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86Τ, Μίοµαει να 

οσοι εαε 

νο ιδ 1948 

ιἼοο 

Επιετεὰ ποοοτάῖπᾳ {ο Λο οἳ 0οπρτοκα, ἵπ ιο γοατ 18096, 

Ἑν Ῥεπκικβ Απρ Μαπνήκ, 

ἵπ Όνο Ο]ετκα οὔ]ος οὗ νο Ὠ]ειτίοι Οοττί οἳ νο Ὀἱαισίοί οἳ Μαπκαο]νακοίί. 

ὤ----θθθηθῬθθθ-----ὔἴ σσ - 

ΜΒΤΕΝΕΟΤΥΡΕΟ ΕΒΥ 

ΕΟΙΣΟΝ, ΝΕΙΙΒδ, ΑΝΕΡ ΤΗΣΗΞΤΟΝ 

Γ. ΑΡΒΗἨΕΛΗΏνΝ ΡΗΙΝΤΕΗ. 



ΡΠπΛΕΕΑΕΟ ΓΕ 

το ΤΗΕ 

ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΕΡΙΤΙΟΝ 

Της ἀεξίση οἱ {πε Ῥα0]σ]εις ἵπ τερηπΏπς Ὦν. ῬΒ]οοπιβε]ά”5 (νεος Τεσία 
πιεηί νηίἩ Ἐηρ]ς]ι ἹΝοίες, 15 {ο {ατηϊδῃ ἴ1ε Απιεπίσαη ραβῃο νΠίμ α Ῥοοίς, 
πΠΙοὮ 5 υγε]] αἀαρίεά {ο αἰά ἴἶε οπίϊοα] 5ιαάεπί οἱ {Πε Νενν Γερίαπιεηί 
οπϊρίωτε». ὉὈγ. Β]οοπηβε]ά 15 εχἰεηΣῖνεΙγ Κπονη ἵη Ἐπσ]απά, απά {ο 5οπηθ 
εχίεπί ἵη {Πὶς οουπίτΥγ, α5 απ οΚίίογ ο{ ἴΠε {εχί οἱ ΤΠιογά]άες, αοοοπιραπ]εἆ 
ΡΥ α ἱταηδ]αίῖοη απἀ Ἰεατηεά ποίες. Τηπε Πτοί εἀιίοη οἱ Πὶ5 (τεείς Γοσίαπχεπί 
πας 5οἷά οϐ ἵπ αΏοιί {τες γεατς α[ἴετ 15 ριβ]οαίοη; απἀ, α οοΡΥ ο{ {16 
5εοοπά εἀπῖοη Ἠανιπσ ὮΥ ερεοῖαὶ εβοτί Ώθει γετγ εατΙΥ Ῥτοουτεά, {πε 

Αππετισαη ριβ]5μεις Ἠανε πιαάε 5αοΏ υπεχρεοίεά ρτοστεςς 1η {Πείγ τερτϊπί ο 

Ἱ, ἴλλαί 1έ οοπιες Ῥείογε {Πε ριβ]ο πιαΠΥ πποηίῃ5 5ΟΟΠ6ΕΓ {Παπ γγα5 απ[ϊοιραίεἀ. 
Τπε ρ]απ οἱ Ὀγ. Ἑ]οοπιβε]ά”5 πνοτ]ς πΙαΥ Όο Ῥπεβγ ἀεδοπίρεά {ο {Πε τεαάςς. 

Τ]ιε {επέ 15 {οτπεά οπ ἴἨε ῥασίς Οἱ ιο Ἰαδί οἀϊίοη οἱ Ἐοδετί Φίερ]εης, 
αἀορίεά Ὦγ ΜΠΙ, απἁ ἀππετίπσ 5]]σΏι]γ {Τοπ {πε να]σαίε {εχί πΥΠΙο ογ]σιπα(αὰ 
η {πο Ἐ]σενΙτ εἀϊίοη οἱ νε Ναιν Γεδίαπιεπί 1η 1624. πα νετγ {ενύ οα5ες, 
5 {πο οἁτίογ δίαΐθς, αἱοταίοης οἱ 1] ἰεχί Ἠανο Ώθδεῃ αἀπητίες, νο] αγθ 

εαρροτίεἀ ὮΥ (πε απ]ιεά αίλοΠίγ οἱ Μ55., αποϊεηί γεΙδΙΟΠ5, απά {αίπευς, απἀ 
8ἱ5ο ἴἶε οατ]γ Ῥηήπίεά εἀϊίοηπ. ΑΙ οοπ]εείαταί επιεπάαίοης Ἠανο Όθεῃ 
σατε/[α]]γ εχο]αάεά. Ἐείοτο ννοτάς νετο {11ο τοαάϊπσ ας Όθε αἱίογεά, απ 
απίοτίσ]ς 15 υπΙοτπη]γ Ῥ]ασεά, απά 5οΠΠ6 ποίῖῖορῬ 15 {α]κεη οἱ ἴἶια αίογαίῖοη 1η {ο 
Νοίε». Ἐτασκείς ἀεισπαίε 5ο Ῥογίοπ5 οἱ ἴἶχε ἰεχί α5 αγθ 5α5ροοίοά οΓ 
Ρεΐησ απ πίεγρο]αίοι; Ῥγασ]εί5 απά α πο ἀτανη ουει {1ο πγογάς ἀθείσπαίο 
5υο]ι ννοτάς ου Ῥήταδες 45 ατθ Ρτοβαβ]γ οἱ οεγίαϊπ]γ δρυπίοις. ΟιίΠαυ πιατ]κς 

το α5εά Ὦγ Όνο οἀ]ίοτ {ο Ιπάϊοαίε 5α5ρεοίεἀ νοτά5, οἵ 5116Ἠ α5 ΡνοβαΡβ]γ που 
επιεπάαήοῃ. ἜΤηα Ἱπιροτίαπί τεαάίπσ» αἁπηιίοά Ὦγ Ὑγαίδιεῖα, Μαιι]ιαϊ, (ίος- 

Ῥασῇ, οἵ 36Πο]ἆ, ατα ποίῖοεά νΊειπ ποί αἀπιοά; α5 15 45ο αΠΥ ἀἱογοπος 

Ῥεύψεεμ (πε νυ]σαιο {οχί απά ναί ο{ Φίερ]εῃς, αἀορίεά ὮΥ (ἶιο οἀ[ίου. 
Ὦτ. Β]οοπιβε]ά είαΐος, ἴλαί ο ας Ῥερίοννεά στοαί Ἰαῦουγ απά οπγο αροπ {ο 

ἀῑν]δίοι οἱ 1ο {εχί Ἱπίο Ῥατασταρ!ς, απά αἱδο προπ 15 Ριποίμαίοῦ, ἜΤ]ο 
Αηποίαοσης, Ἠε 5αΥ5, 4Γθ Ἱπ ἃ Υ6ΤΥ οοηκιἆεταβ]ο ἀερτεο οτἱσ]πα]; απά ν/]ογο 

ΠΕΥ ατθ ποί 5ο, ἴἶνεγ ατα ἀετῖνεά ποπ οοηδα]ἶπσ αἲ] ιο 5οµχοθς ο οχορείῖσαὶ 
Πεαταίατο νο] ατα αἲ Ρτερεηί ποοθρεῖρ]θ. 



Ἶν ΤΡΠΕΕΛΕΕ το ΤΗΕ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

Ιω (ἶνο 5οεοπά οἀλίου, νο] 15 Ίετο τερππίσᾶ, ἴἶο εὄἸίος 5ίαίες ἴαί να 
Ίνας επ νοάιεά ἴἶνο του] οἳ απ αἰοπίίνε ειάγ οἱ ἴἶνο τείοπες, 1ἱμες, 
Οα νίηκαπά Ἠεἰαποιίνοι : εἶπαί Ίνα Ίνα οπτε[α]1γ τεν]εοὰ να ραποιααίίου, απά 

νο ππατσίπαὶ ρατα]]οὶ τείοτοπος»» ναι Ἠς Ίνα ἀῑδοιδεεά πποτε απηρ]γ τε 
οἰαίπας απά πείς οἱ νατίοις τοπάϊης», απά αἱ5ο ναπίους Οτοε] απά Ηε]]επῖςί]ο 
ἰάϊοιης, απά Ἰπιποάαοεά α- [αγ ρτοαίετ παπη νετ ο{ Πλαξίταίοης οἱ Ρ]γα5θο]οβγ 
ποια εἰαφείσα] νήτεις, απά Ποπ Ὦ]ή]ο πάσα» απά ἑοβερΏα5. Ἠε ας αἷξο 
βῖνεη πποτο τορι]αγ απά οορίοις Ιπιτοάμοίίοης Το αἲὶ (ἶνο ουκ ο (ἶνο ανν 
Τοδίαπποπί. 3οπιο οἱ ἴἶιο εαη]]ο απμοίαίίοης Ἠανο Ὄθου επγε]γ πενΠ(ίθη, 
απά ΠΙΠΥ οἴμετ5 οἨ [1ο ππογο ἀῑῆ]οι]ί ραδ-ασος ανα Ῥεεῃ ρτεα!]γ επ]ατσεὰ. 

Τ]νο οοπάεηκαῖοτ ἵπ 1ο πιο ο ρήπίπσ Ίας πιαάς Τουπι [ος αἲὶ τής 
πάάΠίοπα] ππαίίος, νπουι οπ]αγσίης 1] 5ἶσε οἵ Όνα Ῥήος οἳ το ῬουΚ; απἀ, ἵη 
Εής οοπάσηςοᾶ [οσπα, ἴἶο Απποησαπ Ῥραρ[κμθις που; Ρτοβος 1116 νου] το 1Ἠθ 
Ρυβ]ο. | 

Ὀν. Ἑ]οοιπβα]ά ριῦ]ε]θά, 5οπιο πιο εἴπος, α Ἰνοής επίι]οά Πεσεποίο 
δγπορέΐίσα, ννλήσ] οχ)ήΡ]Ι5 νε τερι]ί5 οἱ αποϊοπί απά πιοάετη οπιοῖσπα οἨ ἴ]νθ 
Νενν Τεσίαπιοπι ἵπ α Υετγ αμηάσεα [οτπι. Το Ἰαῦοις πεοεςξατγ {ο Ρ6ΓΙΟΓΠΗ 
5Ηε] α Ὑνουῖς, ννας ννα]] αἀαρισά ἴο ρτεραγο ἸἨήπη {ος ἴ]νο Ῥτοδθπί οπ6; ἴο νίσ] 
Ίνα ππςί ανα οοπια, [αγπ]ηεά νεα απ εχίοηεῖνα Κπον]οάσο οἱ γν]ηαί Ἰαὰ Ῥεθη 
ἀοπο Ὦγ ή ρτοάροσεοῦς ἵη πο Ῥησίποςς ο Ἱπιοτργεία[οη. -- 

Ὀπάος Ἴνεςο οἴπομπηξίαποσς, απ ροβφοςςεἆ οἱ α 5ουπά απά 5οῦσγ Ἱαάρπιοπι 
απά α- ἀῑοηπήπαίϊπς παπά, απά Ἠανίης Ίοποσ Όδοι οοπνειςαπί  α π]άς 
Πε]ὰ ο οἰαρεῖσα] (ῴτοε]ς εἰ γ, Τϊ ννας {ο ὓ6 οχροσίοἆ τἶαί Ὀν. Ὦ. ννου]ά οκμῖδῖί 
α ΟΟΙΗΠΙΘΠΙΑΣΥ, νν)ήο]ι «ου]ά Ὦο α Κῑπά οἱ πιπ]έιωα ἵπ ρατοο; απά 5αο]ν ἵς 1116 
πο. Το τοπάοτ νν]] µπά, ἵη πιοδί Ρρίασος ο[ τινα Νονν Τοδίαπιοηί, αἱ Ἰθαρί α 
Μπι οὗ ἶνο πποςί Ἱππροτίαπί ορ]ηίους ναί Ίανο Όσυι. ππαϊηϊαϊηθά Ἱη ποςρεοί ἴο 
(να πισαπίης οἱ Ἴχοιη.  ανο Ἰπά οοσπδίοη Το [οἶ]οιν Ὦν, Ὦ. (τουσ ἴπννο 
ερίσι]ος π]ήσ] απο απιοπᾳ ἴλο Ίοησοςι, απά Τ ανα τατο]γ [ουπά 4η οχοδρίῖομ 
ἴο ενα (σποτ οῇ ἴἶνο αὔονο γοηλατ]ς. | 

Α5 α οοηγοπῖοπί παπα] {ος ο 5ίαάγ οἱ νο Ναι Τοειαπηθηϊ, ννἡ]σ]ι [υΓ- 
πίκ]ιος (ἶχο 5αάοηί νν εν πο] Ἱπιρογίαπε ἵπ[ογπαῖοπ απ ΠΙΔΗΥ α5ο[υ] πι, 1 
οππ οοηπιοπά εή5 ννουκ ἵο οας τοῄσῖους ραβ]ῖο, απά Ἠανο γοσοπηπηοηάεά Ἶτ {ο 
ενα ρᾖήογς, Βι ἵη σης Ες, Τε Ἰ ποι το Ῥο απάεικίοσά, ναι Τ ρ]οάσο 
ΠΙΥΝΕΙ{ το αἲ! εἶνα γονι]!ς οἱ Ὀν. Ὦ.ς οχοσοιἶσα] ιάγ. ο Ἰο]άς ενα Πσ]ης οὗ 
οοηφοἴοποο απά ῥήναίο Ἱαάσπιοπί ἴοο Ἠήβ]ι, ποῖ {ο οοποθάο ν6τγ «Ἠθογ[ι]]γ το 
οἵ]νου» εἶνο Ἰοτιγ οἱ ἀῑβοήπς ποπι Επι απά οδροοϊα]]γ 5ο, 85 Το {6 96Ἠ56 ο 
ἀϊβ]ου]ϊ απά ἀουε[α] Ῥάσκασος, ἵ οπηποί 5αμαοτῖθο 1ο 80ΠΠ6 οἱ 11ο νΊεννς ἵη 
ή νους, ο ]ήσ] Ἠανο α Ρο]οιπῖο α2ροοί ἵπ ἀθ[οπορ οΓ 1ἶνο ἸἨήθγαγοἨγ ο τἶνο 
Επσ]]ν οἰνατο]ι, Ῥδσπακο, αΠον Ίοπς απά ραΐοπι Ἱπνοφήσαίίοη οἱ ἴἶνο Νου 
Τοπίαπιοηί απά ο οπὴγ Ολήκήαη πνήτους, Τ ἆο ποι βπά ΔΠΥ αἠς[ποιοςγ ον]- 
4οποο ο[ 9ο] α πποδο]]ίης οἱ ἴἶιο οπ]γ οἰνατοῖι, οἴε]μογ ἵπ :Μο οπο οἳ ἵη 1θ 



ΡΕΕΕΔΟΕ το ΤΗΕ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΕΡΙΤΙΟΝ. . 

οίμαι οἱ ἴᾖεςε 5οωγος». ΜίΙΙ] Ίεδς οαπ 1 Ποίά πί Ὦη. Ὦ., ἰλαί διὰ λουτροῦ 
παλιγγενεσίας, ἵπ ΓΙ. Π. ὅ, εκρτεςςες ἴπε 5επΏπιεπί {Παί τεσεπεγαίοη 4οοοπι- 

Ραπῖες {πε εχίειπα] ία οἱ Ῥαρίσπι. Βπί ο.δες οἱ 5αοἩ α παίμΤεο 4ἴο ΥΕΙΥ 

απ/θφιεηέ ἵη Πῇς Ώου; απἀ, {ΟΥ ἴἶα πηοςί Ρατῖ, ἴἩθ εχργεςῖοη ΟΓ Πὶ5 ορίπίοης 

ἵ πιαπασεά γη(ῃ α Ἰῑπά, οουπίεους, απά οππά]ά δρ]. ΠΗὶ5 πεαὶ {ου ίωο ΠΙεγαί- 
ο απά ἵπανπι αἴίασΏππεπί {ο Ἠὶς παϊϊοπα] οματο] 58επι {ο Όε [πε 5ίΓοησεςί 

(Θπιρίαίίομς Επαῖ Ῥοσαί Πάπα, ἵη (πε οἰ]θιννῖσα σεηί]ε απἆ 6Υθη ἴεποι οἱ Πὶ5 

πΝαγ. 
Τ]ε Νοίες πν]] Ὦε {ουπά πιοςί ἀεβοῖεπί ος {πε ΑΡροοσαἱγρςε,---ᾱ Ῥοοἷ αροαί 

ἴπε ρ]απ απά οὐ]εοί οἱ γ]ε]ι Ὦν. Β. ἀοες ποί αρρεατ Υαί ἴο ανα ΥοΙΙΥ 

ςα{]βεά Ἰς οὔη πη]πά, 
Τ]ποςε νγ]ο πιαγ ἀῑΠει [οπι {λε αιί]ου οἱ {πα Νοίες ἵπ {ες νο]απηες, 1π 

5ο(Π8 γαδρεοί5, ψη]] Ῥε Ἰαδί απά σεπεγοιις επουσῃ, Γ πνου]ἀ Ἠορε, ποί {ο τε]εοί 

τηε σοοά νησι πε νοτ]ς οοπίαῖης οἩ {ἴΠῖς αοοοιπῖ. Απ εΠβοτί κο (15, {ο 

αἱά Ίπ (χε 5ιαάγ οἱ ἴἶνε Νειν Τοδίαιπεηί οη]σιπα], απ΄ {ο Ῥτοπποίο οΠ]σαὶ απά 
εχεσείῖσα] Ἰπον]εάσε απποπσ ἴα ππηϊδίεις ο{ {πε ρο5ρε], ἀεδεινες αβρτοβᾶ- 

Ποη απἀ ραΐτοπασε, εγεη Ποπ ἴμος5ς Πο σαηποί σ]νε {ο αἰἱ ἴΠο 5επίπηθηϊ5 
πο] νε πγοτ]ς οοπίαῖης, {Π6ῖγ απαἀαΠβεά αρρτοβα(Ιοῃ. 

Ῥτ. Β. α5 εχργεςςεά στεαί 5οᾖοϊίαάε Ἰη Πὶς Ιείίεις {ο πι, {]λαί ία νγοτ]ς 
ηου]ά οοππε Ῥείοτα {ο Απιετίσαπ ρΗΡ]ίο ΙΠ α5 πθαί απά αοοιγαίθ ἃ ΠΙΔΠΠΘΣ α5 
Ροβμίε. Το 5 Ἠῖ5 τεφιοδί, 5ο παίηγα] απά γδαςοπαβ]ε, αἱ ροςρῖιρἰα αἴίεπ- 
Ποη ας Ώθεῃ Ρραῖἀ. 
.Α5 {ο ἴμε σατε Ῥερίοιγεά οἩ ἴπα ρήπίπσ, ἴΠο νοκ γη] 5ρααῖς {ου 15ε]{, 
Γτ Ίνα» Ῥεεῃ εκεουίεά αἱ {ια Γη]νειςῖϊιγ Ῥνεςς, (Οαπιρηϊάσο; απ {οδθ Υν]ιο αγΘ 
αοφιαϊητεά νηια {πε οματασίετ ο {πο σοπί]είπεη ΥΠΟ Ἠανε {ἶνε οοηίγοὶ οί ες 

είαρΗ5Ώππεηί, νη] Ῥε 5Ίουν {ο Ῥε]ιενεα (ναί να πιοίμει οοιΠίτΥ Ιδε]Γ οαη 

{ατηϊδΏ 5αρετιπίεπάθηίς απά οογΓθΟίΟΙ5, Πο αἴθ ΠΊΟΓΘ αΚΙ]εά απά αοοιγαίθ 

Όναη [Ἴχοδθ νο οοπάιοί ή Ώμδίηθςς. 30 [αγ αδ 1 Ἠανο οχαιπ]πες, 1 (]π]ς 

Ὀτ. Β. Πήπιδε]{ νν]] Ῥε ςαςβεά νυν] ἴἶνα αοογαΟγ ν/λῖο]ι ας Όθεῃ αἰίαϊπες. 

Ναγ 5, απ εν6τγ αἰτεπηρί {ο Ῥτοπιοίε {16 Κπον]εάσε οΓ 11ο ἁῑνίπο ννοτά, 

με Ῥ]εςεά ο Ηῖπα ννηο ανα (ἶναί νοτά η ογάετ αί Τι 5μου]ά ε]ιεά Πσ]ι 
µβοη {πε ραίἩ οἱ ους ἀπίγ απά βα]ναίοη | 

Μ. 5Τ5ΑΗΤ. 
“Απάονετ Τ]εοί. επιίπατη, Οείοβετ 14ἱ, 1836. 
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ΡΕΕΏΕΑΟ Ε 

Γκ Ιαγίησ Ῥείοτε {πε Ῥαδ]ϊο α [οιγέ] ΥΝ οτ]ς, ---- ποῖ Ίεςς εἰαΏοταίε {ἶαη απΏΥ οί 
ἴλοςθ Ιπ πΥΏΙοὮ Ὦθ Ἠας Ῥδεῃ ΡγενίοιΣΙγ επσασεά, ---ἴπε Ααίλοι {εεῖς (ἶναί ἴἶνε 
αρρτοβαίοη, υη(Ώ νΥΏ]οὮ Πῖς /ογπιετ Ἰαροιτς Ἠανε Όεεη τεοεϊνεά, πιαΥ νγε]ὶ 
ΓΘΠΠΟΥΘ ΠΤοπι Ἠ]5 παπά ππαοΏ οἱ ἴΠπαί απηχ]είγ πνΠΙοᾗ Ὦς γγου]ά οἴμεινςσο Ἠανθ 
{ε]ι α5 {ο νε τεοερίῖοη οΟΓ ἴἶνε ῥτεδεπί. 

Ἡτ 15 ουγ]οιδΙγ Ῥτορετ, ἵῃ 5επά]ης {οτίῃ α πενγ ΕάΙΙοΠ οἱ {με Νπνν Τεδτα- 
ΜΕΝΤ, ----ᾱ5 Ι{ νιοι]ά Ὀε ἵη εἀπῖησ απ οί]ετ αποϊεπἰ Ὑπίῆηος, ----α5 υγε]] (ο 

Ροϊπί ουί {ο ἴἶε τεαάετ {πε ρήποῖραὶ ἀε[ιειεπεῖεδ, νλΙοΏ 5ο ἘάΙοη 15 

ἰπίεπάεά {ο 5ΗΡΡΙΥ, α5 {ο 5ίαΐο ἴἶε ραγοι]ας ΏΙγΎο8ες πΥΏΙο 1 15 Ιπίεπάεά 
Το ΒΠ5ΥΕΓ. 
Α {ατ α5 τεσατάἆς [πε Τεαί οἱ ἴπε Νεν Τεδίαπηεπί, {ο Ῥγεσεηί Ἐάτίου 15 

ποί ἀϊδροσεά {ο ἀεπγ, εἶναί απποπσσί {πε γαήοις Ἐάϊίοας Ἰημετίο ραβ]5μεά, 
ευ/Ποῖεπί ενἰάεποε ἶ5 αβοτάεά {ο επαβ]ε αΠΥ Ῥεί5δοη οοπηρείεπί]γ Ιππριαεά γη(] 
1,εατηῖησ απἀ ΟπΠοῖσπι, {ο αδοετίαῖη {πε (πας τεαάΊηπρ. Ὑδί ναί αγε οα]]εά 
εως δίαπάατά Τετί ἀῑβετ οοηκιἀεταβΙγ» εδρεοϊα]]γ (Παί οἱ πιεςραςἩ, α5 

οοπιρατθά ππί] {ια {ετίις τεοερίις, απάἀ εναπ νηὮ ἴΠαί οἱ Μαϊίμωι, οἱ οί 

Φο]ο]π. Απά Τ 15 ποῖ {ο Ῥε 5αρροδεά {ἶναί 5ίαἀεπί, ----οι Ιπάθεά τεαάσις οΓ 
ενο Ναυν Γεξίαππεηϊ Ἱπ σεπετα], ----Ἴανε αἱ οοπηππαπά αἲῑ πε οΠίεΓ δίαπάστά 
ἜΤεχις, οἳ ογάΙπαπ]γ Ῥο55ε5» ἴἶνε αβίΠίγ το ἀθοιάε Ῥείνεεπ {ἰιεῖν ἀῑνειειίιες, 
Ἡτ, νοτείοτα, 5εεπιεά ἀεριταβ]ε, εἶναί 5ο ειδος 5Ποι]ά ὃς 5ρρ]ιοά υν]ι α 

(εχί 5ο οοηείτασίθᾱ, ἴἶναί (πε υαγία[ῖοπα [ποτ ἴἶχο {επίμς γεεεγίι 5]ιοι]ά Ῥα, 
α5 [αγ α5 πηὶσηί Ῥε ρτασίισαβ]ε, ἀῑσΙποι]γ πια]κεἆ Ἱπ {πο Τεαί 1ίθε[[; απἀ, α5 
ΠΙΙΟἨ α5 Ροβεῖθ]ε, ποῖ ]ε[ {ο ο Ἰθατπεά [ποτ (ια Νοίες: απά [αγί]ες, ἴἶναι 
νε ίαίε οἱ ἴ]ιε ευἰάεποε, Ἱπ αἲἱ Ἱπιροτίαπί σοΏδε5, 5]ου]ά Ὦα Ἰαιά Ῥείογο 11ο 
τραάετ, ---- (οσεί]εγ να 11ε γεαδοπς νν]]ο]ι Ίνα Ιπάισσεά (ιο Ἐάιίου ἰο αάορι 
ΔΠΥ ναπαίΊοπ {τοπ {πε {επί τεεερίιµ; 5ο αι [χα διπάεηί πη]σῃί (επος 
Ίεατῃ {ο Ἰαάρε {ος Ἠπδε]{; [ος (α5 Ῥεπεσα Ἰαδί]γ οὔδεινες), “« Ἰοησιπα Ιί6Υ οδί 
Ῥετ ῥταοεγία, Ότενε εἰ ε[]σακ ρε ετεπιρμία.”.Ευαί α πεω τεσεπδίοπ οἱ ἴἶια 
τεχί, [οτπιεά οἩ 5αοἩ α Ῥ]αη, ----ονγενετ ἀθριταρ]ε, απά ΘΥΕΠ ΠΘΟΘΕΡΗΡΥ, --- 

νγα5 πο {ο Ὃε [ουπά ἵπ ή οοΠΙΣΥ : που, Ιπάθεά, ἵπ αΠΥ οί]οι, ----Ώαδεά οἨ 

φουπά ρήποῖρ]ο» οἱ Οποῖσπαι; νε Τεχις [ο Αοαάεπη]σα] απά σεπετα] 5ο, 
ος νε Οσπίπεπί, Ὀεῖηρ Ἰπί]ε πιοτο ἴἶναῃ τεργίπία οἱ εαί οἱ (πεεῦασ; ο{ 



πῃ ΡΗΕΕΛΟΕ. 

νο] εἶνε Ἱπιρεν[ίεούους (α5 ν] αρρεατ Ποπα ναί 15 φαἱά Ίη ἴἼχεςε ραρες, απά 

ἵῃ (νο οοωσςο οἱ τἶνο [οἱοννίης νοκ) ατα ν6τγ οοηδἰἀεταβ]α. 

Απά ἵΓ ας στοαί ννας ἴἶνο νναπί οἳ α- Τεαέ βιιεὰ [ου 5ο] μες, Ίνουν ππμΟ 

στεαίο ἵνα» ναί οἳ α΄ οοπεϊκίοπί απά ια] ῥούψ οἱ Απποίαίοπι Ἴπε 

οαπ]]οςί πιούστα Οοιηπιοπίαήες οἩ πε Νονν Γεσίαππεπί ννετε Ἠτι]ε ππογε (8η 

υΠουηηοσίοά Φο]οίία οἩ. ῥᾳ5ασε5 νηογε (θα 5θειπεὰ α- “ ἀἴρπας νιπάιοα 

ποὐις... Απά πο ποπάσς; 5ἶπορ ΙΟΥ Ίνετο [οτπεά οήεβΥ οἩ ἴπε πιοὰεὶ 

οἳ ἴἶνο Αολιοἰίακί οἱ (ἶνο Ο]αςκῖσα] ννήίοις; κος Ἰαβοις, αἱ ἴἶνο τεν]να] ο 

οναιγο, ννοτο [ιο οπ]γ αἰάς (ο ἴἶνο απάογθιαπάῖης οἳ 1ος νηήήπας. Τιής 

Ποιο ἵνας, ἵΠ. ΠΙΠΠΥ ΓοβροοΙ5, οοπυεπῖεπέ ἴο 11ο απ] (Οοπππεπίαίοτς ΟἨ 

ἴἶιο Βοήρίγος; νο, πο Ἰπιοπάίης {ο [οαι ναί ἶ5 πον οα]]εά α Ρετρείμαί 
(Ὀπιπιεπίατη, Ρτοροδοά ΠΙΕΤΕΙΥ {ο εχρ]αῖπ ος Ἰηακίταίο 51ο Ροϊηί5 α5 65Ρε- 

οἵα]]γ ποσάσὰ Ἱς, απά. 5αο] α ΕΥ [Ε]ς πιοσί αμ]ο το οχρ]αίῃ. Απά, ποῖ πῃ- 

(ποφιιοη!]γ, (ο ραβασος νν]]ο] Το οᾖορο {ο ἀῑδοιςς πνετο πηπάθ ταί]ες (χε 
Πησαῃ5 οἱ ἀἱερ]αγίπς εἰχοῖς ονπ Ἰθατηίησ ος γεπῖπα, ναι οἱ εκρ]αϊπίπρ τἶνθ 
«οηΏ56 οἱ τοῖς αλλου. Ἰπάθεά, ενοπ ιο Τ]ηεοοσῖαης νο πηοςί 5160855- 

(ω11ν ου] ήναιος εής Ὀταπο]ι οἱ Ἰεαγηίπα, (α5 Ὑαᾗα, Ὑαϊαρ]ας, Ἰμα]ας, Οαἰνίη, 
ΝΠεἰαποίμου, Ώσσα, Ἑναδιηας, Ῥιήσο]ίας, Έλιοας Βτασεησίς, Ζεσετυς, Ὀτασίας, 
Οαριαἱίο, Ῥοασας, Οαδαῦθοηῦ, Οαρε]ας, Οτούα5, Ὁαππενοι, απά Ῥποσις) 

παπά νο, Ἱη σοπετα], Ιπίθεργοίιοά {νο ανν Γοριαπιεπί ἵπ α Οτανηπηαί]σα] απ 
Οπσοαὶ ππαππες, νλοιί Ἱπίγοάιοῖηπς ἀοοίτίπαὶ ἀῑδουρδίους, {6]1, ἵπ ἀμτετεπι 

ἀθστεος, Πίο ο 6ΓΤΟΓ ο{ οη]γ εχρ]αϊπίης γ]ναί 1 ννας οοπυσπεπέ [οι (ειπα {ο 
εχρ]αίῃ, απά ἀῑά πο αἶπι αἱ [οππίηςσ α- τεσυ]ας Οοπωπεπίατη Της 5γΑ- 
ἴθιῃ, ----Ι{ Αγσίοπα Τ π]αγ Ῥο οα]]εά, ---- οοππαεά {ο α Ἰαΐο ρεῄοά, απά ππαΥ 
ἔνο (Πασθᾷ, Ππος ος Ίε55, ἵπ αἱπιοςί αἲὶ (νο Οοπηπιεμίαίους οἱ να 5ενεπίθεη!]ι 

οθΏΙΙΤΥ, ονοῃ ἵπ (τοῖς Ἰήνηδα]{, μετα Ἰνογε, Ἰπάθεά, α [ον οχοορΏοπς, 

α5 1ῃ 1ο οπ5ο οἱ Οαἰνίη, Γεν, απά Οτε]μαςς Ὀωαί η ἴἶιοδο Ἱηδίαποςς {6 

Οοπηπιοπίατίο5 νους οχίοπάοὰ {ο 5ο Ἰππποδοταίο α Ἰεησίῃ, α5 οΠεσιια]]γ το 
ῥγοο]αάο ἰνοῖτ Ῥοῖης τεαά; απά ἴο ής ἆαγ (ἴνογ ατο οἰίοβγ υ5οἆ [ος τε[οι- 
6706. Τ]α ν6υγ 5απ1ο Θ7ΓΟΓ νγας οοπηητθά, (ουρ] Ὁγ α ἀῑπογοηί ρτουςςς, 
ιοννατά5 ἴἶνο οἶοςο ο[ ἴἶνο 5ονοηίοοπί] οσηίατγ, Ὁγ Οοσοσθῖας απά οἱ]νεις οἱ ἠὴς 
«ο]ιοο], ----ᾱ- Ταππρε, (ἀοτάος., Ἠ/οβο]., απά οἴετ Ὀυιοὶιν Τηεοἱορίαης; ἵη 
ν]ο5ο Ἠαπάς ἴἶνο «παϊψείσαϊ πιο]λοὰ Ὀθσσπιο α5 Ροτηϊοῖοις, απά υη[ανουτα- 
Ρὶα το νο ἀϊδοονοτγ οἱ (πα, 5 Ἠπά Ὄεοι 1ο Π,οσίεαί απά ταπιιαείεαὶ 
ἵ [ο Ἰαπάς οἱ Οτο]ίας, Ῥομήήπς, απά οἱ]νοι οἳ εἶναι Ῥε]νοοὶ; ἵπ. πε]νοςα 
πηθπας Πιαγ Ὄο ἀἰροογοτοά {ἶνο νογ 581πο αὐιδε, ΠΟΙΑ θχοες», οἱ ν]ναί ἶς 

! Ππάσες, Πε νναα, αἲ ναί οατ]γ ροτ]οᾶ, κοατοεῖν ροκκρ]ο ενας δηγ σπε παν Ανουλὰ Όση Α ΟΟΝΝΣΝ. 
τΑΧΥ{ κεἷν, πν Βαπωο! {οἴνρκου οἴνκοίνος, ε ππσκί αγἱνο Γοη ἠνο (ογυίυας ἀΠκοονεγ]ες οἱ ΠΙΔΗΥ. 
πποῦ {9 ΠΙΔΩΥ ἀονίοις νναϊκα οἱ Ἠογκευγο ”  αρά "ω- - ---ν- 
(ο οσους ἵπ νο Ίαρκο οἵ α ορπκἰἀεγαῦ]ο ροτίίου οὗ ἶπιο,] αἠρο ο ος 

Ν. Β. Τῆο Νοίσα ον ία Ὀγαε]κεις Ίνανο ἔνοον αἀάσά ἵπ νο Ῥοσοπά Ἐάίιου., 



ο). 

ΡΕΕΕΑΟΕ. 1Σ 

σου ἵη Ιδε][, ας ἰἶναί νν]ο] ἵ5 Ἰη5]γ οοπηρ]αϊπθά οἱ ἵπ ία Ἡσίενοάοα οἶας: 

οἱ 11ο Εἰογεῖσα Ἐκρορίίου» οἱ Τε ρτεεπί ἄσθ. με Οοπιιεπία]ες οἳ ου 

ΟΙΏ οοµπίσΥπιεΏ, ἀαπΠης {μθ 5ογεπίεεπίἩ, απά Ρρανί οἱ {νε εἰσμίοεηί] οει- 

ἵτγ (Εποασ] ναἰααθίε ἵη 1θπιςε]νες, απἀ οἱ ρετρειιαὶ Ἱπιροτίαπες) ΡατίαΚκθ 

οἱ {ἴιε 5απιθ [αα]έ ας ἴἶοςα οἱ (ἀπούας απἀ οίμθις ἵπ ἴε ΟΡΟΙ Φα0Γἱ, ----Ιπ 

Ρεῖασ ἴοο Ριοῖῖκ απά ἀεδ]ίοςγ ἵπ. 5οἵπθ ρ8ί5, απά αηαίἰδ[ασίομ]Υ Ὀπίεί ἵη 
οίμει5; πο αρρτοαο Ρεῖησ πιαάε {ο αΏΥ (πίπς κο α οοηπεοίεά (0«ΟΜΜΕΝΤΑΒΥ. 

Τίς εἰαίε οἱ (πσς, Ὀοίμ Ίενε απἀ οι {1ε Οοπίϊπθηί, αἰ5ο Ίοης οοπήπιεά; 

απά ἴε Βιςί αἰίεπιρῖ αἲ αΏγ ἴπίπσ Ίκο α τεσα]α; απά οοηπεοίθὰ (Γαπιηιαί]- 

σαὶ Οοπωππεηίαιγ, [ουπηεά {ο Ῥε γεαά {λγοισ]ι, απά ποῖ {ο Ὦε ε5εά {οι γέ/ετ- 

επεε οπἱγ ---- [οι Αεαάεπηϊσαὶ απά σεπεγα] ἀςε, απἀ ποί {οΥ εἶναί ο{ {πε Ιεαγπεά 

οΠΙΥ ----α5 παάε Ὦγ ἐἶνα εγαά]ίε απά αοαίε ΙοΡΡΕ, νο ἵη 1118 οοπηπιεποεά 
απ ΕάιΙοηπ οἱ ιο Νειν Τοδίαιηεπί Ἱνίῃ α οοιθοίεἁ ἰθοχί, 5Πονί Οτισαἱ 

Νοίε», απἀ ταί]ετ οορίοας ρ]ή]ο]οσῖσαὶ απἀ εχεσείῖοα] Αηποίιαίοης, δετνίησ 

ίο ερίαῦΙδ πα Πίεγαὶ απά σταπηπηα(]σα] 5εη56; αἰἰ ἀοοίπαὶ ἀῑδοιιςειοης Ῥε]ησ 

εχο]αάεά. Ἔϊε Ἰεατπεά Εῑοι οπΊγ Ἰνεά ἴο ραβ]δΗ νο Ὑοἱσπιες, ο0η- 

(αΙπίησ ἴπε Εριδίες ἴο ἴἶε Ἠοιπαης, (ααίαῃπς, Ερηεδίαης, απά Τ]εςεα]ο- 
ΠηΙαη5; απάἀ α[ιετ Π5 ἀεαίΏ Τε νους Ίνα οοπΏπιεά ὮΥ Ηειηποῃς απ Εοιί; 

ΨΠο, Ἠον/εγετ, 5ο αἰίεγεά πε οπἰσίπα] ρίατ (νΥΠΙοΏ νγας εχοε]]εηί), α5 {ο 5ροϊ] 
ἵε {ο Ππε Ῥυχροςες εερεεῖα]]γ [ναά ἵπ γιεν ΒΥ Ἰζορρο. ἸΜουθονετ, ἴἶιε ρηης- 
Ρ]ες ιηα]ηίαιιθά ὮΥ ἴλοβε Ἐλάῑίοις ατα 5ο Πείθτοάος, {ἶιαί ----- ψναίονει ΠπαΥ Ῥα 

[πε Ἱεατηίησ απά αὈΙΠίγ οοσαδιοπα]1γ ἀϊδρ]αγες ----εῖτ Ἱπίατργείαίίοης οαρΏί 
ἴιο Ῥο τεοεῖνεά νι ἴπε σνεαίεςί ἀῑδιναδί απά οαμίίοπ. Ἐορρε Ιήπςθ]{, ἵπ-- 
ἀθεά, ννας ποί ν]ιο]]γ [ος {γοια ἴ]ιαί Ίθανεῃ ο{ ἸείετοάοσαΥ, νο] Ίας νγοτ]κεά 

5ο εχίεηΣινεἰγ απά ρογπ]ο]οιδΙγ 1η ἴε σγθαίοτ ρατί οἱ ἴπο (πεπππαπ ΟοΠήπΙεή-- 

ἰαΐοι», {οΥ τε Ἰαδί Ίνα] οεηίατΥ, Ποπ Ῥόπη]ει ἀονηννανάς. Α5 ίο ἴ]α Πίει- 
ΑΓΥ ππεπίς απά 4ε[εεί οἳ Κορροε”5 ποτ], πε Ἐάῑου οππποί Ὠείίει εχρτθςς 
[5 ορίπίοη, ναι Ἱη {μα ννοτάς οἱ ἴἶνο Ιεαγπεά απάἀ Ἰαάιοιοις Ῥειτ, Ειοἱεσ. 

οα Τ]ε5». Ρ. 41, “« ὀε]απαπα αι τατο Ἱπιρ]οϊαίθπη Π]πηΙο οοἵππϊί ΡτοίίΟο, ΡΓΟ- 

[απάΙοηθας φοἶ]σσί οοσϊαϊοπαπη τε]εοίῖς ταοπῖριας; ἵπ μα]ή5 ἴαπιον. ΡΙΦο]αγο 
5ηδυ!ῃ αῖσα, απαππυαπα Ῥμο]οσίος εαπα αρα Ποπ. Φ6ΠΠΡΟΙ, αἱ ἆ4ε- 

οεῦαῖ, ορεταπη ἀθάοπι,. Το οπή 5αεμ ἀθοιάεά]γ Ἠείετοάοκ οι] α5 αγε 
Ῥαίίετ ραθεεά ονετ Ἱπ αεποα, ἴἶνα Οοπηπιεηίατες οί ΠοδενπύξµιΕεκ απά 
Ἐυπνοει, Ἰανε (εερεσία]1γ ἴἶνε Ἰαετ) ππασ γα]ααβ]ο πιαίίου. μα ννον]ς οἱ 
ἠνα {ογππετ, Ἠονγενετ, (Ῥεριάο5 ταί Τί Ῥήποῖρίο5 ατα νθτγ ορ]εσίιοπαβ]α). 15 
αἱπιοςί νο! α οοπιραέίοπ. Έα Πποτο να]παβ]ο 15 (μαί οἱ (ο Ἰαιίους Ἶί5 
Ρήποῖρ]ε», ἴρο, ατα Εείίοτ; ἴἰιοισ]ι νν]ναί ατα οπ]]εά Νεο]οσίαμ ν]ον5 ποί 1Π- 
[γεφπεπί]γ ἀϊοονει (Ἰιοηβε]νες; απά ἴἶνα ννοτίκ, Ὠθίησ ἴοο οβον Ιπίιογ]αγάες 

ην 8οππε οἳ ἴἶνο πιοβί Ρορ]οπί ἀοριπας οἱ Ῥοπιίος, Ῥαμ]ας, απά οἱ]οι», 

ουσ] αοοοπηραπ]οά νι τοβιαίίους ὮΥ ιο Ἐάίίος, 19 νοιγ ΙΠΠΙ ἰο 60ΙΠΘ 
ἴπίο ενα Ἱναμάς οἱ Ῥιμάεηί. ΠΒοίῇι ἴἶνο [οτοροῖης ννογ]κς αΓ6, ΠΠΟΓΘΟΝΟΣ, 5ΟΠΊΘ 

νοι,. 1. ὐ 
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νίναι [απἱγ ἵη εἶνο Οπήσα] απ Ῥ]ή]ο]οπίσαὶ ἀεραγίπεπίς; Ὀείης οοσβείοπα]]γ 

ἀεβείεηί ἵη ποοΙταογ, απά Ἰπ αἩ ποημαιηίαπος νι νε ρηποῖρ]ες οἱ ἴἶνε στεαί 

Οµήσς οἱ εἶνο Πλαξιήοις Ξομοοὶ οἳ ΒΕντι ΕΥ απά ΗΕΝΕΞΤΕΚΗΟΡΙΟ5, ΒΟΗΡΟΝ 

απά ἨΗεκνλνν. ἵω Επισρειο, Ἰπάσεά, νο 586 α ἀῑρορίε ποτ οἱ 8 
πηαρίος, [ο ρτοαί ΗΕΝΝΜΑΝΝ, απά απ΄ αοοπιρ]εμοά Ῥ]η]ο]ομίι; Όαί Ῥθ- 

εἰάος εἶναι τἶνο ροἱἰκΙίγ, απάἀ, 50 πποτο, εχουΓίνεηςςς οἱ 5 ΟοπηπιεηίατΥ, 
τοπάόος ἵί απβί [ος Αοαάειηϊσαὶ οἵ σοηοτα] δε, νθ ΠΙΔΥ 5αΥ οἱ 5, α5 οἱ να 
/ογερούπς ννοικ, ἀπά αἱο οἱ Ὠϊπάοι[)5 απά Μουι» Απποιαίοηυς, απά 
Παρρίς5 Ὑειείοι (ος ταίπετ Ἠαταρητα5ε) νημ Ἀοῖςς, ---- πολλὰ μὲν ἐσθλὰ 
μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά).. π νο εχερείῖσαὶ νου» οἱ Εππεςῖ, Ἀτοις, Οατρ- 
πον, Φιαπόη, Κπαρρ, Βουσες, Γπαπη, πες, Ηεγάεηγειοῦ, αατπαμη, 

Τιοἱαο]κ, Ἐωππστ]ης, Ἠογποιπαπη, απά Εε]ι, ἴἶνετο 15, {ος ἴἶνε πιοδί ρατί, 

Πει]ο νν Πίο] ἶ5 γεα]]γ ορ]οοβοπαῦ]α Ἰπ ῥργύποῖρίε, Ὀνί Όνεγ ατα ΠΠΟΓΘ ΟΥ Ίε5ς 
οἰαγασίθιίςεά Ὦγ ρτο]ικΙίγ, οὐδουΠίγ, απά αὔονο αἲἰ, ἴἶνε νναπί οἱ α οἶεας απά 
νγε]]-ἀϊσεσιοά απταπσειπεπί, ἴπ 5μοπί, α5 Τ α5 Ῥεεν ἱτα]γ οὔδετνεά Ὦγ (νε 
Ιοατποά Ῥα]ι, Ἱπ νε Ῥτε[ιος (ο 5 Οοππππεηίατν οἳ Τ{εβρα]οπίαης, ----ὁ Οἵς 
πηοσεί, ο(ΠΠος {ετο Ν. Ἔ. τος πονᾶ Ἰπάίσετο εἂφιε αοοπταΊογε, εἵ αἆ πονίπ 
(οπεροτῖς ποοθεϊιπίο5 αοοοιηπηοζατὰ οκροδίήοπας ο ϱγαπηπηα!]οῖς, Μἠπιοπςῖς, 
ΟπΜοἵς, αἰῆκηια ταϊοπίθας απ ἵπ οοιηπηεηίατίο οοπβεϊεπάο Ἱπ ορηθάπα νεπῖτα 
φοἱεπί, 5α.ἰ5[αοῖαί” 

ἨΠεπου Ἱ 15 αὐιπόαπι]γ αρρατοπί, ἴπαί απ Εάῑῑοπ οἱ (ο Νου Τορίαππεπί, 
νι ΟπΙσα] απά οχοσείῖσα] αρραταία5, [ογηθὰ νι α- ἆπο τοσατὰ {ο ἴἶνα αά- 
ναηοθὰ δίαίο ο Βιυ]]σαὶ 5οἶεποἙ αἲ ἴἶνε ρτεσεπί ἆαγ,ὃ απ Ἱη οἴ]οι τεερεοί5 

!; Ἠουν οπη νο ΓΗ] (ο Ἱαππεηί, ενας νν]]ο νο ϱοο [ἶνε Ἰεαγποά Οσον αελκοιοεάσύις ἴἶνο βεηκο, νν]ίο]- 

ολο ππηυία]ο Ἰαννς οἱ Ψογαὶ ΟγΠοἶβπι οοπηρο] 5 {ο αφεῖση ἴο Βοτίρίατο, νο εἰου]ά αἶκο 966 λίπη 
οπυσ]ς Τη ἶνο το] ο ναί πεἰκεγαβ]ο κορΒΙκίτγ, νο επκηρ]ες νο οτάἵπαςν απά Ἰνα][-Ἰσαγησά κοἰο]ῖκις 
απά κορρεῖος οἳ Ιής οουΠΙΣΥ ! 

{ἳ καν λα εατπεά ; ος, ας Μγ. Ῥοεο (πι]γ οὔδοινος, '' Βαοπα[ήαπη ἶς Ιααρ]νοά {ο κοσογη Ὦγ (νο τοπ] 
ρἰηλολορίκί5 οἱ ΟΕΤΠΙΔΗΥ, Ἡκ νο οπηριίηςκς οὗ νοκ τε]ρίους Ονοοτίθς Ὦγ ποηαίπο ρή]οκορίνοτε. νο 
Πα ἱοπα]έκς λανε Ἰσαγηίης οἨ αλῄθοίς {ο νο] (νογ Ίνανο αρρ]ίοὰ Ονοιηφείνος, ----ἶνο ]ακίγαιίου οί 
ΠΠπε τε από οὐμίοῦνε, ος Όχνο ἸηνεκιΙρπίίοη οΓ απ ἰἶος; καίενες, τη [αοί, γε]αίος {ο νο ππεγε εχ- 

ἑεγίος {ων ]ήοὴ Βοηριαγα] ἐγα]ν ἵν οονεγεά,] 

3 Τῖνο κα πο νναηί Ἰνιὰ ἴνοου Ῥοίογο ρογοεϊνοὰ Ὦψ 1]νο αουίο απά Ἰοαγπεί Ἰίπες, ας πιαγ ἴνο 9οοη να 
Γή Οτο ὁς οπνοπζαπόὰ Γπίογργείαίοπο Χον. Του, Πἱρς. 1828, Βνο, απά ἵη Μίς ρτε[ιος {ο αὖ αφε[αὶ 
οὐ ίση οἱ νο Ἐρήκιλο το νο Οαἱαείαηα, Ἰπιοπάσά {ο νο ια κροεϊανοη οἱ νν]ναί Ίνο νους] ννας ρτορες {ο 
ἐκ ἆσπο οἩ (νο νν]κο]ο οί "νο Νονν Τοκίσοηε, 

[Τμ Ελ 1σα] κεισπος Ἰμικ ϱτοκγ αὐναποςς νε ία νο Ἠβοιίπιο οἱ Ἴνοκο νν]νο Ίνανο πιαἰη]γ οοη- 
ανηεὰ το ρτούµος ναί αάννπος, κ απάομίαδ]ο. Τ]ναι καοὶι αἰνουλά ἴο (ἶνο ο.κο ἵν πο κυγρεαίηᾳ, 

ίσου (ας Ὃν, Ἠου μις οἴνκογνοῦ). ο χοτο ἵά πο Κἰπά οἱ πποπια] Ἱπιρεονειησηί ν]ήοῖν ἆσθε πο ἵπιρτονα 

Οσα κπει ο Ρος αγία γεπε ους ἑακίες απ αοἶσηου τίρεπα ος )ωάρηιοπε, παπά εἰτοηρίίνους ους απάετ- 
ρωηόνηρ. Από πος οϱ)γ νλν Ευ] 1οα] κοἶσηος πάναηοσὰ απ ἴά αἀναποίηᾳ, Ἰί (ἶνο καβειγ οἱ νο γεὶ 
εἶοη ἠφεί[ γοφαίγον ναί ἵς εἰνου]ά οοπείπυς {ο αάναπου, “ Ἰοί Όνοη (ἱο μ9ο νο πνογάς οἱ (ἶνο ρτοαί 

Οωάννογ κ) πο πναης ἵπ ρυγκοἰς οἱ νο παπνο οἱ ας αρρ]ίοά κοὐγίαψ, Ἱπιαρίηο (ναί νο ο ο ἴου [αγ ος 
ἵνα ἴσο πε τοπά ἵπ Όνο νοκ οἱ Οσον ΏΙΥΙΝΙΤΥ, ος ἵπ νο ἴνουῖς οἱ ἀοἆ κ ὥογκε, ΡΗΙΙΟΚΟΡΗΣ; 

ἵνα γαί]νος Ἰοί προς Ανα κος Ονεηφεῖνες, απ γἰροτοικ]γ Ῥωγεης 8η θπά]οχς ῥγορτεες οἱ ῥργοβείεπεγ ἵπ 
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αἀαρίθά {ου Αοαάειηϊσαὶ απἁ σεπετα] π5ε α5 α Μανια!, ἵ5 51 α Γεντάεγαίιε. 

Τ]ε οἰάετ εχεσείῖσα] πνοίκ5 οἱ (ο Ἐηρ]ί5η Ὀεμοοὶ αγθ οοπ/[ο55ος1γ Ιπδυ[ῇο]εηί 

οἱ {επισε]νος {ος {ἴηθ Ραγροςθς ΥΏο]ι ἴπ6Υ Ίπετο οπἰσιηα!Ιγ Ἱπίεπάεά {ο 5εγνθ; 

απά ἴπε Ἰαΐετ απά εἰεπιεπίαγγ ἵνοτκς (Ῥεσίάες Ῥεῖπς {ΟΥ ἴἶνε πιοςδί ρατί ΕΣΥ 

φαρετβοῖα] απά ιπςοϊρηβο) αἴε 5ο πιοε]]εά οἩ {ο οἰάθι 9Π65, α5 {ο ϱε Πα 

Ῥτοπποίίνθ ο{ {πείς Ῥτο[εςςεά ορ]εοί. Ίπ [αοί, ἵη αἰῖ ἀῑάαοίίο νου] Ιπίεπάεά 

{ος Ασαἀρπιίσα] απἀ {ου σεπεταὶ δε, Ἱξ ἶ5 πονν ΙΠάδρεησαΡΙθ, ἴμαί ἴΠε πιαίίες 

οοπίαιπεά η {πεπα 5Ώοι]ά ποῖ οπΙγ ὃε α5 οοπιρ[είε α5 Ροβδίριθ Ίπ 1Μΐδε[, Ὀαί 

οἸου]ά [αἱ] αἰίαϊῃ {ο {πε 5ἰαπάατάἁ οἱ Κπον]εάσο αοἰυα!1γ τεασ]εά ἵπ {6 

πνοτ]κ οἱ {ος πν]ιο Ἠανθ πηοσὶ αἀναποθά {ια 5οἶεπος {πεγείη ἰγεαίεά ο{. 
Τηής αοἰκπονγ]οάσεά νγαπί 1ὲ Ίνας Ῥθεπ {με επάεανουγ οἱ {ο Ῥγεδεπί Ἐιάίου 

{ο 5αρΡΙΥ; ν(Ἡ π]αί άεστεο οἱ 5αοοθ»5, Ἡε Ίεανεος ἴο ἴε Ιεαγπεά απά 

οαηάϊἁ τθαἆετ {ο ἀθίειπιίπε; απά ς υν] πον’ Ρτοσεεά {ο π[ο]ἀ (Ἡο Ρίαπ οἵ 
{λε Ῥγεςεπί Ἰηοιῖς, ἴο ίαίε {Πε ᾗγϊπεῖρίεο οἳ Οπιοῖδη απά Ππίετργείαϊοη 
Ὦγ νι]ΙοἩ Ἡε Ίας Ῥεεπ σι]άεά, απἀ ἴο Όιγροδες ΙΟ 1 1 εδρεοΙα]]γ 
Ιπιεπάεά {ο 4Π5ΙΕΓ. 

Τ]ο Τεστ ας Ῥεεπ [ογπιεά (αῇΠ6Γ Ίοπσ απά τερεαίεἀ εχαπα]παίῖοης ΟΓ ἴἶια 
π]οίε οἱ {πο ΆΝενν Τεσίαπιεπί {ΟΥ {λαί ραγροςε 5οἱε]γ) οἩ {πε ῥᾳσῖς οἵ ἴἶα 
Ίασι Εάϊποι οἱ Ἡ. ΒΘίερμεης, αἀορίεά Ὁγ ΜΠΙ, ννοςε τεχί ἀῑΠεις νετγ 5]ρΏί- 
Ιγ ποπα, Ῥαί 15 αἀπιιεά {ο Ῥε Ῥγε[εταβἰε {ο, ἴΠε «οπιπιοπ Τοαχί, ΥΥΠΙοἨ 

οπσιπαίεά Ἱπ πε Ἐλπενιτ Ἐάιίοι οἳ 1694. Έτοπι 5 χετο ας Ώθεπ πο 
ἀενιαίοῃ, εχοερί οη {16 πηοςί ρτεροπάεταίῖπσ ενιάεπος; οπεσαὶ οοπ]θοίαγα 
Ῥεῖησ νΥΠοΙΙγ εχο]αάεά 1]; απά 5ο] αἰτεγαίοης οπΙγ Ἱπίτοάιοεά, α5 τεςί οη {Πε 

υπ](εά αι]οΓίγ οἱ Μβ»., αποιεηί Ύειδίιοπ5 απά Ε'αίμεις, απά {πε εατΙγ- 

Ρηήπίεά Ἐάπίοη», ---- Ὠαί εερεοῖα]]γ αροπ ἴΠε ἴπυαϊμαδίε Ἐνιτιο ΏΕΙΝΟΕΡΕ; 

απά ννυΠΙοἩ Ἠαά Ώθεῃ αἰτεαάγ αἀορίεά ἵη οπθ ΟΓ ΠΠΟΓΘ ο {με Οϊσαϊ Εάιάοης 
οἱ Βεπσε], Ὑγείρίειπ, (πιεςρασἩ, Μαϊίσι, απά Ῥο]ο]ζ. Απά Ἰειο (ια 

Ἐάίοτ πηωςί ανονν Πῖς τοία] ἀϊδδεπι, (Ποισ]Ώ ποί Ποπ {πα (αποπο ο Ογιῖ- 

οἴσπι Ῥτο[εβ5εᾶ]γ αοίεά αροη ΒΥ (πιεςῦασἩ ἵπ Πὶς Ἐάπίοι οἱ ία ΊΝαιν Τος- 
{αππεπί, Υεί αἱίοσείπει Ποια {πο φηρίεπι οἱ Πνεοεποῖοπ Πιδί ρτοπια]σαίεά ὮΥ 

Ἠήπα, απά {[ουπάεᾶ, α5 ἴἶιο Εάίος αρρτε]επάς, αροη α παδαρρ]οαίίοη ΟΓ (ος 

Ῥοῦχ.”. Ἠονν πεοεκκαςγ ἵε Ἰς, ἵπ πιο Ἰκε 1ἶνα ργοβεπί, ἴἶναί (ἶνα Μἰαπάατά οἱ Βήρ[1σα] (άγ εἰνου]ά οα 
ταἰφοᾶ, Ίναρ Όεεπ εν]ποεά, ννΏῖν Ἠ9 αεα] αβίΠ(ψ, ΕΥ νε ΒΙ5ΗΟΡ ΟΕ Τ,ΟΝΡΟΝ; απά αἱδο Ὦγ Μτ. Ῥγο- 
νεπάατν Ἠπίκες, ἵπ Πα Ππείγασίίνο Πτα ννοτκ, επε]]εά «  Βεππατ]5 οἨ ΟΙεγίσα] ἘΕάιοπίίοη. ] 

1 [Ουπ]εείωγα! επιεπάπίίοης, Ιπάεεᾶ, ατα αἲ οπο0ς ΊΠπεεεκκατή/ (ν]ῖν κο ππαηγ ΜΒ.) απά ϱγονιρ- 

ἔπσιω ; ΠαΥ Γοοίαλ, ης οίεπ (οαπάεᾶ ο ἵρπογαποε οὗ νε οοπίεη{8 απά πας οατασίος οἳ νο Ῥοο]ς, οἩἨ 

ψηεῖν νο Οοπ]δσίητεγα Ἠπνο «Ἰνοβεη {ο (ΥΥ Ενοῖγ Ἱησοπι]ίγ. Το ες ε[οοί, ἵέ 19 ννο]ὶ οὔρετνοί ΒΥ (ἶνε 
Ἰεατηεά Ἐδίιοι οἳ ἴνο Νανν Τομίαπποπί γεσσπ!]γ ρυβἡ{ε]νοά αἱ Ἐλ]ς, “« Βροπίο ρα{εί, πη]ἶς ἵπ ὧοῖς Βαοτὶ 
Οσδ]οῖα πες Ἠειικιοτ]ηκείαπας πεο τοπονίεηρες επιοπάαίοηος 9496 [οτοπύας, ϱἳ Ἰά νἰγῖν ἶάπα νοὶ 

ππακίτπο ποπιηῖπο οί ἀοσιγῖπα εαὐετεπίο ρο]]ετεπί, ρίγα Πίο υἰνίβζο, φιιο 4αεγος Δοτίρίογεν ουποζαίον 

με ρίπως, επρεγίεν Γογε. ἨΝοο οπίπι ἵπ Βοτϊριοτίνας, αἱ ἀἰουππίατ, ργοβαηία, τος ογ]ῖσα αΏθηιφ 

Ἱπρεπί{ φποᾷστα ση αποίοτο οοηκοττῖο οοπβοί ροιεγίι.’] 
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οπποῃ5. Το ρετρείυα], απἀ, [ος (να πποδί Ρρατί, ποθά]ος οπποε]Πηρς) απᾶ 
αἱἰθγαίίοης οἱ αἲ! Ἰάπάς, Ἱπιποδισοά Ὁγ Οπερυασ]ι, ενῖπσε α- ἴεπιεΠίγ Ἠνής 
που]ά Ἠανα Ῥεει Ἠσ]]γ οεηρυταβ]ε ενεπ ἵπ εὐ]ήησ α Ῥτοίαπε νήτετ, Ὀαῖ, 

κε πιαἆε ἵπ ιο Βασγεά Ύοἱαππα, Ἴνογ Ἰπνοῖνα αἷκο α Ἠατσε οἱ ἴγγενετεποε 
{οτ (να Βου]. νν]ήοῖι ννας Ιπίοπάεά {ο ΠπαΚα ποπ εν ν]δε απίο εα]ναίῖοῃ 3". Ἱπ 
πιοςί τοβρθοῖς ἴἶνο Ἐάτίοι οοϊπο]άςς νι] τα ν]εννς οὗ Ἠατ]ιαϊ (ν]νοςο Ἑάἶ- 
ὕομ οἱ νε Ν. Τ. ἵ ργοπουπεεᾶ Ὦγ ἩΒρ. ΜΙάά]είοη {ο νε Ὦγ [αγ νε Ῥεσί γει 
586), απἀ, ἵπ α στθαί ΠΠθαδΙΓο, υν] ἴοδο οἱ νε Ἰεατπεά απά Ἱπάερεπάεπί 
50ΠΟ]2. 
Ετος, (ο ῥργοδοπί Ἐδίος Ία5 5ο οοηρίγαοίοά ή εκτ, ναί νο τεαζετ 

5Ἰ]α]] Ῥο55ο55 (μα αἀναπίασο ο Ἠανίησ Ἠείογα Ἠϊπι Ὀοιμ πε Ῥιερ]απίο ἴοχί 
απά αἶσο ἴἶνο οοπγοοίεᾷ ἰοχί [ογποὰ οἩ 1ο Ῥοσι ΜΤ5. αποϊομί Ὑδηείοης απά 
οατ]γ Ἐάῑίοηυς. Το αἀνετί {ο ἴἶνα ναπΠους Ἰάπάς ο αἰεγαίίοπα οἱ ἴἶνε οοπι- 
ΠΠΟΠ {οχί, α5 ἴΠ6Υ απἱ5ο [ΤΟΠ [ο οπιϊκείοπ ΟΥ ἴἶνε ἐπφετέίοπ ο ννογᾶς, ΟΥ [Τοπα 
α οἶσπσε οἱ οπε ιωογᾷ ἰπίο αποίλε, ---- ποϊλῖης νναίενετ ας Ὄεει οπι((εἆ 
νο] Ίνα» α ρ]ασο η 116 Ῥιερμαπίο Ῥεχί; 5αοἩ νοτάς ομ]γ α5 ατα, ὮΥ 11 
αἱπιοςί απ]νογκα] οοηςοπί ο{ Εάῑτου» απά ΟπΗς5, τερατάεὰ αξ πίεγροίαίίοπα, 
Ῥαῖπσ Ἠετο ρ]ασθά νι λη ὀγασ]ρεί, Ππογο ος 1ε55 Ἰπο]ασῖνα, αοσογάῖπς {ο ἴ]ε 

ἆαρτεο οἱ 5α5ρίοῖοη αἰίασ]οά {ο (δι. ἸΝοϊλμίπς Ίας Ῥεοτ ἰπεετίεά Ὀνί οη 
ἴἶνο 5α1Πο ννοϊσ]ίγ αιἰλοΠίγ» απά 6νθι {ἔλοφε νογᾷ ατα ροϊηίεά ουί αἲ ἴπφετ- 
{ίοπα Ὦγ Ὀεῖηςσ εχργες5οά Τη α 5ηα]]ος οματασίετ. ΑΙ αἰίετεά τοπβ]ης» Ίανε 
αοίεγίε]ες ρτοβχοᾶ, ἴο οἷά οπε5 Ὀεῖπσ Ἱπναπαβ]γ Ιπάιοπίεά Ἱῃ νε Νοις». 
Απά 5ο] γοπά]ησ» α5, ἴουσ] Ἱεῇ απίοισ]οά, ατγαε Ὦγ οιηϊπεπί Ογίήος τοισ]ί 
ιο πεοά αἱίογαίίοη, Ἠανα α { Ργοβχεά. {[βαο] νοτάς (ν6ιγ [ονν ἵπ πο Ρες) α5 
πγο, ΟΠ σοοᾷ τοις, αρροςοά {ο Ῥο οοαρὶ ποπῆπας, τουσ ο Μ55. 
ΡΡΙΥ ποῖ ἴἶνο πιοαης ο οπιοπάαίἸομ, απο ἀθεισπαίεὰ Ὦγ απ οὐείικ.] ΑΝ 1ο 
Γ αγίους Πεαδίπσε, ἴἶνα πιοδί Ἱπρογίαπί αἲο ποϊοθὰ; ομήεβγ ἴἶνοο ννίοίι, 
ἠοιισὴ πο αἀπηίτιοὰ Ἰπίο ἴἶνο {οχί οἳ 1ο Ῥηοδοηί ΕάῑίοΠ, Ἠανε Ὄθεη αἀορίοά 
ΡΥ οπε οἵ Ππογο οἱ {πο [ουν σνοαί Ἐάῑους, Ἰοἰσιοῖη, Ἀπαιιίνοι, (ποςασ]ι, 

απά Ῥομο], οἱ απο [ουπά Ἰη ο Ἐάιο Ῥπποερς; οἱ ἴἨοςδε πγογοῖη (ἶνα 

! Τη ᾖκβοαιίοη οἱ νονο, ἵέ Ίνα ποπογα]]ν Ίσοι αισοά, (ἶναε νο πνογᾶε, ῥτακος, οἵ εἴπικον, κο 
ὀνγοννη οί Άγο ρ]οκκοπησείοπ], απ νογοίογο «ρυτίου». Όν Ον Ῥουπῖ, νοννενον, νο Ῥγοκονί Ἑάπου 

ἵ οπἱγε]ν αἱ Ίπκωο νε εῖν (ἶνο (ὁγἱοςνκομίκη Ἀε]νουῖς αι Ἴνο Ίναα πηοῖν ρ]σπκήγο τη τοβοτεῖης Ἰήκ Γον ήογε 
ο α πικίοτ]γ ϱοπποηκίίο ον Ο, ο, Τπππαπη ἆς Οοκκοπια κ Ν. Ἔ, τεςιὸ Ἰηνοκρσανόία, (ας ρ. 501 
.044- οἱ Εκ Όρκος. ΤἨοο]ομ. ρε. 1908.) 7 αν αἷκο απ αὖ]ο απά ἠπειγυσιίνο ἨὨήκκογικίοη οὗ Ἠογηεαηη 

46 Οοκκοπνήκ Ν. Ἑ. οιὸ ἀᾖαδΙοπηδ ία, Γρε. 18980, νν]νο εἶνογο οοπηρ]οιε]γ γε[αον νο επκὴ ακκογῖοης 
ος Ἀακκοηκογρῖν, πα Ἑήκκογίκίίοη ἆς Ο]οκκῖν πρρεπάθά (ο Ὑαἰοκ. Βοϊνοϊία πά Ν. Το α.ά αγ ἁῑκ- 

ή ναεος (ἶνοχο ργειεηά οὗ Οσοχκον απάος [νε (ἴακκεν, 

3 να ἓ ἐν ννο]] οἴκεγνος Ἐν νο ρεοΓοπό]ν Ἰοπγησὰ Ύα]εκοηπον ἵπ ή Βονοὶ, ἵπ Ν. Τ. Τοπι. ατ. 
ρ. 360. “Οἱ ανα ἵπ Αποζοσιἥις ργοαπίς ρογιο κ νε]]ο, οπνηζοπη αίκ οκοίρογουτ, πσάωπι 
αἱ ἐρηίατο [ου τη Βπογίκ, ο] Ογ]ήσα εκετουρόα κοῦγία οἱ πποὐσεία, αἲ α αρογκείονς απἰάεπη νεα, 

ο (ΠΊΟΠ ππη]ίο πικρῖκ α (ενοίκιο 



ΡΕΕΕΑΟΕ. 

εοπππ]οῦ Γαχί ἀμῑοεις {ποια αί οἱ ί6ρΏεῃς. ΤΠ 5ΙοὮ 68565, ἴἨε ΤεαδΟΠΣ {ΟοΓ᾿ 

ποπ-α4ορίίοπ αἴθ αξ5αα]]ν αἀάποεά. Απά (Π5 Πας αἱναγς Όθει ἆοπε ἵπ {Πθ 

οΏ5ε οἱ αἰίεγαίίοπς οἳ ἴἶπε Τεχί, Ἱούενετ πηαίθ,. ΤῃΠο Οπιτισαί, Νοτες 

8Τ6 αἰηηοςί επΏγεἰγ οτἴσιπα], απἀ οΏΙεβΥ 5ετνε {ο σῖνθ Τεᾶδοπο {ο πε πιείηοᾶς 

Ῥυτειεά Ἰη {οτππίησ {1ο Μεχί. Ῥυομ ἸΝοίες ποιά Ἠανα Ῥεει Ῥτοισ]ί {ου- 

νγατά πποτο [Ππεηιεπί]γ, Ἠαά ποῖ 1Παῖν Ιπίγοάαοιοι Ὄδει {οτριάάεπ Ὦγ (Πε 
ῬγενΙίγ πεοες5ατγ {ο Ῥθ Ρτεδεινες ἵπ α που] οἱ {Π]5 παίατθ. 1 αἶδο 5δεηιεά 
το {πε Ἐνάίογ ππογε αἀν]δαβ]ε {ο ἴγεαί ΠΗ1ν απά (Ἠε (γαςίς) 5α!ις[αοίοτ]γ οη α 
οοπιραγαΊνε]ψ -ππα]] πιπηΌετ οἱ οοπίγογετίεά Ῥα5δασαθς, ἴἶαη {ο Ιπίτοάασε 

Πεφιεπί, (ποισΏ Ῥτιεί, απά {Ἠεγείογε απςα!5[αοίοτγ, Οπῖσα] τεη]αγ]κ5. 
πε ἀῑνιδιοη οἱ τε Ἔεχι, ποί ΙΠίο 9εγ8ες (Ηποιισ] ἴπεςε αγθ 6εχργεςςεά Τη 

{πο Ίππεγ πιατσ]π), Ῥιαΐ ραγασταρή», 15 αστθεαβ]ε ἴο {πε  οαδίοπῃ ο{ {πε πχοσί 

επιπεπί Ἐνάιίοις, {τοπι ἸΝείε. ἀοπηινατάς, απά οαπ πεεά πο Ἰαξςβοβίίοη. 

Οεγίαῖη Ἡ 15 ναί 5οατοε]γ αΠΥ {λίπσ οοα]ἀ Ἠανε Παά α πιογα υπ/ίανοιταὈ]ε 
εβεοί οπ 16 ἹπίετργείαΠοπ ο{ {με Νεν; Τεδίαπιεπί (Παπ Ἡ. Ρίερ]επς’ς Ῥγδσ]κ- 
Ἰησ πρ ἴηα πυπο]ε ΙΠπίο νειςδε5; ἴλα5, οεσαδΙοπα]]γ, ἀῑδεενετίησ ὼ νγ]οὮ 

γε ο]οε]γ οοηπεοίεά 1Π 5εΠ56. . 

Ἐπε Εωπαίμαίῖοπ ας Ῥεεῃ (τουσ]οιιί πηοςί οαγε[α]]γ οοιγεοίοά απάἆ α- 

Ἰππίεά, [Τοπ α οοπιραΓδοη ΟΓ αἲὶ {πο Ῥεςί Εάῑίοπς, [οπα {πε Ἐάπίο Ῥπίπεερς 
{ο ἴιαί οἱ 3οΠο]Σ. Το 6αοἩ νειςε ἵ5 5α]οϊπεά, Ίπ {πε ομίετ ππατσῖη, α 5ε]εοί 

Ῥοάγ οἱ ἴἶνα πιοδί αρροςῖίο Γατα[εῖ ΕεΓετεπεεε, 5 αἀορίεά ὮΥ Βρ. Τ]ογά 

ποπι Οωτοε]]φα». Ἔ]ε οἰαίοης [ποπι {πο Ο]ά ΤΓεδίαπιεπί αγθ 6χργεςςαἆ ας 
5ΗἩ ὮΥ Ῥεῖπσ «ραοεά οιµί; απά Τε πνογά5 οἱ αΠΥ 5ΡεαΚογ αγθ ΙπάΙοαίεά Ὦγ απ 
αρρτοργίαίε πιοάε οἱ ΡιποίπαΠοπ, απά Ὦ} {πε τ15ε ο{ α Οαρίία] Ἰείίοι {ο ἆο- 

Ίσηαίθ {Πε οοπἹππεποεπηεῃ{ οΟΓ {ηο5θ ννογάς. 

Το αἀνετί {ο νε Ἐκεαστίολι, Νοτες: ---- Ἔμεςε αγ6, {ΟΥ {Πε πιοςί ρατί, 

οί νε Ἐῑπά {οαπά Ἱπ {1ο Ῥο5ί Οπίσα] Ἐάπίοης οἱ (ἶνε (αγεεκ ϱαλείσαί νντὶ- 
ἴ6ι5; Ὠεῖπσ Ἱπιεπάθά {ο οοπιρεῖδ νηαίαν6γ τεδρεοί5 ίΠο ἴπίετργείαίίοπ. απά 
σης {ο ἴἶνε αρίαρΗκἨπιεηί οἱ {λα (αγαπιπιαέϊσαϊ 8εηΦ6: απᾶά Ιπ ογάθτ {]ογείο, 

ρτεαί ραΐης Ἰανο Ῥθεῃ {αἷκοη {ο ἴπαοθ ἴῃεθ οοπποτίοπ απά 900γο Οἱ ἴιθ ραδ5αρθ 
υπάογ ἀϊδοιςκιοπ]. Απά Ἰεγα, ἴοσεί]ευ η] {πα σγοαίοςί εοπιρτε]ιεπαῖυεπιοςε, 
Ἴπετο ας Ῥεεπ αἀορίεά {ο α{πποςί οὐπιργεκδίοπ οοηβὶςίοπί Υν] ρογδρΙοιΙ(γ ; 

50 α5 {0 [ο απ Πρίίοπιε ο ετεφείῖεαί απ γ)ηίοίοσίσαί απποίαίίοπ. ἜΤπε 
ππεί]ιοὰ ϱγείεπιασα]]!γ αἀορίεά Ὦ} ἴἶνα ρτοδεπί Ληποίαίου, 1π οτάθι {ο α5οθ- 

1 Τη ἐς ἀερατίπιοηί οἱ Ἰήν Ίβο εἶνο Ἐάῑιο Ίνα ανα ει) Ἠήπηβε]Γ ο{ νο να]αβ]ο αβεἰδίαπου (νουρίι 
Όναί ποι υ/ομπεπί]γ βα]εὰ Πήπι) οἱ ΟἨεγκορίοπα, ]νεορ]γ]ασί, Ἑληγιηῖα», απά Τ]εούσνει; οἱ Οα]νίη, 

πτούης, Ογε[ίσε, Όπερχον, Κορρε, Ῥουι, ἨΗεἰην]ολα, Ποβοπππε]]ος, Καἰποεί, απά οίνου οΓ νο ΠπογΟ 

γεσεπί Ἐοτείσα Οοπποπίαίογε; αν αἶκο, οἳ οἳς ον ἀἴνίπορ, Ἡαιπποπά, ἨΝΡΥ, Τνουκα, Ῥεΐτος, 

Ῥεπκου, Ώοδδγίάρε, (Ἀναμά]ος, Νάννοσππα, (αρθεί, Μαοκηὶρί: απά βπα]]γ, Ὦν. Α., ΟΊαγκο απ 

Μι, Βσοις, ο νο ναγίους πετ] απἁ ροπεγα] εκοε]]σποο οί νν]οβο οἰανογαίο ΟΟΠΗΠΙΘΗΛΕΥ (ἶνε Τά ῑίου 

(δεν πα Ίνα ἀἨδετα [εοη εἶναι ρίου ννγίίος οἩ α [ονν ροἱηί» ο{ ἀοοιτῖπα, απά ΑοπΠΟ πηίίοΥΑ ος ἀουϊη{α] 

ἁκριιπίοη) Όσα γα πποκί --- οκ ΙΠΙΟΗΥ 

- 



χῖν ΡΗΕΕΑΟΕ. 

(αἶπ {ο 56η56 ο[ Ῥαβ5ασο» ο νετγ ἀοαρι[α] ος ἀεραίοά πθαπῖπα, ηα5 Όεθι 
5; {ο 5οε]ς εἰνοῖ ἠλαρίταύος. 1. Έτοπι ρατα]]εὶ Ῥαξρασες οἱ νε Ν. Τ., οἳ 
Ράβρασος ννηθτο {ο βαππο, οἱ α βἰππί]ατ ρηταδς, οσσΓς εἶ]νοι ἵπ πε νετ Πήπῃ- 
5ε]{, ος ἵπ ἴἶνα οίνετ νιγίοτε οἱ ελα Ν. Ἐ. ος ονε Ο. ῆ.ς ενας πιακίπρ Ῥοπρίατα 

95 ον Ἰπίιετρτοίοτ, 3. Ἐτοη Ῥάβρασο5 οἱ νε Βεριμασίπί (πε]αάϊης να 
Αροοτγρ]ια), φοδερμας, απἀ Ῥ]ιο. ϐὉ. Έτοπι πε Αρορίοϊσαὶ Ἐαιμεις. 
4. Ἐτοπι Αροοτγρμα] ννπίπσς οἱ απάοιριεά απαφιίγ; απά νήσο], νναίενετ 
ΠΠαΥ ὃς (εῖ οἰαίπης {ο ἐπαρίγαίίοπ, πατε, αἲ Ἰεαςί, οἱ οοηβιἀεταρίε αὐΠΙγ, α5 

Ιπάιοαίίπσ νε Τ]εοἱοσίσοαὶ ορίπίοης οἱ ἴἶνα ἴπιες νιΊχεη 11ΕΥ ννθτο ΥΠίτεῃ, 
ναίονει (οδο πηὶσηι Ὄο, ννει]ετ εατ[ίετ οι ἰαίετ ναι ἴἶνε Ν. Τ.: ἵπ να 

[οτππες οα56, 5Πονήης ἴἶνα ορ]πίοης ο{ 1 ανν Ῥγενίους το νο ρτοππα]σαίῖοι 
οΓ εἶνο (ο5ρα]; ἵπ νε Ἰαιίθς, οοπ(η αμα, Ἱπ ναπίους νναγς, {ο 6 Ἰπιετρτεία- 
ἴἴοι οἳ ἴπε Ν. Τ., απά ο[ἵει ορια υ]κ]ήης 15 αιπεποΙγ απά αποοτταριεά 
ῥτοδετναοηῦ. 5. Έτοι Μαυυπίσαὶ νε οἱ απαιεςήοπαβ]ε απιςιΙιγ. 
6. Ἐτοια τἶχο Ἐαιίνετς Ἱπ σεπετα], (τθε]ς απά Τμαϊπ, οἱ νε βτεί {ους οεηίαπίες, 

Ιπο]αάίησ ἴἶνα (γοεὶς Οοπιππεηίαίους, ΤΠεοστεί, Ἐπεορ]γ]αοι, Εανγπήας, 

απά Οομιησπίας. Τ. Έτοπι ἴπο (τθεὶς Ο]αξείσα] νίει», εερεσ]α]]γ ἴποδα 
νο Ἰνεά αἴτει ἴἶιο [ογπιαίίοη οἱ ία ΑΙεχαπάτίαπ απάἀ ἨΗε]επίδας, ΟΟΠΠΠΙΟΠ 

ος Ρορυ]αν ἀῑαίεοίι. ἜΤ]ο Π]αδίταίοης ἀετῖινεά {ποια (5 Ἰα5ί 5ουτοες ἄγε 6ΕΠΕΙ- 
α]γ οτἰσιπαὶ; απά νε ποί 5ρεοΙβσαΙΙγ αδοπυεά {ο αΠΥ οοπιπεπίαίος ος 
οπί]ς, ΠΠΑΥ, Ἱπ αἰπποςί αἰὶ σα565, Ὀ6 5ο οοηρ]ἀετεά. 

ϊιε Αηποίαιοης Ἠανε Ῥεεπ Ρραπ]γ ἀεπνεά, νι ἆπε αοκπον]εάσιπεηί, 
νεγεναν ργασσαῦ]ε, {ποπη ἴ1ε πποςί οιηϊπεπί Οοπιππεπίαίοις, αποϊεπί απά 
πιοάετη» Ὀαί ἴΠΕΥ απο ἵπ α υετή οοπφἰἀεταδίε 4ἄεστεε οπρίπα]. ἴπ Οεῖς 
ρεπεταὶ ολαταοίος, ἴΠ6ΕΥ απο εἰοπεπίατγ, απά Ιπίτοάποίοτγ {ο πα Ίαγσει Ὁοπι- 
ππθηίαπίες; απά ΤΠ6Υ ορρεοϊα!]γ απά 5γιεπιαἰσα]]γ Ιπάϊσαίο απά επιαυ]ςῃ 
ν]ναί ἴἶνο Ενάῑτου οοποσῖνες {ο Ὦο ἴἶνα έγιε Ἰπίετργείαἴῖοι ο{ ἀἹδραίοά ῥαξ-ασες.ὶ 
π ενα ῥγεδεπί ννοτῖς, ἴἶνο ο1ίου Ίας (α5 ἵπ Ἠής Ἠεσεηείο Ἀγπορίσα) 566η 

ΓΘΆΣΟΠ οοπΙπΙαΙ]γ {ο 5οατοὮ οί πα [ουπίαίη-εαάς οἱ πτετργείαίῖοι : ας [ουπά 
ἵπ ΟἨγγδοδίοίη, απά οἴἶνοι οπποπί (γεεῖς Εμεις, Οοπηπηθηίαίους, Ῥομο]αίς, 

απά ΟἸοβεοσταρ]αι». Απά ΙΓ Ίο Ὄο Ονοισηί Ὦγ 5οπιο ἴο Ἠανο επιρ]ογεά 

. [Τνο ιο Ίνας επάσανουγος, οἳ οοπιγονοτίοὰ ῥάκκΆρος, ἴο αφοογίκίη νο οὖς ἴτας, παπά (νογοίογο 

οπἰψ οηλο, ΠΑΗΛΕΙγν ναι Ππιοπάςὰ Ὦγ νο «ποτά ντο. Ἐος, ἵπ ορροεἶοι {ο νο ποῖοα οἱ οσγικἶη 

Τ]νου]ορίπης (α. Ὠοάάτιάμε), ενκι Όνο ννογός οἱ Βοτίρίαγο πδαυ αἲἲ ναί (ἶνογ πλαν Ἱποπη, (οεπνεὰ οἳ 
Όνο Ὁαποῦ οἱ Οοσσσίακ, ' γουρα 88. (ππίαπα βοππρος να]οτο οὐαπίαα να]οτο ροκκυος,') νο Ἐδίιου 
οομίε ης (ἶμιί (νογο ἵν οπ]γ οπε ἴγιο βθηΝο ---- έλα πι (δε πιά οἱ λε καεγεὰ πο, η νο ννογόκ οἱ νο 
Ιοαγηοά ἨΏου]νος, Ῥ οί, αἲ ΤἨππαπη ὁς Βγπουγιαϊς, Ῥ. ΠΠ. ἵ  Εα]κα οί φιμονῖς Ἰοιουργοίαίτο, αὔς ἵπ 
νογδήκ φιμγῖς αἰἶαπα κοηεοηεαπα, απ κοπῖρίος ἔρρο ἵπ απίπιο ναῦιῖε, οἱ νουρία καῖκ οορ]ατῖ αὖ α)ῖα 
γο]α ες, ) Ἰηήσσά, Ὠουδάίάμο, ἵπ να αἀορείπᾳ (ἶνο αὔονο Όαπου, ο] {ο Ίνινο αἰοηάοά {ο να 
νοκ (νογο Γονείς, νλοὶν ννοτο πνοκηί {ο ἠπης ες, απά πνου]ά ππλκο ἵ Ώκο οσπιραγαἰνο]γ κα[ο : 
 Ἐϊ οκκο ἵη ολα ο 8η ποεἰρίοπόα, φ.οπι εἰᾳηίβοαγο ροφου:, ἠακία οιηρἰνακίη νεγνοσυσα, ακζιαίαα 
γα({οΏοια ϱΏγαβοος ἀκολονθίαν Γογώη, οἱ ἀνολογίαν κογῖρίασ,] 



ΡΕΒΕΕΑ(Ε. κΧΥ 

πΠΏεοεςΞαΤΥ Ρραῖης ἵη αδοετίαϊπίησ ἴΠε απίἰφιαίη οἱ Ἱπίετργείαίίοης, ες ννου]ά 
Ρεσ (ειπα {ο ροπάει {Πε νγεὶσΏίγ οὐδετναίίοη οἱ Βρ. Μιάάιείοη, νο τεπιατ]κς, 

Όιαι  Τμεοἱοσίαπς νγου]ά 4ο ννε]] ἴο ποίοο ἴῃο απίϊτφιτίη οἱ ο ορίπίοης 
ΝΠΙοΙ {πεγ ἀείεπά, Ώεοαιδε {ναί απ{ΙαιΠίγ 15 5δοπηθίπηες πο ΙποοησίάεταΡ]ε 

ενιάεποε οἱ (παίῃ.”. ἨΗε Ἰας, πούενετ, οαγε[α]]γ τερτεςδεά αΠΥ απάιπε ΡΓε- 

Ρο5βεςρῖοη εἰέ]ετ Ίη {αγοτ ο[ απίϊφιαῖέψ, οἳ οἱ πουε[ίγ1, απά Ύνε ΠΙΑΥ 5Υ, Ιη ἴθ 
πποτάς οἱ 5ίαΡοΟ, βούλομαι τὸ ἆληδὲς, ἄν τε παλαιὸν ἄν τε νέον. Πο ας ΕΥΕΤΥ- 

ππετο επάεανοιγθά {ο οοπιθίπε 5Ιπρίε απά 5ο]ιἀ οἷώ νιεννς υνι Ἰπσεπίοις 

απά Ίεαγπεά πειο οπε5; εγετ ΏεαΠησ Ίπ παπά (ΠΠ ἆάθ ταςίιοῖἸο) {]ε Ῥτο- 

{ουπά τεππατίς οἱ Γπασγα]ἀες, νπεη 5ρεαΚΊπσ ο ἴπθ απίοη οἱ γουίΏ νηίἩ ασθ 

ἵη ἀε]ρεταίίοη απά οουηςε], νοµίσατε νεότητα μὲν καὶ γῆρας ἄνευ ἀλλήλων μηδὲν 

δύνασθαι ὁμοῦ δὲ τό τε φαῦλον καὶ τὸ µέσον καὶ τὸ πάνυ ἀκριβὲς ἂν ξυγκραῦθ ἐν 

μάλιστ ἂν ἰσχύειν. 

Τϊ ας Ῥεε ἴἶνε Απί]ιοι’5 {ογίαηε δοπιείῖπιεν ἴο Ἰαδίγ απἆ οοπβττη, ΒΥ {με 

5ιῇῄτασο οἱ απΠσιΙίγ, πΠαί Παά Ῥθευ απ]ήδίγ ἀῑδίαςίεά, απά τε]εοίεά αφ 
ππετο πουε[ίψ; Ῥαι αγ πιοτε Ἴγεφιεπέῖψ ἵο 5ου ἴΠο 5ο]ἀά στουιπάς οἱ ἵπ- 

(ετργείαίῖοης, Πο 1 Ἰαά Ὄεεπ {οο Ίοπς ἴἶα {α5μίοι {ο τε]εοί, πηγε] 

ῥεεαικε {ει Ίσετε «ΟπΙπιοπ» ἴλποασῃ, ἴοπι {πεις απἰϊᾳυΠίγ απἁ σοηθγα] 16- 

οερίοη, ἴΠΕΥ παὶσΏί Ἠαγε Ῥεεπ ᾖγεδιπεᾶ {ο ὂε ἵγιε; {οµ, {ο 5 ία ινογάς 

οί ΟΊοετο, “ ΟΡρΙπΙοπαπα οοιηππεηία ἀειεί ἆῑε5, Ναίμνα αο γεηίαις ]αάϊοῖα 
οοπβγπηα{. 

Τη αροετίαϊπῖησ Πε ἴταε Ἱπίετρτείαίίοη, ἴπε Ἐάίοι [ας αἶνναγς αἰπιαά ες- 
Ρεο]α]]γ αἱ είῖπσ (ἶα (ταπιπιαίϊοαϊ απά Πίεγαῖ 56ης” οἱ απγ ἀισραίοά 
Ρᾶ55ασε; παϊπά(α] οἱ νε ΡΙΙ1γ ἀῑοίάπι οἱ {11ο στεαί ΞΟΑΙΙαΕΕ, “ ἰαί αἲ] οοη- 

τογειδῖες Ἱπ ΓΠεο]οσγ αγο5ο Ποπα πηϊδίακες ἵπ «ταπιπατ; πιεαπῖπσ ἴΠ6ΓΕΡΥ, 
ἵη απ εχίεπάεά 5εη56, ΕΜοίοση ἴπ σεπεταί. Ἔπας ἰε Ἱπππογίαὶ ΕύΤτΗΕΠ 
(α5 αρρεαῖ» Άοπι Τπίππαππ ἆο Ῥγποηγπι5, Ῥ. 41.) τνας αοοιδίοίπεᾷ {ο 
8δδετί, “«ορππατα (ταπιπιαοιπη, Θ6ΙΠΠ εἴαπι ορ ΤΠεοἱοσιπη 556 5.) 
Ἰπάεεά, α» Ὦρ. Μιάά]είοη νγε]] οὔδεινες, «6 πει νο οοηδιάθι Ἠουν ΠΙάΠΥ 

Όπετο ατα, ΨΥΠοΟ 5αε]ς {ο νγατρ ἴἶιο οπρίιτος {ο {Πεῖτ ονη νΊενν5 απά Ρί6- 
Ροβρεξρίοης, ετλαΙ Ογμοίεπι 56α6ΙΠ5 ίο Ῥο ἴἶα οπή ὑαγτίεγ ναί οππ 6 
ορρορθἆ 5ιοσθβ»[]]γ ασαϊηδί Ἰεγεδγ απά 5οἩΙρπη.” 

α Ἐ]ναα ἵε ς ργοουπά]γ οΏρετνεά Ὦγ ενα Πηείγίου» ΏΑ ον, Νον. Ονᾳ. 1. 66, “« Ποερεγϊππίαγ Ἰησοηῖα 

αἴία ἵη αὐπήγαίσοπεπι Αηζημιαἒ, αἷία ἵπ απποτεπα εί αππρ]εχυη Νονας οῄηκα; Ραισα νογο 6]ΙΒ 

τεπιρεγαππεπεῖ επ, οἱ πποὔσπη ἴοπεγο ροβδῖπ, απ απί ας τοσιὸ ροβίία απ αἳ Απιζημιι σοηνο]αηι, 

αμϊ ο. οοπίεπηπαί ασ τεσιὸ αΠετιηπία α Νονί. Ἠοο νετο ΠΠΆΡΠΟ βο]επῖπγαη οἱ Ῥ]ή]οβορ]νίαρ 

ἀειγίπεπιο Πε, απ οπι εωάία ροἵας εἶπίι Απζημιώς ει Νονἰαἶμ, απαπα ᾖηάτοῖα : Ψοτίίας πίστη ΠΟη 

α [εμείς ἔσππρογια αἰἴου]ας, πας το νατία ον; οὐ α Ἰαπηήπο Ναίηνα οἱ Ἐκροτίορίία, απο α ΙΘΓΠΟΠΗ 

ε1.1, ρειεπύα ομε,. Τα [ΟΥ οἱ απ εκοσκκῖνα [οπάπεκ» ΠΟΥ εἴλετ ἵς αΡ]γ ροϊπτεά οί Ὦγ εἶνο Ααπιο ρτονί 

ντο Ώς Λυση, Βεῖοπι, Τ,. τ]. 

:[οη Ον κου Βεε]νογ”, Ῥγείιος (ρρ. κ. δε χἰ͵) {ο Ῥ. Ἡ. οἱ ΓΠήππππη 4ο Βγποι.] 
5 [Μεαποί]ωπ, τοο, υκοᾷ {ο ΑΑΥ, “  ποῦ ρ0µκο ενα Ίετο Ῥοηαιη Ἰ Λερίορπα, φπὶ ποη ππίοα [ον Ἠοήννν 

Γπίεργες; πες ροµκο Βοττρίαγαπη περί ἠνου]ορίσὸ, πεί απεσα Ἱπίο]λοσία κι αγαηηα1οὸ,] 



Χν] ΡΗΕΕΛΟΕ. 

νο ργεδοηί Αηποίαίος να, Ἰποτρονος, επροσ]α]γ Κερί ἵπ νίενν εἰπιρ[ίοί(ν 
ο 56µ56, ἵπ ορροδίίοη ἴο οσπίογί, Ἰοννενοι οταάίτα, Ἱπίιοτροίαίους', Όῃ 
νο καὐ]θοί 1 ννας νε] οὐροτνεὰ ὮΥ ιο αοίο λἰα]άοπαί,  Ὑεπίος 
αἰπαπάο Ἠ αἱ σί φαί. βαρίοηίαΠα θομίομίία θδί, ααοά ἀπ κἰπιρ]οῖας γε 
οἈίοια φις [πολλα Ἰηνοπί, ο. ἸΝοτάς απά ρῄταςςς πηαςί ποι Ὃς (ακομη Ἰη 
ΒΟΙ1Ο γεροπιά(έρ 901968, νο] πο οἱ Ἰεαγπίηςσ απά Ἰησεπιαίγ, ἵπ 5αρροτί οί 
απ Ἠγροϊοςίς, ΠΙΑΥ ἀθνίδας Ῥιι Ἱπ ιο οτάΙματγ 56η56 οἱ ἴἶνα ννοτάς, νι ογδῖη 
ἴλο ρο5οη5 αάγοςθοά, νοί]οτ ὮΥ ρτοπσµίπς ος πίπα, που]ά Όο Ικο]γ 
ἰο υπάθιςίαιά νο. 

Πτι 15 απ αἀὐηίταῦ]α πειπατκ οἱ Ηρ. ἈΠάά]είου, Οτ. Ατ. Ρ. 509: Τι 15 
ψοιίοτ ο απάοτείαπά ρΏταδος αοσοτάῖης Το ιαῖτ οῦνίοις Ἱπαροτί, ενος. {λουσ] 
νο 5]ου]ά Ῥο οοπιρε]]εὰ {ο Ίεανο ἴἶνο Ρτουί οἱ ἰνοῖτ βίηθςς {ο που [ΟΓί- 
μαίο Ἰπήτγ. επ οπος νο Ὀεσίπ {ο ν]ο]ά [ποπ νγοτὰς (ναι ογάἵπατγ 
απά παἴιγα] αἰσπ]βοσίίοη, Ὑο πηδί ποί οοππρ]αίη, 1 Γπβάεὶἰς εἴνατσο ους Ἐε- 
ἠσιοι ννΙ. παγςιιοῖδιη, ος 15 οχρορίίου» νι (αι, 

Έ]ιο οὐτίου ννου]ά [αγίου Μίαΐε, ελαί αἲὶ ῥγείεπάεά Ῥ]εοπαδπης, ικώκαο, 
Δο. ατο ΤΠ 16 ῥτοδοπί νοτίς ἀἰδοοιπίοπαποθά, α5 πα] α5 αἲἱ οιπει ὮΠΙο- 
Ἰοσϊσα] ἀαν]οο» {ο ἀλαίε, ρατο ἀοννη, ος; εκρ]αῖη ανναγ να 86η5αϱ”. Άβονο 
αἲἱ, οαγο ᾖα5 Ῥεθη ἴακοη ποῖ {ο Ίονθι ἴἶνα ἀῑσπίίγ ο{ οσπαϊα ροτίοης οἱ (ἶνα 
Νειν Τορίαποπί ϐΥ ΠΙ Ἰαάσεά αἰιοιηρίς αἱ εχρ]απαίοῦ, νεο αἲ.. οχρ]απα- 
ἴοη πηαςί [α1] ποπ. [Ἠοννονος, ἵῃ 5ο α σᾳ5ο, α5 Ὀτ. Πεγ ννεῇ οὔδετνος, 

 Μοη τπαγ Ῥο αἱ το απάεγείαπὰ αηΥ 5α0]εοί, νε (νεγ 5εο αἲ] ναί οπη 
Ψα 56ο οἱ Ἱ Ὦ} πια. ] 

Α» Το 1ο ΠπΙΟΝ. οοπίτονογίεά 5αᾖ]θοοί οἱ (ἶνο αέγζε ο] ἴἶιε Άεω Τεναπεοπέ, 
ἴνο ῥτοδοπί οὐτος 15 ορροφεά Το 1ἶνο ορίπΊοης αἶκα οἱ ἴοδο ο τοσαγὰ (νο 
(τοσ] ας ρήγο, απά ονοῃ εἰεσαπίς απἀ, ο ἴἶχοδα νο ῬτοπουποςῬ Ἰ Ῥατραγους 
απά απσταπηπηα(ἰσα]. Το πιαϊπίαϊη ἴἶνο [ογπιετ, α[ίοι 1ο Ἰαῦοιτς οἱ 5ο ΠΙΚΠΥ 
αππθηί νπίους [ποια Ἠουδίας ἀονγηνναγάς, ννετο α ναῖπ αἰτεπηρί: απά ας {ο 
ενα {αίετ, 1 5αγε]γ ἀοος ποῖ [οἱ]ονν εἶναι, Ώδοσιςς 50116 Ἱοάς απο {ου 
ποννηθγο οἶκο, Το ννογο οοἶπεά Ὦγ 1ἶνα Ῥασγοά νήϊίοις, ος Ίνετο ῥαγύαγοια ; 

5ἱηος []χογο 15 στο ΤΟΠΡΟΠ {ο 51Ρρο56, ἴἶναί ἴἶνο Ο]αρεῖσαὶ αὐί]λους Ργορεγνε 
ἵο 5 ἆο ποῖ οοπίαῖἩ α [οηίῃ. ραπ οἱ το (πτοσ]κ Ἰαπσμασε, α5 1 εχ]ριεὰ αἱ 
νο Ῥοσϊηπίης οἱ ιο Οπςίαπ απα. Τὴο νοτάς οἱ Ρήγαδος ἴεῃ πιαν Ἠανο 

!. Βοο (νο οχοε]]οηί Ὠκκογικείον οἱ {πα μη ο Βἰπιρηοϊίκίο ἵη πιοτρτείαίίοπο Ν. Ἑ. ανά αποϊ]νος 
4ο Οαυκίκ οομεογίαγυπη Ἰπίογρτοι, Ν. Τ. ρ. 239 ---281. 4ᾳ Έγποι. Ν. Τ. 

3 Βου Ὠογ]ημς Ὠϊκκογιαίίου 4ο Απηρηιώσιης Έσυκις ΒήΡ]1οἱ ποπ Οοαγοικπόὰ, ΟΡ. Ἐπου. Ῥ. ν. 
[Αοσογήἑηρῖν, Ίνο Ίνκα οπγο(α ]ν ποιά «νοκ εππιεγαξίοηα οἱ νίοσς πλ οῖν πο απίρεφυεηῖν οοσας ἴη 

ἠνο Νονν Τοκιληνοηί (οκροσία]ν τά 8ε, Ρας ντ ησκ), απά ον νο πεπογαλν οἱ Οοποηίκίογς 
(οκροςἱα]]ν (ἶνο γοσσηί (ογοῖπη Εκροκίτογκ) κηα]]ν οοπείόογ ας ππογεῖγ ρυῖ κατὰ συνάθροισυν, 88 Α οπφε- 

υίες οὗ αἲἲ κογίκ οἱ νἷου; Όνα ανοϊάίηα νο (πουδ]ο οἱ οχρ]απα ίση, νεγοαν Όνο Εάϊιου Ίνα, Ίνα 
εγυθίκ, ϱποσθούοά, τη ονοςγ εποῖν οπκο, ἵ (Γποῖης α Ρίση, παπά κἰνοννίης (να ἰκζήπείνοε νο 
ἵογης. Έογ εκλιηρίος, νο γοκάος ἵ γοίοτγοά 1ο Ἠοιη. ἶ, 28. κ Οσα, ν. 19 ---21. 9 Τί, Ἡ, δ.] 



ΡΕΕΕΑΟΕ. Χνα 

θεει ας5εά Ὦγ νε Ῥεσί ντ]ίει5; οἳ ἴΠΕΥ πια ανα {οτπιεά ρατί οἱ ἴἶια Ῥτο- 
νϊποῖα] ο; Ῥοριίαγῖ, οο[οφαῖαὶ απά ἀοππε5ίο ΡῃΓα5εοΙοσΥγ, ποί Ργεδεινεά 1η 

ΔΠΥ οἱ ἴἶνε γεπιαῖης οἱ απίϊαΠγ. Α5 {ο ἴἶε ποπ-οῦδετυαποε ο] έ]ιε τιζεν 

Ἰαίά ἄοιυι ὂψ νε ἄτεε]; Εταπιπατίαπ, 5οπιεΏπιες Ἱππραίεά α5 α [απ] {ο 
Όια νηπίεις οἱ ἴπε Ν. Τ., 1 15 απ΄ εχοε]]επί ἀῑδιποίοη οἱ 'Τιήππαπη ἆς ΥΠ. 

Ῥ. 251, “« Φοπρίογες 5αοτὶ ρταπηπηαίσας οιάεπι Ίεσες 5εγναγιηί, ΠΟΠ αίΘΠΙ 

σταπητηα{ΙοοταΠη». 

Ῥυαι ἵο τείατῃ, 1 ας Ῥεειτ ἴε ιπ]ογπΙ Ῥγασίιος οἱ ίΠε Ῥτεδεπί Εάῑίος 

{αγ {ο ανονν, απἀ {α11γ {ο πιεεί, ἴἶνε Ἱππαππεταβ]ε ἀῑ[ῃοα]ῖες (ο ὃο {οαπά 

ἵη ἴμε Ν. Τ., εδρεοῖα]]γ ἵπ πο Ερίδ]ος, ἴἶοςσε Ὀε5ί Ιπίεεργείαι οἱ {16 
(Ἀοερείε. Βαί, ἵη οτάει {ο Επά 5ρα068, νημίη {με παϊτον’ Ππηί οἱ α πιαπιιαὶ 

Ἐάϊπον, {ογ οοσα5ιοπα]]γ ἀῑαίῖησ οἩ Ῥαδασες οἱ αοκπον]εάσεά ἁι[Ποι]Ιγ», ---- 
πε ας 5γςιεπιαΠσα]]γ εχο]αἀεά αἰἱ 5ο] γεπηατ]κς α5 5εαοιηεά ἰπία απά οὔ- 
νους, ΟΓ Πκε]γ ἵο οσοιΓ {ο απ αἰτεπίίνε τεαάθγ; απά 5ιοἳ α5 πηὶσΏί νγα]] Ὦο 

ἀετινεά {οπι Ιεπίουπδ απἀ Ιεοπατίιες οἱ αἰἱ Κϊπάςδ; α5 αἶδο Ποπι ννοι]ς5 

1 [Τη] ἶ5 α πιαϊίεγ ος ππογθ «οΠ5εΓεΠος ἴαη Ιΐ ννου]ά, αἱ Εγεί 5ἱσ]ί, αρρεαγ {ο Ῥε ; 5ἶηος ἴεγθ 

εαη Ῥε πο ἀουῦί ναί νεΓγ σγεαί πηϊσίακες οοποεγηῖης (ε 5εηςε ο{ ογϊρίηγε (απά 5οππε ενεη Ιπνο]νῖης 

ἀοοίτίπες) Ίνανε αγῖδεν [τοι ποῖ Ὀθαγίης ἵπ πη]πά ἴἶο ροριίαγ σασί οἳ ἴἶε 5ἰγ]ο οἱ (ο Νονν Τορίαπηθηξ, 

ΤηβοπησεὮ ναί Τε Ἰ λε ορίπΊοη ο Ὀτ. Ἠεγ (ἴπ Πῖς Ἰμεοί. ρ. δ.) ἴναί «ὁ ἴἶνε οὐΙε[ ἀἰ[ποι]ίγ α5 {ο οχ- 

Ρτερεῖοης ἵπ Ὠϊνιηϊιψ αγία {γοπη πο οοηβϊἀεγῖης (πετ α5 ρορυ]ατ.’. Απά 5ο ΤἩππαπη 4ε ΒΥΠΟΠ. 

Ρ. 216. “Έα εστί ογα(]οπῖς Βογϊρίογαπη 5αοχογυτΏ παίαγα, αἱ αἆ ν]ίσο οοπηπιιπὶ5 Ιοᾳοπά1 οοηβιθίιιάἹπθιη 

απδιῃ ργοχ]πιὸ αοσεάατ. Ῥεά Ἠα]ας οοηβιαείαάἶπῖς (ααᾶ Ιπάοσίϊ ραγίίετγ αο ἀοοι αἰπίαγ) εα Ιπάο]οβ 

εί, πῖ εγπίαχκεοξ, απαπίαπα Ἰεσίοις 115 ποπ πεοεβεαγῖῖς οοηκίαί, ν]που]α εοσεγγῖπιο ραίἰαίαν. ὉὍπάα 

πι, υἱ βεγπιο νΊτας οοπηπημηῖ5 [εγε ΟΠΠΠΘΒ Ἰοᾳπεπά1 {ογπιας Ἰαβεαί, αιά θα Ιάἱοπιαία οοησίαηί, εί εολοιπαία 

οτα{]οηί. Ἀοηπ 6ρί Ἱσίαγ πιταπάυπα, αριά 540Γ08 βοπρίογες πεἰαέπι Ἰλ]αιά ἀῑοεπάϊ ϱεηας γερενῖεῖ, 

ου]ας οπηξα5 οπῖ ορίῖππε Ρρεγβρεοίαβ Παβιετῖί, επί που ἀπ ρίίαιηας ααἶπ ορίπαπα Ἰ]ογαπη Ιπίογργείεπη 

εερο ἀϊσαπιας. 

Σ Βεο (ἶνε Ὠββετίαίίοη οἳ ενα αππο υγῖίεν, «  ἆε Βοπιρίοτιπα Ν, Τ. ὈΠΙροπΙᾶ ταπιπα(]σᾶἃ τεοιὸ 

αοοιπιαπάΆ.” 
[ΤΊνεγε Άγε ποί νγαπίῖης εκρτεβεῖοης Ἰη ἴἶνε Νενν Γερίαπιεηί νν]]ο]ι αγο τε]εοίεᾶ Ὦγ 5οἴπο γας Ογ]ῖο5, 

οη ἴἶνα «οοτο οἱ Ῥεῖηρ [ογπιεά οοπίταγν {ο απαϊοσψ. Ἐυῖ ἴπετε απο {ενν ΟΓ νε πιοδί Ρενίουι Ο]αβδῖσα] 

νιτίτετη νο πὶσ] ποί αγη]κ 8οππθ βαο] Ἰηβίαηοςθ. Α8 απ εχαπηρ]ο ΟΕ νο, πιαγ ο ποίοᾷ, ἃ 

{οτπι οἱ εκρτεβείοη οοσυγτῖης Ἱπ οηε ο ἴἶνα πιοεί Πη]εεά οοπιροβΙΙοη8 ο{ απιϊαυ(γ ---- ίνα Β]ν η 1ββαρ 

οὗ Ευτῖρίάε», ν. 405. καὶ τοῦτο λυπρὸν, ξυνασοφεῖν τοῖς μὴ σοφοῖς. ἈΝον Ἰθγς ζυνασ. 15 γε]οσιεά Ὦγ 

πια Οσο, (α5 α]οκηαετ απᾶ Ῥϊογκε,) οἩ ἴἶε ρτοιπά ο δείς Γωγπιεά οοπίτατ ἰο αἰὶ απαίοσφ. 

Ῥοτκου, Ἡοννενετ, ργάεπί]γ [ΟΓΏΕΑΓΑ {ο πιαΚα αΠΥ αἰίογα(ίοι ; «, εἶπος, (54Υ8 Ἰο,) Εγιρίάες ππαν ανα 

γ]ο]αιεά νο πε] τα]ορ [ος να ϱακο οἱ α βίτοησεγ απ(]νορίς. Τα, ἵπ α Αἰπηῖ]ας ΠΙάΠΠΘΕ, ΙΠΥ ννθ 

πει αγ αοσουπί [ου εαοὶν ν]ο]αίίοηβ οἱ απαΙοβγ ἵπ νο Άεω Τεαπιεπ: ο. ϱτ. 1]. ΠΠ. 50. οἨ. (ἶνο 4ἷδ- 

ρυίεᾷ φπεκίίση παραβονυλεύεσθαι; νν]οτο ϱεο Νοίθ. 

5 Τε ἁμπου]ήεν οἳ Βοτΐρίηγε, ας (νε πηυεί πο Ὃς απάογγαίοᾶ, 5ο ποῖί]ου αγο (Ίο {ο Ῥο ππαση]βεά 

εγοπά ἆπο Ῥουράα, “ Έτοπι εἶ]νεν οκίτοπης,’ 8ΑΥ8 (ιο Ἰοαγηοά Ἡρ. απ ΜΙάονι, ἵπ Μ9 Ῥαππρι. 

Τεει. ρ. 211, “ ον] οβοπεησθς ΠΠΑΥ αγία: [γοια (νο οη8, 6ΛΓΕΊΘΒΗΘΑΝ ΟΥ Ργοβηηρίίοη τ Πο (]χθ 

οὔνες, Ἠπά καἰνήκκίοη (ο αρ]γυα] σηἱόες, οἵ α΄ πιοτρίὰ ἹπαΙκρομίείοη {ο γαίἶοπα] Ἱποιίνγ. Ἰπ οἶίῖνου 
σπα, εποραγασεπηεΠί νι] ἵνο ρίνεῃ (ο ἶνο ὀἰκκοπϊπαιίοη οὗ ογτος; απά Εοππαηῖκια, ΟΠ (πο οπο Ἠαπά, 

ος Ἐπηαι]εῖκπι, οἩ νο οἴἶνες, Παγ Ίο (πνουγοά ; απά (ἶνο ρε]νί]ορο οἱ αθίης νο Ὑ/οτὰ ππαγ ο «ΥΤΟ- 

επ πιοπορο[κοὰ Ὦγ εἶνο ΜΠηήμίογκ, ος Ἱγγονογεπί]γ ακηπιοά Ὁγ βαο]ι 9 απο νο]! ἀομελιπίο οἱ (νο 

αοφαῄγεπνεηία ΠΕΟΕΨΕΛΕΥ [ος (ἶνο Πηίετρτείος.” 
ΥΟΙ.. Ἱ. ὰ ο 



χνηϊ ΡΗΕΕΑΟΕ. 

Ιπιτούμοίοτγ {ο ἴἶνο 5ιαἆγ οἱ νε Ν. Τ., ---απά οπροοία!]γ ποπ Ἁτ. Ἠοτπε 5 
ηνα]ααρίο Γντκορυστίονς νήσο] να Ἐάοτ οοηβάστ απῖίε ἱπάδρεπεαβ]θ 
το ενοτγ Ῥίπάθηι, απά τεαὰοτ οἱ τής ννοτῖς, νν]λο ννου]ά Ἠορε 1ο α5ε Ἱτ νι 
[11 αἀναπίασο, 

Το 5οππο ρεγδοης ἴἶνα τοππαγκαθ]ε αἰυεγεῖίψ οἱ ὑπίεγργείαίἴοπο πηαγ Άρροας 
απασσουπιαν]α, Υσι ής ἵ πο Ῥτους ναί 11ο 56η56 οἳ Ῥοπρίατε 15 ἴοο 
αποσγίαϊη το Ὦα αδοεγιαϊπεά; Ῥας ππετε]γ ναι Ἐκοσεισα] 5οἴεπος ας [ος ἃ 
Ίος Όππο, απά ας Ὄσοι, απ] α- οοπιρατανε]γ Ἰαΐο ρεποά, ἵηπ α Υ6τγ Ἱπῃ- 
Ρογίοοί »ίαίθ.'.  Τ]ὴ6 5απιο ἀῑνοιδη]ες, Ιπάθεά, οοσς, (πουιρ]ι η α Ίος. ἀεστος, 

ἵπ [1ο Ληποϊαίίοπς οἨ οίμεγ αποϊθηί Πίου. Απά Ἱτ 15 νε] αοοοιπ{εὰ {οτ, 

Ροιῖν τοι πο στοαί ἀΙβιου]ίγ ο νο Ῥοοκς οἱ νε Ν. Έ., απά αἶδο [οπι ἴἶνα 
πιαη][ορί Ιη5ι[ΠΟΙΕΠΟΥ, α5 Οτϊος απά Ῥ]ή]ο]ομίείς, οἵ ὮΥ [ατ νο στοπίετ 

Ρατί ο{ λος νγ]λο Ίανο (ακοπ προπ ἴΠοπιδε]νος {ο ἀειεππίπς ἴἶνα 56η56 ο 
ΦοΠρίαγος {ανν ο νο Ἠανο επαρ]ογαά ναί αοοιγαίε απ φοϊεπέί[ε πιος 
ο{ Ππιετρτοίαίῖοα, [οιπά Ἱπ πο Ληποϊαιοης οἱ 1ο στεαί Οπ ο απά ΕΠΙ]ο- 
Ἰοψ5ί5 οἱ ιο 5ενοπίοοπίἩ, οἰσ]ιεσπίἃ, απά πἰπείθεπίῃ οεπίαΠες οἩἨ ἴ]θ 
(τεοκ Ο]αξεῖσα] ννίοι. Το ἱπίγοάμοε ή Ἰπίιο πα Ἱπίετρτειαίίοη οἱ ἴἶνα 
Ν. Ἐ. Ίνα Ῥσθι, 1η 11ο Ργοσεπί νο], (α5 Ἱπ 5 ἨἩοοσηδίο Ἀγπορίσα,) ἴε 
οδρεοῖα] αἴπῃ ο{ (ἶνο Ἐάϊτογ; ἵπ [αοῖ, ἴο αοοοτηρ]ςῖ εῑαί [ος νο Ἀειο Τεεία- 
πιεί νν]Ιο Ίο Ἰαά αἰτοαάγ, Ἱπ Ἰ5 νο ῥγεσσάίης νοκ, εβεοτεά [οι Τμι- 
εγάτδεν. 

ΤΈ]ιε Ἐάιίος ππαγ Ὦα Ρογπτοά {ο οὔδεινα, ἴαί οπς ῥΠποῖρα] πποῖῖνε 
ΙΟ βηδί Ιπάιοεά ήπι 5οποι5]γ ἴο αΡΡΙγ ΜΙπιδεΙΓ το το ΟπΙσα] 5ιιάγ ο 
ἴμο Χαν Τορίαπιοηί, ννας, ---- ναί ἴνα παὶσηί Ὦο επαθ]εά ἴο Ῥτονο {ο Ιπβάο]ς 
(ναί ἴἶνο Ῥαστοά Ὑοἱαππο ἵ πο, α5 ἴ6γ ανετ, υϊπίεσίδ[ε, Όαι εἶναι Ἶτ 

οαη ο 5Πονπ ἴο ο ενετγνηεγο 5α5οερίρ]ε ο α ταοπα] απά οοπεϊςίοηί 
50η56 1 οΠΙΥ ἴἶνο 5αΠ1ο Ππθπης Ῥο {αΚεπ {ο αροεγίαῖπ ναί 5εη5ο, νο] Ἰανθ 
Ψεοι. Ἠορίοινεά οἩ οἴμες αποϊεπί ννηῖησς, ----ΠᾶΥ, 6Υ6Π ΟΠ 50116 Πιοάθτῃ 
οηςς”. 

. Τνας ἐς 9 ]ακι]ν οὔκεγνοῦ Ὦγ ἴἶνο Ἰοπγηοά Τήπσναπη,  Τίτοπος Ἰνοδῖο ἀῑκουπί πο ποιοί, οσο 
ἀοεὑ καλα! οἰἵπε νγὶ νἷκ ποιο ὀἰνπακαπιι ο) Τὴής ἵν οκροςἰα]]ν [νο οπ κο ννῖν Γεερεςί ο νο τους 
Ατιοίο, Οτοςκ Ἁγηίαν, Ετγπο]οαν, ἴἶνο παίητο οἱ Ίαησπαρο ἵπ πεπεγα], απά εκροςϊαγ ναί οἱ ὖνο 
ἀῑσιίοι οἱ νο Χάνν Τορίανοηε ντος, 

:[Τ κ Πηνοῖνος αὖ ἑίογοκίης πφηίτν, --- ππικο]γ, νηνοιίνου (νο καππε ργὐνοῖρίες πηκί αονοτη νο ἵη- 

εογργοικίτοῦ οἱ νο ον Τονανοῦί, κ ἴἶνοθο ον Ἀγο αλοῦ ἵη οχκρ]αηῖπα οἱἶνου Αποῖουί νεγηας. 
Νον, ΡΙΑκοκ, π Ἰήκ Τηιγούυο ος ο Βασγοά Ῥή]ο]οαυ, «αγκ, ἶνιί νο εν νε ρε ἱροῖρ]ος εί ο 
πεϊιού ος. αι ΚΟΚ ΕΣεον Τυακεκ οἱ Νεν ους, ἵη ία Τγαπκ]αίῖοα οἱ Όνις ουκ, αάἱεΙοικ]γ 
πιοὐῖθεκ εἶνο γα]ς α΄ [οἱοννκτ Ὅἳ Ἡ οπηπος Ἰνο ἀοη]ος ναί εἶνο καπης ρεἱποῖρ]ος Ἰπυί πονεγη νο Ἱπιου- 
ργοικίίοη οἱ Βογίρίαγο αν απο εκοὶ ἵ οχρ]αληίης οἱνου κεζησκ, Απ νο, νο ροσυ]ῖας εἰνιγηείου οἵ 
οσγίαία ροτίἶοῦα οὗ Βογίρίηγο ἵν καοἩ ας {ο αἶ]ονν, απ νοςγ οπκοπαμ]ν ἴσο, Ἀπ Ἰπογργρίου, ας] 

ου] πο νε ὴν εεγία ζην νο εἰλοῖισὰ, νννουί οοποσόἵης κωοῖν ᾱ νῖονν οἱ Ενοῖς εἰναγαείογ πα οπηηοί Ὦθ 
Ρεοιοπό ος {ο αρρῖν (ο ναί οἳ αἩγ οὔνο ννγ]ίηαν εκίκηῖ,  τοίος {ο ν]νίονος ρογίοπα οἱ νο Οἰά Του- 
(α9σηί αγ γοα]]γ εγρίσπ] οἱ ενεηία οοπηοοῖος νε] (ἶνο Νενν Ὠϊεροηκαιίου ; Ἀπά αἶκο ἴο Όνοφα ρογίίοπα 



ΡΕΕΕΑΟΕ. ΧΙΣ 

Ἐἰπα]!γ, {να Ἐάτοι ας πιαἆε 1 Ἠϊ5 ραγιου]ας οαΓς {ο ρἶνθ α ΠΕΝ Ἰίοτε 

γειςίοη ο, ο: οἶο5ε ραγαρΏσαςε οἨ, αἰὶ Ῥαᾶδ5ασες οἱ πἹοτο {Παν οτώάπατγ ἁμ[ῇ- 
ου]ίγ, απά α τεσα]ατ 5ετίες οἱ σ]οδεατια] Νοίες οἨ αἲ] νγογά απά Ῥῃταςες 

πΏ]ος τεηυῖτεά 1. Τη ἴΠε Ἰαΐίες [ο Ἠας5 επάεανοιτεά, 1Π 50ΠΠ6 Ιη5ί8ηοςς, 

ίο οοπιβῖπο απά απταπσθ νγ]αί ἵ5 φοαίίετεά ἵη {Πε ννοιί5 οἱ νατίοις 1εχὶ- 

οοσταρ]Ώεις απἀ Ῥμο]οσῖςίς, απά Ἰπ οίμεις {ο 5ΡΡΙΥ {είς ἀεβοιεποῖε». Τη 
αἱ ἵεγπῃς οἱ ἀαδίοις Ἱπιροτί ε Ίας επάεαγοιγεά ποί οπ]Υ {ο /ῶ ἴΠο 5εη5ο; 
Ραΐ (1 πε νοτάς οἱ οἨνςον) «ἴο πιατίς ἴε Ῥτοστςςς οἱ {Πεῖγ πιεαπίης, 

απά 5Ώουγ ΡΥ ναί σταάαίοης οἱ Ιπίετπιεάϊαίς 56Π58, {ΠΕΥ ανα Ῥαδ5εά {Τοπι 

Ώπειγ Ῥγπηῖνε {ο {εῖγ τεπιοῖε απά αοο]ἀεηία] ισπὶβοαίίοη.” 

Ἔπε Ἐάτοτ οαηποίῖ οοπο]αάε ψηλοί εχργεδεῖησ Πϊς {εε]ησς ο{ ἀενοιί 
{Παπ]κ{α]ποςς {ΟΥ {ναί (γασῖοας Αἱά {οπι αὔονε, ὮΥ ΥΠΙΟΠ, απάθ; ἴε Ῥνες- 

5γε οΓ νατίοις απἀ {ογπιιάαΡ]ε ἀιβιου]ίες, απά νη( 5αοὮ 5]εηάεν ππεαῃς οη]γ, 

5 απ Ιποοηδιάεταβρ]ε Ῥεπε[βος ΙΠ απ οΏδοιτε 5ΙΤΙαίΠοΠ οοι]ά 5αρΡΙΥ, Πε Ίιας 

Ῥεεπ επαβ]εά {ο οοπαρ]είε ἴπνο 5ο ατάποις, απάἀ, Ἠθ {γαδί5, ποί ΙΠΙΠΡΟΙ- 

(απ ΤΠεο]οσ]σα] ννοτ]κς α5 Ἠϊς Ἠεοεηςίο γπορίσα απἀ ἴπο Ῥτεσεπί Ἐάπίοη 
ο {1ο ειν ει. ; ννοτίκς πΥἨΙοΠ, α5 α [α(Π{αΙΙΥ αἰίασ]εά 3οη ο{ {Πο ΟἨσποη 

ϱς Εναιανρ], ηθ ας ἴἶε Πϊσ]θςί α{Ι5[αοίῖιοη Ἰπ τεβοοίϊπσ 419 5ο 5ίΤΟΠΟΙΥ 
οοπβγπηαίοτΥγ οἱ Ἰεγ ἀοοίτῖπες, «ἴδοιρμπα, απἁ Ῥηποῖριε. αυ 5Ώε ἀετῖνε 
ἴλαί αοοθδδΊοη οΓ 5ιρροτί Ποιη ἴἶε οοπίἰεπί5 ο{ ἴο Ρτεδεπί υνοτῖς, ν/μΙο[ι 1 
ἴ σα]οπ]αίεά {ο 5αρρΙγ! ΊΤπεπ Ιπάεεά, απδραΠησ 5 Πανο Ῥεεηυ ἴ1ε 5αοτῖ- 

οἳ εἶνε ργορλιεοίες, ννλ]οῖι, ννπ]]ο (ἴιεγ ἀθε]ατα (πυίς απά [ιοί Ἱπ Ἱπηπηθά]αία οοπηθοίίοη γνΏ] Εἶναί γε- 

Ηρίους εγείεια ππάετ νν]ο]ι νε απ]ογς Ἠνεά, 4ο αἷξο απποπηος οίμεγ {αοίς ο{ α ευΏδεηπεηί ασε, απά 

ΙάεπεΠεά νν]ηι ἀοοίγῖπες απά τεα]]ες Ῥε]οπαῖπς {ο νε «οβρε]. Τη ἵς ποῖ ἴἶνο Ῥ]ασθ {ο ἀῑδοιις ἴ]ιθ 
νι]ο]ε εαρ]εοί οοππεσ(εά ννῖι 5 γεπιατκ, Ὀπί πε βογϊρίαγα] [αοί οἩ νν]ίο 1 ννας [ουπάεά οοηβίῖ- 

τωτερ α ἰτκΊης ἀϊΠετεποε Ῥείνθεη 80116 Ροτί]οης οῇ Βοτϊρίαγε απἀ ογάἵπαςγ ννγίῖηρς. ΤΠ 51ο] 6.568, 

Ὀνεγείογε, εἶνε αἰονγεᾶ ρτϊποῖρ]ε» ὮΥ νν]οῖν νντ]ίησς 1π σεπετα] απο εχρ]αίπεὰ, ατα ποί ο {Ἰλοιηδε]νεβ 

εα/ποίεηί. ἜΤ]α οοππεπί οἩ πε Νενν Τεβίαππεηί, νν]]ο] οαἩ ἵπ πο σᾶδο 6 ργονθά {ο Ῥε ΙΠοογγθοί, 

πονςί Ὁε τερατάεὰ Ὦγ νε ΟἨγ]Ρίίαη ΕΧΡΟΡΙΙΟΥ 1η νε Πρ] οἱ α ρε]ποῖρ]ε Ῥογοπά ἴἶα ογάἵπατγ ρν]ηο]- 

Ρ]ε οἳ Ππετργείαίίοῦ, απά ππαβί Ώεοσππε απ αάάΠίομαὶ αἷά (ο Ἰάπα ἵπ ελοϊῖης (ο πιο πιοαμίης. 

Ὁσπιραγε Ῥ. ΥΠ. νι Ηεὺυ. Π. 6---- 9.3”. Τη οοπβγππα(ῖοη απά ἸΠηδίγαίῖοη οἱ (ἶνο αΏονα γενν, ππαΥ Ὀς 

αἀδεά απ Ἱπιροτίαπί τεπιατκ οἱ Βετνῖας, ἵπ Πς Οαἴεπα οἨ ἆοῦ, (ας (Γαπε]αίεά Ὦγ Ὦρ. ΊΑΒύΕΤΟΝ, 

Ἠλίοικε, Ὑο]. ν. ρ. 318: εε Ἡ 9 Πέ ννε ϱλοα]ά απάεγείαπά ΠαΙΠεΘ αοσοτάϊηρ {ο ἴλο παίμγο οἱ (ο ειῦ- 

1εοι πιατες, απᾶ πο πιο] απά πιοὰεὶ νο (γα οἳ Οήπρς ο νο αμαβίνο αἱρη]βοαιίοἨ ΟΕ ωογάς.) 

Νονν, νε του οἩ νν]ο]ι ενα (ἄεγπιαπ Οοπιππεμίαίου θρΗΐ, 16 ιο αἰιοπάϊἶπρ {ο ὠοτᾶν ΟΠΊΥ, απά πος- 

Ἰεείπς Οήπρε. Το μπι οφμσπάί οππ Ὀπί 8ἶονν ναί πιαν Ὃε να 86Π8Θ. 1 ἵβ ο 8οορο οἱ 1ο 

οοιηροεἶοπ απἀ νε Ἱπίεπί οἱ νε αμ νου, εἶλε φετίεν ογαξἰοπίν απά πο πατάτα οὗ (1ο (οβρε] ϱγδίοτη, (ἶναί 

σπα εἰοῖς νε]ναῖ ἐς νε νεηρε, Ἐτπα]γ, πο Ἱπίετργειαίτοῦ ναί Ἰπίτοάποθ» ΗΥ ΙΠΟΟΗΡΟΦΘΙΙΟΟ ΟΓ ΤΘΑΒΟΠ- 

ἵπα Ίπιο νο Ὠήνίπο ογά ἵμ το νε αὐπησά; εἶπου ἵτ ἵν πβη]ιε]ν ποτ ογεδ]ρ]ο ναί εγτος ]λου]ά οο 
ἵπ ενα εκρομίοπ ος νο Ἱπίστρτείες, να Ἱπορβογεπος ΤΠ νο βαογεὰ ννγιτογ” ἀ4ἴβοοιγκο,] 

! [Απά Όνμ, Ἱπ εῄεοι, νο Ομιγοῖν οἳ ΟΗΠΙΤ, Ἐοε, ἴο μ.ο (νο ννοτάς οἱ ΠΥ οἷά απά τονοτοὰ 

(Πεπά εἶνο Ίαιο Ὃν, Βαπιπεὶ Ῥατε, “ ὖνο Ο ασε] οἱ Ἑηρ]απά Ίναβ ποῖ οσαροᾶ (ο Ὄο εἶνο Οαγο]ι οὗ Οτ]εε, 

Ῥεσπιμε, ἵπ οπς 8θΠ9ο οἱ ἶνο εκργομκίοη, Τε ἵν ιο τερίου ο{ νο Βίαίο, Ἠγ]αίονου 1ά6ιΒ ΠΙΟΗ ΤΙΑΥ 

απτετιαίη αροη νο παρ]οσί οἱ Ομ ]κίαη Ηνεγίγ, πο οἶσατ απά μακ[οίοςγ οενἰάεπος Ίναρ Όσοι πάζαοθὰ 

(τοπ νε εἷν Ἡς αρροα γη ναί πιαίσπαί τεἠρίου 19 πουμείκίεπι ολο νν τι νο «χκρτορς οοπιπαπά» οἳ 6 
ντα] κρίση οἱ Οἱ ἠαπίγ.] 



πχ ΡΠΒΕΕΑΛΕΕ. 

βοος οἱ Λεαἰίλ, [ογίμπε, οοπι[ογί, ---- απὰ πολαίευεγ τεπάεγα Πε ἀεείγαδίε, ---- 
πνΊο Ίνα Ίνα 5ο Ίομπς πππάς ἵπ Ἰνετ 5ετνῖσς, ----α ν]] ποι, απἀεν αηΥ οἵτ- 

ουπηρίαπσθς, ήπ]ς ναί Ίο  Ίας Ἰαβουτεά π ναῖπ απά ερεπί 5 ειγθησί] {οτ 
ποισ].). αι, Ἰοοκίπς [ογννατὰ το ναί [παί « τθοοπηρεηδο ο τεννατά,” 
νο] Ίνα Ἠπηῦ]γ Ίορες {ο τουσῖνε αἲ πο ρτεαί 4άγ ο Αοσουπί Ποπη πε 
Οπιεν ΘΗΕΡΗΕΝΟ, απά Τ0ΝΡ ΟΕ ΤΗΕ ΥΙΝΕΥΑΝΟ, Ίνα νη]] ονετ αγ, Ἱπ (πε 

πνοτάς οἳ ἶνε Αρορί]ε, Ἐν τούτῳ χαίρω καὶ χαρήσομαι { 



ΡΠπΠΕΕΑΟΕ 

το ΤΗΕ 

ΞΏΈΟΟΝΡ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

Γτ 15 νι Γεε]ιπσς οἱ πο οτάίπαγ αἰς[αοίϊοη, ἐἶναί ελα Αίμου σἷίς ἆοννΏ {ο 
βσαῖπ αἀάγεςς Ππιςε]{ {ο ἴπε Ῥαβ]ιο, ἵπ α φεεοπά Εάῑίοπ, ---- α[ϊθι 5ο 5]ιοτὶ α 

Ρεήοά, α5 {μαι νμίοἩ ας οἰαρσεά, εἶπορ Πα Ἰαίά Ὀείοιο {μθπι ἴμα ᾖγοί. 

Τ]αι α γενγ Ίαγσε Ἱπιρτεςείοη, ο{ α πειοῖψ ὑπίγοάιεεά νγοτ]ς, 5Ποι]ά Ἰανο Ῥθεῃ 

εμας εκµαισιεά Ἱπ Πτι]ε πιογε (ἴἶχαῃ ἴηγος γεατ5 {ποπ {λε ριβ]σαίῖοη, ----ἷἶδ α 

ΓΕ5ΙΙΠΙΟΠΥ ο ἴἶχε Ῥαῦ]ο αΡρτοβαΠοῃ, οἱ ννΠΙοἩ πε Ἠγπίει ΠΙαΥ Ἰη5ίγ {66] 
Ῥτουά. ΊἈΝενετίμε]ες Ἡε ἀῑά ποί αἰ]ον ἴἶε γοῖοο οἱ Ῥαῦμο αρρτοῦαίίοη, 

τε5ΠΠεά Ίοπι α οεγη εατ] ρεγίοᾶ, ἴο τε]ακ Τίς ἀίσεποε ἵπ [πίστα ---- Ραΐ 
γαίΏετ {οαπά Ίη 1 πε 5ίτοΏσεςί Ἰποεηίινε {ο Ἰπογεαδεά εχεγίῖοης, Ιπ ΟΓά6Υ 

51 {ατίῃετ {ο πιετῖέ ναί αρρτοὔαίϊοη. Ἠε Ἱναδ, ΠΠΟΓΕΟΥΕΙ, απ/αγε {αί ἴῃε 
Ψοτκ, ποϊνηηΠρίαπάϊπσ πε Ίαβροιτ απά ραῖπς αἰτεαάγ επιρ]ογεά ἵη 15 οοπ- 

5ίγηςίῖοη, νγας 5α5οεριῖν]ε οἱ οοη5ιἀεναῦ]ε ὑπρτουεπιεπί: ΠᾶΥ, Πε νγε]] Ίκηενν 

ἴἶναί Τέ ννου]ά Ἠανο Ῥεεπ [αγ 5αρεΓίος {ο ναί Ἡ ν/ας,---- Ῥαῖ {ου οεγίαϊη τπ- 

[ανουταῦ]ε οτουτηξίαποςς (Πετεα[ῖεγ αἀνετίεά {ο) απἀει νῬ]ο] 1 ννας {ογηεά. 
Τ]οισ]ι, αἱ {Πε 5απιε ᾖπιε, Ἠθ νγας 5οης]ρ]ε (ἶναί πο ᾖγοί Εάϊάοπ οί α ννοτῖς, 
οη α Ῥ]άη 5ο Πεν’ απἀ εχίεη»]νε, Ἰαά αΠΥ «Ἠαποε οἱ Ῥεϊπςσ γν]αί 1ὶ οαρΏί {ο 

ρε, απά παὶσηί αετνγαγάς Ῥδοοππθ, ΑοοοτάΙηςΙγ, ποί Ίοπσ α[ιετ {να ριΡ]]- 
οαίϊοη οἱ ἴἶνε Πτεί Ἐάϊίοτ, απά ας 500Π ας ἴΠθγαο 5θεππεά α ῬτοβαβΙΠίγ οἱ α 

βεοοπἀ Ῥεῖπσ οα]]εά {οἨ, ----ε (ποασΠί 1 εδδεπίιαὶ {ου ἨΙπα {ο αδοετίαΙη ἴ]α 
Τοῦπίη ο] ἱπιρτουεπιεπί, οἱ νο] ἴἶνε ννοτ]ς Ὕνας 5δεερήΡρ]θ. ἴπ ἀοῑπσ (Π]5, 
νε ἀῑά ποῖ αἰ]ονν ΠΙπιδε]{ {ο Ὦε σι]άεά 5οἱε]γ ΡΥ Ἠὶ5 ουπ Ἰαάσπιεπί ; ---- Ῥαϊ 
ανα]]εά Πήπιδε]{ ο{ ενα οοιπο]]ς ο{ 5ενοτα] οπιποεπί Β]ρ]σα] Ῥομο]αίς, Ροί]λ Ιπ 

Ες απά Ἱπ [οτεῖση οοιπίτθ». Ἠο αἱδο οοουριεά α οοπδιἀσγαῦ]ο «πια 1ῃ 
5ρατοµ]ῃπσ ἶνα στεαί Ῥαρ]ο Ταυτατίος οἱ Τ,ονθον απά ΟΑΜΗΗΙΡΑΕ, {ος (1 

ΡΗχροξε οἱ εχαπήπ]ησ 5αο] 5σατοε Εκεσεί]οα] Ώου], οἨ {πα Νον Τορίαπιοηί, 
"πα δα ο νήσο] οου]ά ποί οἰ]εγνῖε ο ομίαϊπεά; απά Ίο ἀΠισεπί]γ 
ουσ] αἴτοτ, απά [ο πο πποδί ρατί ρτουυγεᾶ, 5ο] οίμος νοκ οἱ ταίγ 
απά να]αε, Ἐπίςη απά Ἐογεῖση, α5 Ἰναὰ ποί Ἰογείοίοτο [οπιοά ρατί ο 5 
οο]]εσίοη. Απά αἱ ο Ἠαά Ῥείοτο σαγο[α]]γ (πασεά ἴἶνο [ουπίαϊη-μεαάς οἱ 
Ἱπερτρτείαίοη, ----α5 [ουπά Ἱπ νο οατ]γ Ταἴ]νους απά ἴἶιο αποϊοηί ΟΟΠΙΠΠΕΗ- 



Χχι ΡΗΕΕΛΟΕ. 

ἰαΐοτς, Ῥομο]αδί5, απά Οοβορταρ]οτς, ----5ο Π6 πονν (ουσ Τί εχρεάεπί 

(ο (ατα Ἰή5 ορροσ]α] αἰιοπίίοη ἴο α οἶα ο νυίίοτς νο Ἠαά Ὄδει αἰπιοσί 
ΥΠΟΙΙΥ ποσ]εοιεά Ὦγ Εκροβίίο:», ---- να ρτοπί ἨΗΕΕΟΗΝΜΕΝΗΣ, Ῥοιῖι οἱ πα 
ουπίπεπί απά οἱ 5 οουΠίτΥ, ----ε5ροοῖα!γ ΤωαἼνετ, Οαἱνίη, απά Ἀ[εί]απο- 
επου; απά πο η είς Εκροδίίοςγ ντῖπρς οπ]γ, Ῥας ἵπ Ονεῖς Τηεο]οσῖσα] 
πνοΓκς5 ἵπ σεπετα]: απά 1π τοβροοί το Επαιίι Ἐ]εοἱοςσγ, Ίο ἀῑά ποί οοπβπε 
ΠΗπηδε]{ {ο ἴἶπα Πε[ογπιεγ, Ὀιί εχιεπάεὰ 5 εχαππαίοηι Το ἴἶοδο πιἰσΏίγ 
( Μασίεις ἵπ Τβγας], νν]ο 5αοοθεάθά οι Ἠείοιπιαις, απά βουπρ]θά {ποια 

ο ασο οἵ Επαῦαι ἀοννπ {ο ο ππάά]ο οἳ τα Ἰα5ί οβπίΙτΥ. ἜΤ]εςο Ἰε 
σατεβα]]γ νεπι (τουσ], ἵπ οτάος {ο Ῥήπςσ [ογννατὰ 51οἩ πατε α5 5εεππεὰ 
οεροοῖα!]γ Ἱπιροτίαπί, αἲ 5 ἀαγ, ἴο ἴἶνα Ππιετργείαίοη οἱ νε ανν Τοεία- 
πποπί. ΑΠετα ἀῑ]σεπι 15ο ο[ αἲἱ ενα ννοικ5 4ὔονε πιεπίοπεᾶά, ἴἶνο Ἐάοτ 
αρρ]ιοά Ἠήπαςε]{ (ο απ οχαιη]παοπ οἱ πα Ἱπιετρτείαίῖοι οἱ ἴἶνε νν]οίε Ν. ἨΤ, 
απονν; οπιρ]ογΊης (Πετοῖη ἴἶπα Ἱπιροτίαπί αἰάς ἀετιναά [ποπ (λος ππαηγ να]ι- 
αμα ννοτκ5; Ῥαῖ, αἲ ἴἶνο 54ππο ππαο, [ΠεεΙγ οχοιοῖσίης 5 οι Ἰαάσπεηϊ, 

απά ασαϊη ρυ(ήπς Ἱηπ ο Ῥαϊαπος {ο ναπίοις Ιπιοτργείαίοης οἱ οοπίτονετιεὰ 
Ρᾶ5δασος Ρρτοροδοά Ὦ} ἀῑβενεπί Εχροξίίοι. ΝΠν ναί 8µεεεδ Ἠε ας εαγ- 
γἱεςί ἐπίο επεοιίοπ ἴιο οχίεη»ῖγο ῥρίαπ οἳ Ἱππρτονειπεπί ννΠΙοἩ, α[ίοτ ππαίατο 
ἀε]ιρογαίίοη, Ίο Ἰαά Ἰαιά ἀονη, πνηὶ αρρεατ [Ποια απ εχαπηπα ου οἱ (να 
ννοτ]ς Π5α]{, Απά ἵπ οπά6τ ναί ἴἶνο τοαάοτ ππαγ ἴἶνε Ῥείτετ απάετείαπά πο 
Ρούπίε οἱ ἀῑ[Γεγεποε Ῥοίννεση ἴἶια (οτππετ Ἐίοιπ απά πε Ρπεδεηί, ἴ]χο [ο]- 
Ιοννῖησ ερεοϊ[οαίίοπ οἳ ἴἶα παίιτε απά επίεπέ οἳ ἴἶα ναήοις αἰίογαίῖοης 
Ιπίτοάισθά Ιπίο 11ο Ἰαΐίου, πιαγ Ὦ6 ποί απασοοθρίαρ]θ. Ἔ]εςαο πιαγ Όε ἀἱδ- 
ιπριίοά Ἰπίο {ισο οἶαδ5ας, ----]. ετίεγπαί, α5 τορατάς ἴο [οτπι απά αρρεατ- 

αποε οἳ ἴἶνο ννοιίκ; 3. ἰπίεγπαί, 45 τοδρθοῖς 5 Ἰπίηδίο ππεΠί5. Α5 ἴο 16 

Γοππιε, 51ποθ, 1 ἴπθ βνει Ἐάπίοπ, ἴἶιο 5176 ο νο ρασο οἳ Ἰοίίογ-ρτοςς να 
50 απςια]]γ νν]άς Ἱπ [ΟΓΠΗ, α5 ἴο Ίθανο [αγ ἴοο 5πια]] α πιαγσ]η, ---- ο Αῑλιος 
ἀϊποσίοά ἴἶναι Ἱπ 1ο Ῥγεκοπί, ἴἶνα ππατσῖη λου]ά Ὃα οπ]ατσθοά Ὦγ α- πηα]] 
ἀππϊπι]οη οἱ 11ο νά] οἱ νο (γροσταρηίσα] [οσπα, Υαί 5ο α5 ποῖ {ο ἀμηΙ5Η 
νο α παπί τν ο{ ππαίίο Ἱπ α πο, Α5 ἵο ἴἶα {ψροσγαρλη, ναί οἱ εἶνε βιςι 
ΕάΙοι οοι]ά ποῖ οας]γ ὃο 5αγραςςοά; γαι, ποϊνηηδίαπάϊπς ἴἶνο Εάῑογς 
ἀήϊπεπος, [τοπ νατίοις5 631565, ποῖ Πθοθβεατγ ἴο ο ἀοίαί]σά, ππαΠγ ππογο 

γγοτ» ΟΓ (πο ῥγοςς τοιπαϊπο ἵπ νο Χοιος, ἴἶναα Ίο οοι]ά ανα νν]κηεά. η 
ἴλο ῥγενεπί Εάλίου ἴἶνο στοπίο5ί οχογίῖοης Ἠανο Ώδου πηαζο ὮΥ ἴἶνο Ἐάίτοτ 
ιο 56ογο ἴἶχο αἰπιοςδί ροβδρία 4οσΙΓάςγ: ἵπ 1ηο Γαγίήθγαπος οἱ νο] Ἱπι- 
Ροπίαπί οὐ]θοι, Ίο ας Ώδου. πππο] αἶάοά Ὦγ ἴἶνα (πα]γ τοεροσιαῦ]ο Ἐειαῦ- 
Πκήπηοπί οἱ Ἀποσενε. Οἡροτί απά Ἠίνίησίου, οπροοϊα]]γ νο Ἰαίίος, νν]οςο 
5ουπά (Οαρεῖσα] Ἰοαγηϊης απά υηννοαπίεά ν]σίαπορ 5οουγθά βαο] απ αἴίοη- 
ἄοπ ἴο νο Αιος οογγοοίΊομς ἵπ Ρτουί, α5 Το τοπάθτ α δεεοπά Ἠονίοο 
(πνλο]ν ἴἶνο «Ἠογίποςς οἱ τἶνο πιο [οιραςς) αἱπιοδί ΠΠπθοθςδαγ; αι (ας 
πιαίογία]]γ {ο Ίσσςοη πο ἀἰκαάναπίασος οὗ Μής νετν στοαί ἀῑίππος [οι ἴ]θ 



το ΤΗΕ ΣΕΟΟΝΡ ΕΡΙΤΙΟΝ. σκι] 

Ῥτες. ἸηδοππαοἩ (λαί, αροη (ε ν]οῖε, α ἄεστεο ο{ 4οοιταοΥ, ἴ1ο Αι- 
Όλοι ἰγαδί, ης Ῥεεπ αίίαϊπεά Ιπ ἴε Ῥγεσεηί νγοσί, 5οππενγμαί απαςυα], αἲ 

]εασί ἵπ (5 οουΠ/τγ. 
Το ρα» οη {ο {16 ἐπίεγπαί ΜΗ απά, 1 15 Ἠορεά, αιπεπάππεηίς, ---- 

τα, πε Ῥπνοτύλτιον ο ἴἶε Τεχί (α πιαίίες οἱ πο 5πηα]] Ἱπροτίαπος) 
πας Ῥεαιπ ενετγ πἨετε πηοςδί οαγε[α]]γ τενῖδεὰ, απἀ, ἴΠε Ἐδιίοι Ίπορες, Όεγή 

οοπσιάεταδίη ἱπρτουεά. Ίπ αἀ]αςῆησ 1Πίς, Πέ ννας Πὶς αἴπη {ο 5ίθετ α ἆπε Π]θ- 

ἀἴαπι Ῥείννεεη ἴε ἴππο επίγεπιεδ,----οπε (Πίο νηΙο ἴμε εατ]ιετ Ἰάίοις 

{]]), εἶναι οἳ ραοῖπσ ἰοο πιαπή 5ἴορ»; απά ἴἶο οἴμει (εἶναι ο{ ἴἶνο τοσσπί 

Ἐοτεῖση Φο]ο]αις) οἱ επρΙογΊησ {οο Γεω. Ἔλας (ιο ἀεδοεπά {ο ρα1οιι]αΓ) 
Ώιο οοἶοπ Ίνα» Ῥθεην {Πεααεπί]γ αδεά, νετ {ο δατ]οτ ἸἘάπίοις Ἰαά επι- 

ΡΙογεά ἴνε ρετίοά; ἴἨεγεῦγ, ἴοο οἴίεπ, Ῥτεακίπσ αρ πο οοππιΙίγ οῇ (πα 

ἀϊδοοιγςα; νγμίοἩ ἶς 4Ώογα αἲὶ (ησς {ο Ῥα αγοιἀεά, ε5ροοῖαΙ]γ ἵπ {πε Ερίς- 

ήες οἱ 5. Ῥαα]. Τ ἶ5, Ιπάθεεά, α πο 5πηα]] ἀε[Ποίεπογ 1π {λε 5γσίεπη ο[ (ἄτασ]ς 
Ῥιποίπαίίου, ἴμαί Τε ἶ5 απρτονϊάεά νἩ 1ο Φεπιεοίοπ. Το θδει ἴιαί 
ναπί, ἴἶνε Ἐάῑίος Ίνα. οοσαδΙοπαΙΙγ επιρἰογεά {ο ᾖῃετιοά {ο]οννεά ὮΥγ α 
πιαΙ] (Ἰπδιεαά οἱἵ α εαρίία[) Ἰείτει, α5 αΠΦΕΤΠσ ἴο οἱ εοἶοπ»; απά ἴἶαο 

6πεε]κ οοἶοπ, οοιγτεδροπάεπί]γ {ο οι: δεπιῖεοίοπ. πο Ῥετιοὰ {ο]οννεά Ὦγ 
α οαρίἰαἰ Ἡε Ίας επιρ]ογεά {ΟΥ ἴε Ῥιγρος οἱ πια κΊπσ {πε θεπιῖ-θεείίοης. 
Τη {πε α5ε ο {ο εοπιπια Ἡς ας, (α[ετ να εκαπιρ]ε οἱ αἲ] ἴο τουοηί 

{οτεῖση Ῥο]ο]ατς οἱ διπίπεπος,) ἀενιαίεά 5] ππογο {οπη ἴΠο δατ]γ απά ογζῖ- 
ΠΑΤΥ πποάς οἳ Ῥιαποίπαίοη, ---- ΝΠΙΟΗ, Ὦγ Ἰοαάϊπσ α Ίοπς 5οπίοπος ΤΗ 

σοπηπηας, απάἀ ποθά]ες»]γ Ῥτεακίπσ Ιί τρ ΙΠίο πηπαίε Ῥοτίοῃς, {Ἠτονυς απ οἳ- 

οτί ουετ {πε ν/]ο]ο Ῥα5-ασθ, απά αοοοΓάΙπο]γ ἰοπάς ταί]ιαυ {ο ἵπιρειῖε ἴἶναη 
ο αἷά ἴε απἀετείαπάϊηπσ Οἱ ἴἶα 56Π56. λα Ἐάῑίου, Ποΐνενος, [ας νετγ 

τατε]γ Ιπίτοάαοεά απΠγ πιαίετῖα| οπαπσο οἳ Ῥιποίπαίοηῃ, εχεερί οἩ ἴ]α αιι- 

ἠοπίίγ οἱ οπε ΟΥ ΠΙοτ οἱ ἴἶνα στοαί Ἐάίοι, [πο ἴα πια ο Ἠ/αἰίεῖπ 

ἀοννπινατάς; ος 5οπιείίπηςς {αί ο Ἠοῦετί Φί6ρΗΕΠ5, 1 ἴωαθ τατο απἆ να]ι- 

αρ]ε Ἐάίοι οπ]]εά τἶνε « Ο πιγίβεαπι,”  Απά Ἱη αἰ] οπδος Ίο Ίνα Ῥθοῃ 
σαγεβα] {ο αἀαρί [πο ϱιποµιαίοπ ἴο ναί, Ιπ ο ἹΝοίος5, Ίνα Ῥοο, Ἰε 
Πιδίς οη σοοᾷ στουιπάς, 5Ποννη {ο Ὀς 11ο ἔγμε τπίετρτείαίτον. 

Τε Ἰδλπαιναί, ΑΕΛ ΕΙ Ἠαναο Ῥθοῃ οατο[α]γ οχαππ]πεά, απά 5οἴηθ 

αυτος ἵπ βσιτος ανα Ῥοεοπ ἀϊδοονεγοά απά οοττθοίεά. ΟΓ τγοδο 5ο οπ]]οά 

Ρατα[είε, ἀοτνεά [οπι ΌὈντοε]]αας, πο Ἐάπίον Ἠαδ νεπίυταά {ο τε]εοί α 

[ονν, νγήοἩ νγετο ὮΥ πο ΠπθαΠς ραγα]]ε]. Ἰπ νο βηδί που (ο5ρε]ς (11ογ 
πανε Όθει αἲὶ οἱ επι (γαπς[ογτοὰ [ποια (ο οπίετ Ματρίη {ο ἴἶιο Νοίος, 
ποτε (ν6Υ ατα ρήπίοά Ἱπ Πα]ίος, νι λήπ Ὀτασκαις. Πα ρ]ασθ {Π6γ [ογΠΕΓΙΥ 
οσσαρ]θά Ίνα Ῥεοη αβεσπεά {ο ν]αῖ, νο Ἐάῑίος 15 Ῥουειαάσά, ἴἶνο τοαάογ 

η] Επά κιπσι]ατ]η ει]; απά [ος νήσο] [οπίατο ο (ο νοκ Ίο Ὕνας Ἱη- 

ἀεθιοά το πο τοσεπί Ἐογεῖση Ἐάπίοη οἱ πο Νενν Τοδίαπιοπί, [ου Λοπά επ] 

σαἱ »ε, Ὦγ Ῥπος. Ὑατεηπ. Της, ἵπ οποἩ οἱ ια Εγεί (Ἠπεο (οβροίε, ἴἶνα 



Χχιν ΡΕΗΕΕΑΟΕ, 

τοπ οτ «ν]] βπὰ ρ]ασσοά Ῥοίογο ήπα αἱ οπε υἴειο, ἵπ ἐπιπιεδίαίε ]ία-ροί- 
Γἴοπ, γε[οτεποςς {ο αἲὶ ενα ρογίοη» ο[ το οἱ]οι (νο, ραγα]]ε], ἵπ φαῦ]εοι απιἀ 

Ψογά», ἴο αΠΥ Ροπίοη ο ἵνα οπε μπάθτ Ρεγακα]. Απά πετ πο 86Ἠ 
πιαγριπα]. ρατα]]εἰ5 απο [ουπά ορροδῖτο ἵο αΠΥ Ροπίοη, ἵτ ππαγ ὃς Ῥγεδαππθὰ 
Όμαί ναι Ροίοή 15 ρεοπίαγ 1ο 1ο (σο5ρεί Ἱη ννήο]ι Τε ἵ οοπία]πεά. 

Το ρα.» ος 1ο 11ο εκτ Πδε][ ---- Ἱε νν] Ὄα [οαπά, νι α [εν εχοερίίοπς, 

λαο βαπο αφ Ἰπ 1Π6 ργεσθάίπσ Ποπ; απά ντἩ ΤεαΡΟΠ 7 ----5ἴπος νο Ἐάι- 
(οι5 ορίπΊοη», αν ἴο ἴο οπσίη απά οἰατασίοτ ο νε ΟπΠεςρασμίαη ἴεχι, ατα, 
α[ίογ τησ. Γαγ]νος τοδθατοἩ, ΡΓ6οΙδεΙγ ἵνα 64ΠΠ6 ας ἨῬείοτο. ὨἩο 15 εἰ] 
βιπ]γ ρου5ααἀεά, ἶναί πα πιοδί αποῖεπί ΛΤ55., ο ενα Ἰορίοτη απἀ Α]οχ- 

από Παν. Εαπ]γ, 40 ποί ῥγεδεηί 50 ριαπθ α ἴοχί, ας ἴἶναῖ ο{ 8οΠΠς οοπηραΓᾶ- 
(ινε]γ πποάσγα οΠ65, οἱ 11ο ΟοηριαπύποροΠίας Εαν; απάἀ τερτερεπίαὰ, 
ΨΠὴ [ανν οχοερίοης, ΤΠ χα Ἰπναπαβ]ε Έριτιο ῬΗΙνοΕνς, [0Γ ν]οὮ νε αγε 
Ἱπάεβισά {ο ἴἶχο ππυπΙβοσπος οὗ ΟΛΗΡΙΝΑΙ, ΧΙΜΕΝΕΣ. ἴπ οτί, να Ίνας πο 

ἀουβί εἶναι χο τοχί5 οἱ ο βγδί πεπίϊοπεά Μ 95. ννεγο «γςίοπια(ἰοα]!γ αἰέεγες, 
[ο ναπίοις ΤΟΆΣΟΠ5, ΒΥ ἴἶχο οατὶ]γ Βιρ]οαὶ Οπσς: να οχεπιρ](γῖης νν]ναι 
οι Βπουι 5αγ5 (4ε Αασπι, Ῥοϊεπί. 1, 9), ναί  ὔνα πποςί οοιτοσιεὰ 

οορῖες ἄγο ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ {ο Ἰεαδέ οσο]. Ἰπ ἀείετεπος, Ἠούενος, {ο ἴἨθ 

ορίπιοης οἱ οίἶνετ 5ομο]ατς, ἴἶα Εάϊτου Ίνας, ἵπ να Ῥτεσεπι Ἐάϊίου, ποτε 

{εφεπί]γ Ιπιποάισεά εἶνα πιατίς Τ οχργορῖνε οἱ ἀἆουῦ. 
ΟΙ εἶνα ΑννοτΑτίονς, Ογἶοαϊ απά Ετεφείίοαί, ο (ογπαες, ἀῑνοιρίης 

ο (γε τεαάίπσ ο ρα55ασο», ννη] νο [οαπά, π τς Ῥπεσεπί Εάῑίοι, [ατ 

ΠΠΟΓΘ ΠΙΠηΘΤΟΗΣ: απά 5ονογα] Ο[ 1ο οοπίαϊπθα ἵπ 1ο ρτοσθάῖπα, νη] ἵη 
(λε Ὄο [ουπά οπ]αγσες, οἳ Π 50ΠΠ6 ταδρθοί5, Ἡ 15 Ἰορεά, πποτο οἱ Ίο. ἔπι- 
γουει], παπά ποι α [ονν το-νήίίοϱ. Το 5.ΠΠΟ ΠΠΑΥ Ὦς αἱ Οἱ αποίλεγ οἶπος 
οἱ ποίος ο]οδε]γ οοπηεοίεά ἵπ (είς παίατο η] [Ἴοςο, ----παπιθ]γ, Ογίσαί 

ἀἰκοικνίοπς ον ο «τεε]ς ἰάίοπια, θδρεοϊαγ τεεροοίίπς ο Ηε]]επὶκῖς 
ἀῑα]οοί [οιπά Ἱπ πο Αἰοχαπάτίαπ απά Ἰαΐος νπίοι», α5 οοππραγεά γην νο 
Ρ]γαδοο]οσγ ο[ τἶνο οατ]]ος απ ραγες αλλου». Ἐιί να πιοδί εχιεηδίνο απἀ 
ἱπρογίαπί αἀάϊίοις η]. ο [ουπά, ---- θα (ἴνεγ νετ πηοδί πεθάε, ---- τὴ 
ἴἶνο ἘκεαςτΙολί, ποίο, Χο (Ἴπσδο, Ἱπ ἴἶο {οσο Ἐάομ, «νθγο πο 5ο 

ΠΠΜΟΙ 1 οοπέὐπιῖέη αἱ 5οεπιοά ἀθνταῦ]α; ἴετο Ὀεῖης ἴοο ο[εῃ α- νναπί οί 
εἶναι οοππεοίἰπςρ (λγεαά νο θίπάν αἲῖ {οφείλετ. ΤΙ, απά οοσαρῖοπα]]γ 
ενα ραδδ]ης ονογ ο[ οθγαίη Παίίου», νο {ο 8οἵπ6 Ῥθίβδοῦ5 τεφαίγοά ειοί- 
ἀπίίοη, ----οι οἵδεγ νεο] 5οοιηεά ἴοο οχίοησῖνο {ο ο ἰποπιοὰ οἱ ἵπ α νου] 

! Οµ Ονίκ ἱπιρογίαηε εαυ]οοι (νο Λΐνος γοίογν ο γοπάετε, ο ρτοσία απά ραγιἱουίαγε, {ο νο Ἰεαγηεὰ 
Βποϊεροπιοια οἱ Ῥπος. ΒΕΟΠΜΟΙΣ, (ο Μήν Οήσαὶ Ἐου οἳ νο Νάῑν Ἑοναπνεηί ντι ναγίους γοκά- 

ἵωρε, πουν να ργοµτεκα, απά οἩ (νο ροῖηε οἵ Εοῖης οοπηρ]οιος, --- νο τοκη]: ο - φωαγίο; οί α οσο Ηςγ 8 

πηννοαγῖοά Ιαὔουγε η οοἰαίης Μ38. ἵ ονογγ ρατί οἱ Ἐπτορο. Α πιοπυπεοί οἱ ἀήκεπες απ οτωά]- 
εἶσα ταγεῖγ καγρακκοῦ, απά Ὦνγ νεοὶν Ίνο Ίνλα Ἰαίά νο ΟἨλκίαα ννοτ]ά υπάος ϱτεκίος οὐ]ήσκίίους ναι 
π”Υ Οσα] Εάίίου κἴπου νο (ἶπιο ο (νο Ἠλακίγίους ΕΤΣΤΕΙΝ. Βεο αἶκο νε αΌίο απά Ἰηφίγωςιῖνα 

Ρεοἱεροιιοπα (ο Βαρμίος” Ῥο]γρ]οιί, Ὦν Ῥγοίσκκος Ίου. 



το τΗΕ ΕΟΟΝΡ ΕΡΙΤΙΟΝ. ΧΧΥ 

οἱ είς παίιπε, ---- Ἠαά αἱπιοςί επ!γε]γ αιἴσεπ {οπι {πο Απποίαίοι’5 {6ατ οὗ 

ονειτυππίησ {6 Ἰπηίς ΡγεςοΠΏεὰ ἴο ἴἶε πνοκ. 1Ιπ ἴῃΠο Ῥτοδεπί Ἐάοπ, 

Ώπεςε ἀεβε]εποῖθς Ἠανε Ῥεεῃ 5ιαάΙοις]γ 5αρρ]θά, απἀ ἴἶα «οπηδχίοη απά 
οοαι5ε οἱ ατοαπιεπί τεσι]ατ]γ ἴπαοεά; απἀ πο ἵορῖο ἴανο Ῥεοπ ανοιάεά 

ππετε]γ {ποπι (εί εχίεηδίνεηεςς, --- εχοερί 56] α5 τεδρεοί πηαίίοις ο (ϱΛτο- 
ποῖοςσγ απἀ νε ἨἩατπιοπιη ο πε (Δοδρεὶς (οη ΠΙΟ Ίε Ῥεας {ο τείετ Π5 
γεαάςις {ο {ια εἰαθογαίο Ἱποιίκς οἱ ντ. Ἠα]ες, τν. Τονηδεπἆ, απά Ἠ{γ. 

γεςινε]]), ος οἱ Ειδ[ίοαϊ «Απίϊφιζες, οἳ ΝΥΠΙοὮ Ίε τείει ἴΠεπι ἴο ΜΓ. 

Ἠουπε”5 Ἰπνα]ααβ]ε Ἰπιτοάποίίοη. Πε σεπεταί 5επδε, ἴοο, οἱ α ν]οἰε ραδ- 

58σε νη]] Τη 1Πῖ5 ο {ουπά [αγ ποτε [εηιεπί]γ ]αιά ἀονη (παω 1 {Πο {ουηες 
Ἐάϊπου: α Ῥτουεάμτε ασγθεαΏ]ε {ο σοοᾷ ἰαδίε απά Ῥτορπαίγ. ΤΕ οι 5ἶπος, 

υγ Ες Οπβσα] εχαπιϊπαϊοπ ο ἴΠε οοηςίγαοίίοη ΟΓ α Ῥα5δασε, απά ἴΠ6 Ἱπρογί 

ο{ νιοτάς απά Ῥῄταςες οοπίαϊπεά {μεγειη, {1ο Οοπιπιεπίαίος Ἠας, ας Ιί Ἱετε, 
{ο έαΐνε τί ἴπ Ῥίεσες, ἵπ οτάετ {ο Ῥοϊπί ουί {πε δίγαοίατε απἆ Ἱππροτί; 5ο, ΒΡΥ α 
πεαί ραταρ]γαφίϊο υεγδίοπ, οοΏηΥεγΊΠσ {πο ]ιΐ 5εη5ε, ης 15 επαβ]εά {ο ριί 
Ἱς Τοσείμετ ασαῖπ, απά Ῥγεδεπί 1 ἃ5 α ω]οῖε. ἸΜοτεονει, α {αι στεαίεί ΠΙΙΠΙ- 
μεγ οί {Ιιδίγαίῖοπα οἱ 1Ἡε ῬῃταςθεοΙοσγ ο: 5εΠ5ε {οπι {Πο (Οἰαρετεαί τετ, 

απά Ἰηκενγῖδε [τοπι ᾖοδερῆας απά Ἐ]ή]ο ἑαάσας, ({ος ἴ]χ πηοδί Ῥατί ογίσίια[,) 
8τθ ΠΟΥ αἀάποεά: αἂς αἶδο α 5Η]] ποτε τεσι]αχ 5εµῖες οἱ σἰοδδαγίαί Ἰιοίε ΟἨ 
ποτάς οἵ Ρῄταςες Ἰηνο]νίησ αηΥ ἀῑΠου]γ. 

Αποίμετ Ἱπροτίαπί [αίατο ο {πε Ῥτεσεπί ΕάΙοηΠ 15, ἰμαί τεσα]α; ΤΝΤΕΟ- 
ΡΟΟΤΙΟΝ5 αἴθ σῖνεπ {ο αἰῑ ἴιε Ῥοο]ς οἱ {νε Νεν Τεδίαπιεπί: π/ηεγθας, Ιῃ 
πα [οπιες Ἐάϊάοπ, (πετ νετ οπ]γ α ει, (απά ἴἶοδο βοπηθνν]ηας κ]1σ]ιί,) 

ῄοπι αΏοιί χε πάά]ε οἳ ἴπα 5εοοπά Ὑοἱαιπθ. Τηες5ε Ιηίτοάμοίϊοης 416, 

ἴπάεεά, 5οἵπε οἱ χεπι οοπιραταινε]γ Ὀτίεί; Ῥαί {16υ ν], ἵΠ 5ο α σᾳ5θ, Ἰΐ 

ἴ ορεά, Ώα {οιπά {ο οοπργεμεπά {πε ἀῑδοιιδδίοη οἱ αἰἱ Ρροῖηίς ΟΓ αΠΥ π]α- 
εεπίαὶ Ἱπιροτίαπος. ἴπ ἀτανίης (χει αρ, {πο Απιου οαγεΠα]γ {ᾖοιισ]έ οί 

Όπο εαῤ]εοί5; απἀ, οοσαδίοπα!]γ, {Πεγ νη] ο {ουπά {ο οοπίαΙη γῖαυνς νγ]]οἩ 

Ἰιαά ποῖί οοσυττεὰ {ο {οππιετ ΙΠΩΙΙΤΕΙ; απά ννΠίο] ΠΠαΥ, Ιέ 15 Ἠορεά, «ο- 
πῃυίε ποί α Πῆα {ο ἴἶνε βείί]πσ ο{ φααθρίίοης γν]]ο] Ἠανα Ῥεεῃ Ἴοπο ἆἱς- 
Ρυίεά; ας, [ος Ἰηδίαπος, ΟΠ ἴἶχε 8οµγοςς οἱ ἴ]ε [γοί ἴ]γτεε (ἄοδρεῖς,---- απᾶ 

ος ἴἶια 1ργτ(εγ ο {ιο Πγρίς:ζο {ο {ε Πεῦτειν. 

Εἰπα]]γ, οἩ. ἴπε ΩΡΟΤΑΤΙΟΝΡ ΕΠΟΜ ΤΗΕ ΟΙ ΤΕΡΤΑΜΕΝΤ α ρνοαί ἀθαί 
πιογε νν] νο [οαπά αοοοπηρΗδηεά ἵπ 5 (απ. Ἰηπ ἴἶχα {οΓππου Ἐάῑίίοις {Ποιρῃ, 
αἵ {ο απο ᾖππα, ἴἶνα Αι]ιου ἶ5 τεπάγ {ο αἀπηί (αί ποί α Πέ] 511] γοπιαῖτο 

ιο 6 ἀοπε, (απά ερρεοῖα]]γ ναπίοις πηπαία ἀΦείαϊ[α τοα]ίπς α 5οραγαίο ννου]ς, 
3Γ6 ἨΘΟΕΒΣΑΓΥ {ο Ὦα επίετοά Ιπίο,) Ιπ οτάςι {ο Ῥ]ασς Ιπ α οἸθατο; Ρροῖηί οί 
Ὕενν πο απποµπέ οἱ ἀἰφεγτεραπει Ῥείνγοση (ο ποσουηίς ἵπ 1ο Νονν Τορια- 
ππεπί απά ιορο ο τε Βεριπαρίηί, οἱ [ο Ἠεμτον οπἱρίπαϊς γοβροςιἶνε]γ ; 
απά, 45 [ουπάρά (ἴνογοαροη, ἴἶιο Ῥθρί πιο οἱ γοπιουΐπᾳ, οἱ οἱ αεοιέύᾳ 
[οτ Ἱε. 

ΥΟΙ.. Ι. 6 4 



Χπχν] ΡΗΕΕΛΕΕ 

ἵη οτἀος {ο οποοιπί6τ 5οσθς»[α]!γ τἶνο ἀΙ[ιου]ος νο] ομβαγγαςς 8 
α]θοι, 1: 15 ΙπάΙεροηςαΡΙγ ποσςςδατγ ἴο [οππ σογτοοί ποίῖοης, 5 {ο ναί 
ἀε]ίοαίο ρετμαρς οἱ αἰὶ ροῖηῖς Ἰη οχοσείἶσα] βοἴθπος, ---- χο {ερίϊπιαίε νε απιά 
ἆμε ετίεπί οἱ έἶε μγἰπορίε ο ΛΟΟΟΜΜΟΡΑΤΙΟΝ, 5ο σπενουΣ]γ πήςαρρ]οὰά 
Ὦγ (ἄστιπαν Τ]ουἱορίαης Ἱη ποπεταὶ» Ὀαί οἩ νο] νε Ετος οπη, νι οοη- 
ῄάεποε, τοί[ει 5 τοπάοτς, ἵο Ρ. 21, 54. οἱ απ εχοσεπί λα ννο]κ Ια{ε]γ 
Ῥτουσ] ουί ΡΥ Ῥτοί. Ταππευ, οἱ Νονν Ὑουκ; Ῥεῖης α ἱγαπβ]αίίου οἳ Ῥ]απο]κ5 
Ππίτοαιοιίοα {ο 2αογοά Ὦ]ο]οσγ απά Ππίεγργείαίου, νι ΠΙΗΥ Ἰαά]οιοις 
Νοιες Ὦγ τἶιο Ἰεατποά Ἐναηρ]αιου, ας Ῥοοι πτεσσπ!]γ τορπητοά ἵη εἶναι 
νοτγ α5οβα] ραμ]οαίίοι ἴἶνο ΓἰἰσαΙ (αὐίπεί. ΄ 

Το αἀνοτί ἴο το ἀείαϊε οἳ επ]αγσοιποπί η ἴπο Αηποίαίοης, οοηρΙἀεταβ]α 
αἀά]ποης απά αἰίογαίίοης ννη] Ὄο {ουπά, ππογο οἵ Ίε5., ο αἲἰ τἶνα Έουκς οἱ τἶνε 

Νοανν Τοδίαπιοηί, Όαί οδρεοῖα]]γ οἩ ἴἶνο (σο5ρε] οἱ. ἈΤαιίλνενν, (ο. νυ σι το 

Αηποίαίοςγ ππαί(ου, ---- ΝΗΙο]ι, [ποια ο ρίαπ ο{ ἴα νοκ ποί Ῥεῖης, αἱ εναί 
οαΓ]γ είασο, 5αῇ]ο]οπί]γ ἀονε]ορεά, ννας Ιποοπηρ]εία, ---- Ίνα Όθεῃ (ννο-(]γάς οἳ 
ἵι το-νγίου,) απά ἴἶο Ερίσι]ος {ο [νο Ἠονανς, 15ί απἀ 94 Ο0ΠΙΝΤΗΙΑΝΣ, 
(ΔΕ ΑΤΙΑΝΡ, ΕΡΗΕΦΙΑΝΕ, απάἀ, αὖονα αἲΙ, οἳ ἴἶνο Ἐριε]ε το τηε Ηεηπεννς, 

νθγα, 6νοη α[ίοτ ἴἶχο 1οης-οομήπασά Ἰαῦουνς οἱ εἶναι ἀῑιησιϊδ]εά ΕΒιυ]οαἱ 
Οπιο (νο Εαι]ιογ ο{ Εχοεσοιϊσα] 5οἶοπος Ἰπ ἴἶνο παν; πνοι]ά), Ἐπος. Ῥτυ- 
αἩτ, Ποί α Πίο ννας 501] τοφ]ῖίο {ο {]]γ οἶσατ ας 5εη5ε οἱ εἶναῖ πιοςι ἁ1β]- 
ομ]ί οοιηροβίοη. Όπ [ια (σοδρεῖς οἱ 5. «ατ]ε απά 9. Γι] Όνο [ενγοςί 
αάάππους Ἰανο Ῥεεν Ιπίτοάασθά, Ώδσαιςε ἴἼχογα (6Υ νγετο Ἰεασί τοφιϊρίτος να 
γοπάο: Ὠοῖπσ 5αρροδοά {ο τοσι]ατ]γ γε[ο 1ο ο Νοίος οἩ (ο ρατα]οὶ ρα»- 
ε1σο5 οἱ 9ί. «Ἠαίλμευ. Όπ Ῥι. «ο]π) 1οφρεῖ, απἁ ο [πο «ΐοΐφ οἱ {ιο 
“4ροδί[ες, νου η] Ὄα [ουπά νειγ [ποφασηί; ἃ5 αἱξο, πποτο οἳ Ἰε., οη αἱ 
ία Ερίει]ες ποί Ὠοίοτο 5ροοϊβεά. Ἔϊε Ἐδποι 15, Ἰπάςεεά, ποί αατο ο 

απ 0Π6 ῥα5ρασο ο τοι] ἀῑβΊοι]ίγ, νν]ο] Ἰας ποί τοοεῖνεά 5ο] απ αππρ]α 
ἀϊδοι5ρίο, 5 ΙΠΑΥ, ἴο πποδί ΙΠΟΠΙΤΟΙ5, αρροας 5α/Ποϊεπί {ο οπαθία (Ἴποπα {ο 
α5οθτίαῖη ιο {πας 5θη5ο.. Όπ οθγαϊῃ Ροπίοης, Ιπάσθς, [85 πιογε ναι οτὰ]- 

ΠΑΤΥ Ἰαῦοιγ Ίνα. Ῥουι. Ὀοπίονγοά; 5ο α5 ἴο αἱποςί οπί]ο ἴἶπο Νοιες (ο τἶνο 
ΠάΙηΘ οἱ Ελτοιγκικεν 1. 

! Λα, [ος Ἰηβίαηος, αἱ ΜΑττ. ἱ. 1 παπά Μλακ Ἱ. Ἰ, οἩ ένε κοµγεεε ο) ἴνε βγεί ἴλγεε (Ποερεῖε ; ή. 38, 
οἩ 016 τοπ (ηρς Γεργεσηνῶν, Γαδαρηνῶν, ππά Γερασηνῶν, ππὰ Όνο αἴτο οὗ Όνο αποϊοπί ον οὗ (εσεελα; 

ΧΙ, 5], οἩ ἴἶνο Πα κρΛεπι/ αρσίπεί (με Ποῖη (Ολοκέ; κΠῑ. Ἡ, ον Γαγαδίεες, απ νε ραγαδοίσαί πιοάε οί 

ὑπα(γμοίοα; ανὶ. 18, 19, ον νο ρονοτ ο Όνο ενα ἀο]νοτοὰ {ο Ῥοΐοτ, απά Όνο βουπάκίοη οὗ Όνα 
Ολγα πα Ο0γο]ν) κκ. 38, ὀοῦναι τὴν φυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν: ΟΠ Όνο Α{οπεπιοπί απᾶ ἵ πήθεγεαί 

ΕΒοὐοπιρίοςς αν. 19, ον Ολγα Βαρέα; Μλακ υ, 3Η: οἰπκκίβοπίου απά ἀἰκάποι 8οηκο ἵπ 
οπυηογίοη ο γίσσα ι ἵκ. 4, ὅπου ὃ σκώληξ αὐτῶν οὗ τελετᾷ, ἃοιι ον Όνο εεγπα! ριωπήεληιοπά οί 
ὧνο νν]οκοά κ. 29, 30, οὐδείς ἔστιν ὃς ἀ φῆκεν οἰκίαν ---ζωὴν αἰώνιον; Ἰωυκα νι. 39, ἐδααιώσαν; ᾖομν ΠΠ. 

1-1, οἳ ος [,ογάε Πήκεσκγκε μι Νεοάεννκε; ν. 3 ---ὃ, οἳ Όνο Μεαἰίις αί Όνε Ρουί ο Βειεκάα ; 
ἱτ. Ἱ -- 11, οἳ νο αμλιοπέε(ν οί νε παγγα ίση ο νε νοοπναν (αδον ἐπ αἀμετν; η. 44, ὅτι ψεύστης͵ 

ἐστὶν καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ κ. Β, πάντες ὅσοι πρὸ ἐμοῦ ἦλθον κλέπται εἰσὶ καὶ λησταί, ἴο εἶνονν νο ροτεοπα 

πιοππέ, απά Νγ οπ]οά κλ. κ. λ.) κα]. 18-33, οἩ νο εεορε απά εταοί κεπκε, απ ΟΛ νε αι νοπεἴέν 
ο/ νν. 34, 35; Λοτς . 90, οὐ Όνο αμ)ιοπίεψ οί νε κοογάε τὸ κατὰ σάρκα --- Χριστόν: Ἠ, Ἡν οἳ Όνθ 



Το ΤΗΕ 5ΕΟΟΝΡ ΕΡΙΤΙΟΝ. χχν] 

Επι, π]ή]ο {νο Ἐάϊίου Πας οοπςίαπ!]γ εχετίεά Ἠϊπιςε]{ {ο οἶεατ αρ σαἲῖς- 
{ποίοπ]γ ππαίίευς ο{ α ἁμῆοι]ί απἀ τεοοπά]ίο παίιτο, ---Ίεθ Ίνα Ὄεεῃ απσῖοιι 

ἴο ππαΚε Ἠϊπιςε]{ απἀειςείοοά ὮΥ απγ αἰίοπίῖνε απά {οἱεγαβὶγ. υνε]]-ιπίογπεά 

γθαάετ. Ἠε Ίας, αοοοΓάΙησ]γ, ενειγν μετα οιπιρίίῃεάα ναί 5εεπηεά Ιηπε- 

οε5δαπ]γ τοοοπά]{ε, απά ππαὰε Ῥειδρίοαοα5 γηαί Ὠαά Ῥοεῃ Ιαῖ οὔδοιτα; 
σεπεταΙ]γ, πὝπετε Πῖς αἴπι αἱ Ὀγεν]ίγ γαά ρτοάασεά, ας 1 ο[ίομ ἆοες, οΏδοιγίγ: 

Ἡε ΠΙΟΓΕΟΥΕΓ 5οππείπιες οοιγεοίεά {ΠβΙΠσ πδείαίθπηεηίς απίδίησ Ποπ 1πας- 

γετίεπος, ΟΥ ἴοο εχο]ασινε αἰίεπίΙοηπ ἴο ππαίίεις οἱ Πσ[ετ πποππεπί; {0Υ, ἃ5 

οἨν5ον Πας οβδεινεά, «Πε νο Ἰ5 5εαγοµίπσ {0Υ τατε απά τεπηοίθ ἴΠ]πος, 

π]] πεσ]εοί {λοςε νΠ]ο ατε οὔνίοις απά [απη]αν. Ἔλας 1 Ώαρρεπς εἶαί ΙΠ 
Όηπσς ἁτ[τοιίέ λετε 15 ἆαπσει {Τοπ Ισποίαποθ; απά Ιπ {Π]ησς 6α5ή, ἴοπι 
οοπβάεποε ος Ιπαάγετίεποθ.”.  ΑοοοτάπσΙγ, νγ]ε Ὦε τνας απχίοις {ο ριῖ 

{οτίἩ Ἠ]5 ν]ο]ε 5ίγεησίῃ, πνμενε 1 πνα5 πιοδί οα]]εά ΟΥ, ---οπ ἴἨπο5ε ΠΙΙΠΠεΤΟΙ 

Ροῖπίς, οἱ στεαί ΙΠίτίο8ογ απά ἀοιδί, « ἆε ααϊρας αἀμιαο 50 ]αάϊος 5 εί,” 
γεί πε Ίας Ῥθεπ, Πε {παςί5, πενεΓ Ιπα{εηίΊνε {ο ΠΠΙΠΟΓ ΠΒΙί6Ι5. 

Ἔμπε Ἐάποι Ἰας, αἱ5ο (αστεεαΡΙγ Τἵο α ΥΕΙΥ σεπετα]!]γ εχριεδδεά πήδῃ), 

πίτοάασεά {αγ ποτε οἱ οτὶρτπαϊ[ πηαϊίετ ἴαη Ῥείοτε; απἀ, Ιπ αἲ] οαςος πν]ι]ο]ι 

Ἰηνο]γεά απγ ἀοιρί οι ἀπβπομ]ίγ, σίνεη Ἠϊ5 οὕηΏ οριπίοη οη {Πα 5αρ]εοί Ιπ 

ᾳπείοηπ. Αί {θε 5αΠΠ6 πι θε Ἠας, {ΟΥ ἴπθ πηοςί ραγί, 5ίαϊεά Πὶς γΓεαδοπα 

πιαίμγε απἀ 5εορε ο/ ἔιε Αγοϊοσείἰεαὶ Ἀρεεε]ι οί Βίερ]επ. Ἰπ ιο οοιτςο οἳ {169 οΏαρίετ ατα οοηςἰἆατεά 

απά αοοουπίεά Γοσ νε ἀῑδοτεραποίες Ῥείννεεῃ 9ὲ. Βίορπεη απά {πο υνγίθις ΟΡ {ιο ΟΙά Τοξίαπιοηί; 

Χ. 11, τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεµένον ; Χὶ. 20, Ο9Ἠ {ο γραᾶίπςσ (ΠαΠΠΕΙΥ, Υηθίλοτ Ἓλλληνας ΟΥ “Ἑλληνιστὰς) 

απά Όιο ὑπεγργείαίίσπ; κΙΠ. 18, οἩ λε γεαᾶίπις (παπιε]γ, γνπεί]ετ ἐτροφοφόρησεν ΟΙ ἐτροποφόρησεν) απά 

δεποε; χΠ]. 48, ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγµένοι εἰς ζωήν} ΧΥ. 20, ἀλισγημάτων καὶ τῆς πορνείας} ΧγΙ. 

13, πρώτη --- τῆς Μακ. πόλις» αχνῖι. 25, ΟΠ (λε Ιηβοτῖρίίοη ᾽ΑΓΝΩΣΤΩΙ ΘΕΩι; χχ. 98, τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 

[Κυρίου καὶ] Θεοῦ (οη ἴἶνε τεαά τις) Σ κκ. 20, προέτεινεν αὐτὸν τοῖς ἵμᾶσιν; Χκνὶι. ΟΠ ἴἶα νν]ο]ο οϐ 

Ες οΠαρίετ πηπε] Ίαβ Όθεπ ἆοπε, οεροοία!]γ οἩ {ο παιίίσα] ἴθγπις ---απά {ο Υοτγ ἀἰβιοι]έ απιά 

ἀἱαραίεά νοτᾶς, (ν. 14.) ἘΕὐροκλέδων, (Υ. 17.) βοηθείαις ἐχρ. ὑποξωννύντες τὸ πλοϊον. χαλ. 

τὸ σκεῖος απᾶ (ν. 40.) τὸν ἀρτέμονα; ΒΟΜΑΝΣ Ἱ. 17, ὁικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ --- πίστιν, 86η5ε; Ἱ. 29, 8ᾳᾳα., 

οπ νε εἰακεί[εαίίοπι απᾶά ἀῑφέίπεί 8οπεο ο{ ενα νατίους {ΘΓΠΗς ἵπ {Πἱ5 οπιπιεταίἸοη οῇ νίσςς; ν. 1ὅ--- 19, 

οἵ πολλοὶ --- πάντες; γΙ. 12, 19, οἩ ἴἶνα γραάίπις απᾶ 8ΑπΦε; ΥΠ]. 19, ἡ ἀποκ. τῆς κτίσεως, δτο. 86ΊΔο; Ίκ 

ὅ, ὅ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, γεαάίπς απᾶ δεπο; 1 Ο01. νΙ. 3, οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον 

κρινοῖσι ; χἰ. 4, ὅ, χὶ. 10, ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους, 5εη5ε; ΧΙ. δε χΧὶν., 

Ώπτουρ]οα, οἩ πε τοα]/ϐγ, παίµτ», απ αἰφέίποίίυε ἱπιροτί ο{ πο ΒΡΙΗΙΤΟΛΙ, ΠΕΤΟ: αν., ντοισῃοιί, 

ερροεία]]γ οἩ ναί ρογίοῃ ννη]ο]ι ἵ9 τεπὰ αἱ ουτ Βηγία] Βεγυίσε, ΟΕ ννλίο] ἴἶλο 8οορο απά οοιβο ο 

ατραπιεηί ατα ερρεοΙα]]γ οχαπι]ποά ἵπ απ Ππίγοάμε[ίοπ {ο ιο οαρίοτ; 32 ΟοΝ. Ἱ. 6, οἩἨ ἴ]α γομάύπις απιὰ 

επκε; Οαἱ. ΠΠ. 20, ὃ δὲ μεσίτης ἕνὸς οὐκ ἐστίν' ὃ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν, {γιο 8επςε; ἵν. 94, ἅτινά ἐστιν ἀλλη- 

γορούμενα: ν. 19 ---21, οἩ νε εἰακείβεαίίοπ απᾶά ἀἰκίίποί 8οπςο ἵπ ἴἶνο οπΗΠιοταΓίοη ΟΡ νίσοος {]ιοτο: 
ΕΡΗ. ν. 16, ἐξαγοραδόμενοι τὸν καιρόν, 8ΕπΦε; ῬΗΠ1.. Π. 6, ὃς ἐν µορφῇ Θεοῦ ----ἴσα Θεῷ, 4ρΠ8ο απὰ 
ἀρειγίπε ; Π1. 16, γεαάΐπς απᾶὰ ἱπεγργρίαήίοη; 3 Της. Π, 8, βθφη., ΟΠ Ενα σγεαί γονίακι ππὰ 1ο 
ΑΙαπ οί βίπ; 1 Τιπ. Πἱ, 16, 16, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία --- Θεὸς Ἰφανερώθη ἐν σαρκὶ ---- ἐν δόζῃ, τοααὕις, 86ηΦε 
απά ἀοείγίπε; 5 Ταν. Π, ὅ, ἀίείποί χοπ; οῇ νο ἴθγπις ἵπ ΙΙ οπΗΠιογατίοπ ο γίσος; ΗΕ. νΗ,, 
Ππγοάµεῄοπ, ἵπ νο] νο Ῥαμίίπο ογἰσίη ἵς ονίποσὰ; ἵκ, Ἰ, τό τε "Άγων κοσµικόν, Ἠπίμτο απὰ 
ροπφο ο κοσµ.; Ἱκ. 15 --- 18, καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστὶν, Διο. --- ὅτε δη ὃ ὁιατιθέμενος; Χ. 
54, γεαά(ις παπά απο; κ. 98, ὃ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως δήσεται" καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οι, γιο ΕΕ πιά 
ἀρείγίπε; 3 Ῥντ. |, ὅ ----ὃ, ἵπο]. ἠπιχορηγήσατε ἐν τῇ) πίστει ----τὴν ἀγάπην, οἩ. νο ἀἰκήποί βοηκὸ οῇ ένο 
ἔρτπια ἵπ Ες εεγίεν οί υἱγθωε, παπά ΟΠ (ο 4οορο οἱ ιο ν]ο]ο; Ἱ, 19-91, καὶ ἴχομεν βεβαιότερον 
την προφητικὸν --- ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται, 4έπε οἱ Επί ἀατ] ΡαββΆρο. 



χχνιι ΡΕΕΕΛΕΕ 

[ος 5ο]: ποί ππθαπίπς, Ἠονήενετ, {ο 485ΗΠΙΘ ἴἶναί Ίο Ίνας αἱνναγς Πχεά οἩ {χε 
ἔγµε Ἱπιοτρτείαίϊου. "Τ{ουρ, ἵπ οπ5ος νηετο Ίο Ίνα πήδεεά Ἶε, ας Ίας, ηε 
ααδίς, Ρἰασθά γη μίη. ἴἶνο τοπάετς Ῥον/ογ 5αβΠο]εΠί Ἱπθαης [ος ατηνίης αἲ λε 
σι, Αί αγ ταίο, Ἡς (γαςίς Ίο Ίνα πιαιεπα]]γ [πο μαιεά τἶνο Ἰαρουςς ο 
οέ]εγα, ---- απᾶ, ἵπ ἴἶνο ννοτάς οἳ α στοαί οἱο]ας, ὁ ροπίεπι ἰταχεΠί αᾗς 

(ταης]ατίς απ γοτίοτα 
νο ἀῑβιοα]ίγ, Ἰούνενες, ἵνα», Ἠονν {ο ἠπίτοάμοε τής Ιππεηδε απαπΙἵγ 

οἱ αὐάλίοπαὶ. ππαίίες, ννουί εἴετ Ἱπογοαςίπς ἴα πανε οἱ νοἱαπας, ΟἵΓ 
Ιη]απίης, ἵπ 5ΟΠ16 ΠηθαδΓΕ, {πε πηαίίετ νν]ήο]ι αἰτεπάγ οοσοαρῖεά νεα. Της 
γθφι]τεά αἲὶ ἴἶνα αἀναπίασες ἀεπνεά Ὦγ ο εχρεΠοπος οἱ ποτε ναη Τε 

γ6α!5 Τη οαγγΊησ 5 νατίουις ννοτκς (Ἠτοισ] ἴπε ῥρτος»; Ρα αἲ Ἱεησιῃ νε οὔ- 
]θοί ννας 5ο εΠεοιια]]γ αἰαϊπεά, εαί ἴε ρασε» οἱ νε Ῥτεσεπι Ἐίοπ οπ]γ 
εχοςεά ἴἼποδο οἱ ἴἶνε {ογπιετ (να τα εχοσρίοη οἱ νε αἀάτοπαὶ Ῥτε[αίοςΥ 
πηαίίεΥ, απά (ο Ιπάεχες) Ὦγ αὔοιί 110 ρασε».. ἜΓϊε πεπιαϊπάετ ννας Ργο- 
γιάεά [οι, ρατί]γ Ὁγ βΗππς τα ρασες ενοπ [α]]ες ἶναπ Ῥείοτε, ---- Όαῖ εήεβΥ, 
1. Ὦγ να οπιϊσφίοπι οἳ νατίοις γοπηατ]ς, μοι 5εοπιεά 5α/Ποιεπί]γ ομνῖους {ο 

οσο ο[ (Πειηςο]νος {ο αΠΥ αἰτεπίῖνα τεαάετ, ος οοποετηῖης Οήηπςς νήσοι Ἰναά 
Ῥθει Ῥείοτα εχρ]αϊπεά. 3. ὮΥ νο οαγε[α] οοπάεπκαίίοπ οἱ αἲὶ εαε] οἱ πε 
ππα(ίογ τείαϊηθᾶ, α5 αἀπητισὰ (Πετδοί; ἵπ ἀοΐπςσ νο], νε Λίνος πενοτ Ἰεςῖ- 

ἰαίοὰ (ο γε-ιογίίε απ αγί]ο]ο, 1 νε οου]ά (νετεῦγ εβεοί αἩγ νετ πιαϊεπα] οοἩ- 
ἀεηδαίίοη. ᾿ΤΓηής, Ιπάθοά, νγα5 11ο ΠΊΟΓΟ ΠθΘΟΘΕΡΗΣΥ, 51ος Ίνα φοιπείῖπιος [ουπά 

Ιἱ αἀν]δαβ]ε {ο φαογί[ῖοε ΤΟΟΠΗ, ὮΥ αδίησ πιογε ννοτὰς ἴἶναι Ὀοίοταο; [ον οεαι- 

Π655 5ακο ῬγοαΚίησ αρ απά 5οραταπσ ππαίθς, νο] Ἰαὰ Ὄθευ. ἵἩπονγη ἴοο 
ΠΠΙΟΙΙ ΙΠίΟ Ἰηα5»ο5.. ΟΓ 5, Ίο (παφίς, πο τοπάσν νι Ππά νο αἀναπίασε, 
ἵω Ἰπογθασοά ροιδρίοπΙίγ, παπά στοπίος ο15ο οἱ βηάϊπς «ἩΥ οχροδίοη οἱ α 
νοτά οἵ ῥήγαςς, ο{ νο] νο Ππαγ ὃς Ἱη 5οπτοἩ. Απά Εή5 Ἰεαάς νο Ααιῤνος 
(ο οὔροινο, εἶναι 1 ννη] Όο [ουαπά πο ἴἶο [εαφί ιε[ιῖ [εαίατο οἱ ἠή5 Πενν 
Εάῑπου, ναι Ίνρεχες (ρου οἳ (τοο]ς τοογάν απά ρλγανο εκρ]αϊπες, απά 
οί πιαιίεγν πεπιοά οἱ Ἱπ νο Αηποιαιοης) ανα Όσοι ἀταννπ αρ ιν νε 
ρτοαίε»ί οαΓ6, 50 5 {ο Ἱπακο ἴἶχοιῃ. ργασίσα[ῖψ 5οτνιοσαβ]ε; απά {ο νο] (ἶνε 
γοαάετ 15 εαγηες]γ τοηιοσίοὰ {ο τους, πηθηενος Ίνα Ἰ5 ἵπ νναηί οἳ αηγ εχ- 
Ρἰαπαίῖοι ο{ α ννοτὰ οἵ Ρῄτα»ο, παπά ἀοος ποί Επά Ἰ ἵη το ἈΝοιες: αἶπου, ἵη 
ογά6ς {ο 5ανο τοοιἩ {ος Πο Ἱππρογίαπί ῥήτροβ6ς, ἴἶνο Ἐάίος Ἰας, ἵπ πεποτα], 
ψδεῃ οοπίοηί {ο σ]νο απ οχρ]απα ον. οπ]ή οποε, απά αΠιοτννανᾶς ἴο Ίσανο Ἰϊ ἴο 

! Τῆνο Λυΐνοτ (άκου ή ορρογίαπῖτν οὗ καγίης, εἶναι, κ ήνογενοτ Ίνο Ίνκα «θεη ΓΟΠΛΟΠ, οἨ πνογο πλίηγε 
οοπκἰἀογαοἩ, {ο οἴνκηρο Μἰκ ορϊηίου γοκροστίης ην Πίος ἵπ ἀἱκραίο (νν]νολνογ οἱ πες οἳ οἱ ὑν- 
(σργείαίοη) Ίνο Ίνκα πενοτ ὀἰκκομιυ]ος κωεῖν οἴνληρο, ΠΟΥ οκ]κιος {ο αἴτου νν]ναε ἵνο Ἰνιά Ἐείογο κτίση, 

ος, ἵΓ πεΟκΑΕΥ, {ο το-ννγῖίο «η αγιῖο]ο : [ος Ίνα Γε]ς (νεήν Ῥνοῦ. Πεν, Ἰνουι. Υ οἱ. 1. ρ. 4.) εἶναι «« εἶπος, 

(Γοια νο ῥγοργεκκίοε Αίυτο ο πνουια] ποηαἰγοηνοηί», πονίης Ἡν ππουο ῥτοϊα μία (ἶνκη ἶνας νο αἱνουλά, 
οἩ τερεκίοὰ οχαηἰηαίἶοη, ὀἴκουγη (γα]ν Ίντο νο Ἰμιά Ἰκοίογο πο ὀἰκουνετοά Ἡ; ο ϱο ους πουὰ νο 
παναιωοά (ο γοιγδοί απ ορίπίου, ο Ἀεκηονν]εάμο Άμ οστος.). Τη κἰνοτι, τη νο οπαίηί Ἐν εκρεηκεῖνα 
πογὀκ οἵ οπο ο{ ους μτοαί οπτ]γ Ὠήνίηος, ""Ἠο Οκ ἵνα ονογοσπνο οὗ Όνο (γοῦν ραγιοῦν νίοίοςγ νὰ 
ίπο ναί ονεγοσπνον, απά Ἠμκν νο Έκοκί εἶνατο [ος Εκ ραστ.”” 



το ΤΗΕ ΕΟΟΝΡ ΕΡΙΤΙΟΝ, χχιςκ 

Ῥε τενετίεά {ο Ὦγ {1ε τεαάετ, εἴίλει νη(Ἡ α τείεγεπος Ιπ {πε ἹΝοίες, ος (α5 
5ιοἩ τε[εγεποςς ππου]ά Ἠανε οοοαρ]εά ἴοο ππαο] ΤΟΟΠΙ) τοὐέλοιέ Τί, νΏεη Τί 
πα]σηί τεαά]]γ Ῥε {ουπά Ὁγ (πε αἲά οἱ {πε Ιπάεχες. 

ΤἘ]ας πηοὮ ΠΠΣΥ 5βΊοε {ο Ροϊπί οί [πε παίµτε απἀ επίοπί οἱ ἴ]ε να- 
ποις αἀάϊίοηπς απά αἰιεγαίῖοις Ιπ ο πὙοικς πο ασαῖη ςαυπηίίεά ὮΥ (ο 

Απίλος {ο ἴε οαπάοιγ ο{ (με Ῥαδ]ιο: απά Τε (παςίς ἴπεγ νη]] Όε {ουπά 5αο]ι 
ας {ο τεπάετ Πὶ5 Ἰαῦοις ποί πηνγογίἩγ ο{ α οοπέπιαπσε οἱ ἴἶναί αρρτοβαίίοη, 
ΝΠΙΟὮ {Πεγ Ώανε ΠΠ(ηετιο εσρεΠεποεά. Όπε (ἰήπσ Ἡε ο. νη(Ὦ ἵταίὴ 54Υ, 
ἴμαί Γε ας ἀπ]σεπί]γ εχετίεά Πϊπιςε]Γ {ο πιετῖέ Ἱι. ἸἈΠαίενετ πιαΥ Ρο [ουπά 
Ἱπιρεγίεοί, 15 ποῖ 5ο {οτ παπί οἱ οπγ6, Ὀαί (45 ΑΜΟΕΙ, ή0ΗΝ5ΟΝ 54/5) “ Ῥε- 

ο8Η5ε σατε ση] ποί αἰναγς ο 5ιοσεε[α]; απἀ τεοο]]εοίοῃ ο: Ιη{ΟΓΠΙΒίΙΟΠ 

οοπηε ἴοο Ιαΐε {ΟΥ α5θ..  Απά αἰλοισᾗ Ἡο οαηποί Ἠορθ, ἰαί η α Ἱγοι]ς ος 
5ιιοἩ στεαί εχίεηί, απά 5ο ππα]ή[αγίοις 1η 15 ππαίίετ, ηε Ίας επίτεΙγ ανοῖά- 

εά πησίακες; εί, Ώε σαη νΠτἩ {πταίῃ 5αγ, ναί 1 Ίας Ῥεεη ]5 αησίοις 5ίιάγ 

{ο πιϊε[εαά πο ο9Π6, Ῥιί ὀρθοτομεῖν τὸν λόγον τῆς ἀλη θείας]. 

Μπο], Ἡ ἵ5 πας, οἱ π]αί ας Ώεει αοοοπιρ]ἰσηεά ἵη (μὶς 5οοοπά Ἐάῑίίον, 

πισ]τ Ἠανο Ῥεεη εβεοίεά Ἰη {ο Πο. ἘΒνπί ἴἶναί ἵνα τεπάετεά Ἱπργαοί]- 

σαῦ]ε, Ὦγ {πε Υετγ στεαί ἀϊξαάναπίασες, ἀπΠου]ες, απά Πἰπάγαποες (πο]αά]ησ 

Π]-Πεα]ίχ), απἆετ ννΙοὮ τ ννας {οπηεά; απά {πο ίοο 5Ποτί 5ρ808 ο[ επιε 
αἱ]ουγεά (Ίτοπα οετίαϊπ Ῥοοι]ίατ οἰγουπηδίαποςς, ποί ΠΘΟΕΞΣΑΤΥ {ο Ὦε Ἰετε α- 
νετιεά (ο) {ος 15 οοπηρ]είοη. ΑΡονε αἰ], 1 να {πο Αιμοι”5 ϱτεαί πιῖςΓοτ- 
ἔππε, ἴῑλαί η] Β]θ]]σα] Ίαβοιτς 5Ἡοι]ά, ἵω ἐπὶ ννοι]ς α5 πε] ας Ἱπ Πἱς Ἡς- 

ΟΕΝΡΙΟ ΘΥΝΟΡΤΙΟΑ (α5 αἶ5ο ἵη Ἠὶς Τγαηδ]αίίοη απά Τοπ ο{ ΤΗσοσρΙρΕεβ), 
Ἠανε Ῥεεῃ οαγπεά οἩ 1Π α 5Ἱπαίῖοη α5 ππ{ανοιταβ]ε α5 ση γε]! Ῥε Ἱπηασίπεά ;--- 
οπθ οἱ {ια οὔδοιγεςί ποοξς Τη {πα Ἰππσάοπι ”, (Πιο 5 οἷά {Πεπά, ἴ1ε Ἰαΐα 

Ὀτ. Ῥλνύει, Ῥλαμ, α5εἆ ἴο οα]] να ζΠεῖπια Ἰίε; “φις α ου]ία αίφιε 
Ἠαππαπ]ίαίε οἴγ]ίαιῖς Ἰοησ]ςς]ππὸ αΌεςί,) αἱ 119 πη]ες ἀῑδίαπορ [οπι ἴΠο ἨΝΤε- 

{πορο]15, απά οοπδεηιεπ!]γ εκροςεά {ο Ῥετρείια] ἀε]αγ5 απά ἀῑδαρροιπίπεπίς 

1; Αοεογάϊηρ]γ Ἶνε Ίνα επάεανουτεά {ο Καερ Ἰής πι]πά [του [Τοπ απγ ρατίν Ὀἶας, απά Ἰας αἰπιοά αἱ Ργθ- 

εετνίηρ νε αγία ἱπιραπίαψ ἵπ αὐ]αξίίης νε Ἱπίοτρτείαίοη οἱ 1Ἠ1οβε ρᾶβρασες ννη]ο] Ίηνο]ναο ἆοο- 

εἶπεν, νεγεοη «ηγ ἀϊΠετεπεε οἱ ορϊπῖοη εαΏα1θί απποης νο νατίοις ἀεποιπϊπαί]οης ο{ Ρτο[οβείης 

ΟµπΙκίαπ». Αί αηγ ταίε, Ίνα [αρ βιπάἶοιξ]γ ανοϊἀεὰ (τεαίίης οἩ ΔΠΥ ΒΙΟΙ ραβεαρο ροἰεπισαἰἰψ, ΟΓ 

ευπίτονεγκίαΙ{ψ. Έο ἴατ, Ἰπάεεᾶ, ἴτοπι ασρταναϊίης νε ἨΠίεγηεκς ο ἴἶνο οαΐωπι Τλεουσίεισα, ἴῑναι 

Ρατέγ-ερίγά ἵπ Ἠεμρίου, νο (Ἡπ νο ννογάς ος ἠνα εχοε]]επί Ὦν. Ἠιίοβοβοι) «ὁ βοοΚΑ {ο οππίοπί2 

ππεν Ἱπίο φεοί», [ος (]βίης οπηκες,) ο ννου]ά γαίἶει εοαπά απ Ἰγεπίσωπι {ο ήν ΜΙπΙκίογία] Ῥγείγον 

ο ενετγ ἀεποιπίπαίίοπ, απά νναγη (επι ασαηβί γεπα (τις {ιο κ«εαπι]ενν υενέ οί Ολτίκί, Ενοῖν οΟΙΠΠπΟΠ Ἰογὰ 

παπά Μαπετ, Ἐπγπεν]γ ννου]ά Ίνα επίγεαί (ἶνοια ποι (ο “11 ου Ὦγ νο νναγ,) Όνί (ο “«αρτεθ ο 

ἁππει ,ὴ) ε« ἵη Ἰὰ πρωι Ἱπισηιί, (ιο ρα ἴἶνο ννοτᾶς οἱ νο Ἰοπτησά απά ρίουις [απιρο) «έ μἱ, Ἰπησιίβ 

πι νν εἰ απήπηῖς, Βκκυγας Ζ]ομίκ, πἰπήααι φυαπέυπη ραίσπίο», οοπηρίημοτονε:’”. ονον τοπσηρογίηᾳ 

Όνα πωκκἶὰ ο α στεαί απεῖεπί Ἐαινοι, «« ἵπ τες πουςκκαγ]ς ωπίίας, ἵπ ο υ]]α Πῤρτίαν, ἵπ οππῖθιια 

ΑΜ Ιτα κ, Η πηγ παη,) Αγ οπο οἱ Όνο ργοσίορί ογηπποηίς οἱ ους ον (πάγο, ὁ ἀῑ[πογν (Γοπα 
πο ἵπ ορίηίση, ἵ απ ποι σουῦ]εὰ πε ει αι εο)] Ἠάπι Ενας γ ἵν Ἱη νο απόογκιαηόίηᾳρ, απά οἰναγ]ιγ 

{ ἵπ να η; απά κ, ος οαρῖή ἴο ἵνα, ενογο [κείοτο εἶλνον νά οἵ ΠΙΥ ορΙηΊοῦ οἨ νομος ΠΙΝΙΙΟΓΝ ο8Η 

επίετ ; από ὑνεγείοτε ναί νο ουρ]ί (ο Ίσυε α]ίκα, εἰνουρ]ν ννο 4ο πο ωπάεγκαπά οίκοι. (ὗος, ΤΑΥΊοςι) 
” Τυςῦγ, ἵπ 1 ἱοοκιετα]ήγο, 

ο 



ΧΧΧ ΡΕΕΕΛΕΕ 

ἵπ οοιηηυπ]σαἶπς νι πο Ῥτοςς, απά ννηθτο οΠΊγ οπε Πευίκε νγα5 ῥτασιζ- 
οπ0ἱθ, Ίπ 5 πιοί πρεπίαί 5ροῖ (ῆτ οπ]γ το Ὦο α βοτί ο! εγσακέζιπα Π{ε- 
γαγίμπε), 1 ννας Ἱππροβδιθ]ε [ογ ἨΙπα 1ο Ἠοἱά αγ οοπηπηπίσαίίοη γη] Ἰεαγπεά 
οἵ επ]ρτεπθά 5οοἱείγ; οἳ Το Ἠανε αοοθ5» ἴο Πωτατίες. Απά [ουσ] Ίνα Ἴναά 
εχρεπάεὰ, ἵπ α ΠΠάΠΠΟΣ, α. ]ογίωπε, ἵἩ ἴἶνα [ογπα ο οἱ α Υ6τγ εχίεηρῖνο οοἱ 

Ιθοίίοι, Ρτον]άσά νι πιοδί οἳ ο Ῥε5ί ννοτκς ἵπ Ο]αείσαὶ απά Ει]ισαί 
ἠιεταίαγε, ---- Υ6ί ΠΙΑΠΥ 511 τεπιαϊπεά, νυ]ήσ]ι, ονγενετ τοφασίίε, Ίνετο Ὀεγοπιά 

Ι5 Ῥονψεγ αί οποε ἵο Ῥπουιτθ. ἜΤμηεςε ννετε, ----ᾱ5 ἴἶνε Αῑιογ [ουπά ΟΡΡΟΙ- 
(απ απά πιεαης,----5οισηί ου απά Ῥτουυτεά {ος ἴἶνε ᾖ5ε οἱ ἴἶνα 5εοοπά 
Ἐάῑποη. 

Ἔϊε Ἐάῑίος οππποί οοπο]αάς νν]λουί εχργεδδῖης 5 5εη5α οἱ ἴἶνε Ἰναπά- 
5016 (γθαίπηθηί νο] 5 ννοτ]ς ας τεοεῖνεά αἲ ἴἶνα Παπάς ο νε Ἠενίενγετς 
ἵπ ἵνα ΟπΠΙσαΙ οαγπαί5, Ὀοί] ἵπ ἴο Ἐδιαβ]δ]εά Οτο] απά οµέ οἱ Ἱ ---- 

4ποΠς Ῥγο[ρρῖησ Οληρίαης οἱ ναποις ἀσποπππαίομς, [πα πηοδί νάε]γ 
εοραγαίες ---- εδρεοῖα]]γ ἴποδα ν6ιγ πεδρεσίαρ]ο ο ουτπαῖς, ἴἶνε Ἐοιμεοτιο ἘἩε- 
ντεν απά νε ΟΗΠΙΣΤΙΑΝ ἨΕΜΕΜΗΠΑΝΟΕΝ. Ἠο Ὀαυς {ο πείαπη Ἠϊ Ῥεσι 
(παπ]ς5 {ος πο 5ασσοαςίοης οΠετεά Ὦγ Ἠ5 Ἱεατπεά Ἠενίενγεις ἵπ σεπεταῖ, [οτ 
έλα Ἱπιρτονειπθπί οἱ νο νγοτ]ς η α 5οοοπά Εάίοιπ; απά Ίνα ἰπαδίς ου νν] 
Ρα [ουπά αῖ οἱ ἴπεια {ο Ἠανο θε αἰτεπάεά ἴο. Ἠο νη] Ὃεο ἨΠαρΡΡΥ ἴο τε- 
οθῖνε αΠΥ Γιή]νεγ 5ασσθίΊοη5, ος ΤΕΠΙΔΤΚ5, οἶίετ [ποια πει οἵ οίμοθις, 
ο5ρεοία]]γ ΝΠπϊρίοις 1: ποτ ν] ενεν ἴἶνα κιποίατες Οοἳ ΠΥ Ίο ΠΙΣΥ, Ἰη 
ία αρῖηί ο{ οαπάοις, Ρροῖπί οί 6/ΤΟΙ5, Ὀς οἱ]ογνηῖςο (παν (απ]κ{α]1γ τεοεῖνεά. 
Τα ἴἶνο ννογάς οἱ ἴἶνα Πλαδίτίοιις (τοῦας, «ποπ ἐΠί γγοπιρέίωφ πιε πιοπεζιιπί 
εγγαπίεπι, φιίαπι εΡο πιοπεπίεν φεφιαγ.” 

Τΐιο Αιἴῑιου ας ο] {ο αάά, ἴἶναί Ἰανίης [αἰτ]γ ἄοπε Πῖε ὧεοί, νε οοπι- 
Πλ](5 Ἠΐ5 ννοτ]ς {ο ἴἶνα οαπάοατ οἱ ιο Ῥαβ]ς, ντ 8οππςθ οοπβάεποε, ---- αἴ 

Ἰοαδί {ποια ο οοΠςοίοι5ηθς» ο Ἠανίης επάεανοιγεά ισεῖ: παπά, ἰἰνουσ]ι Ίθ 
απ] ποί [οπι ΑΠΥ [ατ ος οππάιά οπιοῖδη, ----υεί Τί πησ]ί ἀῑδατπα να 
γα(η]οβ5ηοςς ο{ ονοπ α- ἰοτοισ]-ρασεά Οπής, 1 Ίο οου]ά Ίκπονν 16 επίεί 
ο{ το ἀῑβμοι]ήες, ο αἲ 5ογί5, να ανν] πο Αίζος Ἰαὰ οοπΏπα]]ν {ο 
είγισσ]ο, Ἱπ Ἰ5 Ῥτοσγοςς (τουσ Ες νοκ. Ἰπ να ῥρτοδθουίοη ΟΓ νι]ήο]ι 
Ίο Ίαδ ποί οπ]γ Ἰπά οοηρίαπ!]γ αροπ Ἠήπ νο ονατσο οὗ νο Ἐαποίνος (απά 
ενας Ὕνας οοππαα]]γ οὐ]ισοά {ο οαπγ [οπνατά Ἰής Ἰαθοιτς ἐν παρέργῳ), 
Ριί Ίνας αῇεγοά απάος [ο οοπίϊπααϊ Ῥγοδςιτο ΟΓ ἴἶχοδαο οπτκΊπς οπτος, ἴἶναῖ 
ἀτας ἀονπ 1ο πηϊπἁ {ο θπγίῃ, πεοθςκαπ]γ Ἰηνο]νοά ἵπ 5οππίγ, Ῥτοσσποις, 
απά οοππια]]γ ἀθοτοασίησ Τοδοιπος. Τηο Αιος ἶς Ἰπάμοθά (πιο τὔ- 
το Ππισ]ι) πας ἴο αιάο το πηαίίοι» ο{ ρηναίο απά ρειοπα] 6ΟΠΟΟΓΗ ---- 88 
(αε]ίπσ Τι ἀπο (ο ἴἶνο Ριαποασθυς οἱ τἶνο νοκ ἵπ 15 Πγεί Ἐάιίου, ο σῖνο 

1 Ἠ)]νο πναν οοπηπη]σαίο (Ἴνοπη το (νο Αιη]νοτυ νγοιρ (ἶνο πνοβῖηπη οὗ Ἀδοκκγε, Ἠλνίηκίου, . 
Ἡ Απά γοι τη 1ο νου] οὗ νο στοπῖ Ογοσίαη Ἠκτοτίπη, οὐκ ἐνδέχετοι ὅταν τέχα, ἐκ παρέργον μελιτᾶ- 

σθαι" ἀλλὰ μᾶλλον μηδὲν ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο γίγνεσθαι. --Ἑπασγἀ(άσς, Ι.. ]. 



το ΤΗΕ ΕΟΟΝΡ ΕΡΙΤΙΟΝ. ΧΧΣΙ 

ες εχρ]απαίίοη ο{ {Πε οαι5ε; (Ῥεγοπά Πὶ5 οοπίτο]) π;Ἠ]ε] οοσαδιοπεά ναί, 

απάεΓ οίπετ οἰτουτηδίαποες, πη]σῃί Ἠαγε 5εεπηεά 5ιαησε απά ἀμβοι]ί {ο Ῥε 

αοοουπίεά {οτ. 1 15 πας ἴαῖ {Πε 5αΠΠ8, ---ΠαΥ ενεηπ στεαίε ---- ἀΠοι]ες 
Ἱπιρεάεά (πε Αιπίμου ἵη Πῖ5 ]αθοιής οἨ [5 δεεοπά Εάίοα: Ῥαί ναί ΠΙαΥ 

ποί {Πε {αύοτ ἐπιρτοδις οἳ 5ενεταὶ γεατς, απάει Ώιν]πε Ῥ]εδείπςσ, αοοοηΡ]!5] 2 
Απά, Ἱῃ [8οΐ, πΠεη στεαί Πίεγαιγ απάετίακίπσς ατθ {ο ο οαπτιεά {οινατά, 
υπάετ ἰσηα] ἀιξαάναπίασες, ---- πνΠαίενετ 5 αοοοπιρΗςῃεά οαηποί Ῥο ἆοπε 

αί οποε; Ότι οπΙγ ὂψ δίασε», Ἰαδί α5 ἴΠε ἸαθοατεΓ ΠΠΔΥ, α[ἴετ 5οπης ῬγεαίΠίπσ- 

ἤππε, σαϊη {Γε5η νίσοιχ {ο νοκ πηίῃα]; απάἆ α5 ἴε οατες πηθοεςδατΥ {ο ΡΙο- 

νιάε {οτ ἴε Ῥαδσίησ ἆαγ, ΠΙαΥ σῖνε Ἠϊπι ορροτίαπΙίγ ίο επιρίον τι. ἴπ παίῃ, 
ἵηο Αίμου ννας τεςο]γεά {ο ριί {οτίἩ Πῖς ν]οἰε 5ἰτεησί], πνΠ]α Τε Παά γεί 
ἴπε Ῥροιδετ ο πια]κε {ε ρετίογππαπος νγ]αί 1ΐ οασΏί {ο Ῥθ. ο νας αησ]οι5 

το ἔὁ πγοτ]ς πνΙ]ε 1 Ὕνας γεί ἆαγ, ----αἵπατο ναί «6 νε πὶσῃί οου]ά ποί 6 
[αν οϐ ««νπεη πο παν οαη ποικ. Φμου]ά Ἰε, Ἡοιενετ, ο 5ρατεά {ο 
οοπιρ{είε, ναί η ας [ατίμει γεηίατεά, Ιπ 5αΏ5ετνίιεποῬ {ο ἴμε Ώινιπε ν]], 

{ο ππατίς ουί α5 {Πε ετίεπέ οἱ Πὶ5 Ίαροιτς Ἰη {Πε 5ετν]ος ο {πε ΦαποίιασΥ, --- 

πε 5Ώα]], Ίε Ίορες, Ὦε τεαάγ, απἆετ Ὠϊνίπε (πασς, ἴο ἀε]ϊνει τρ απ ας- 

σουπί οἱ 6 ναί ννΙο] Ἠαίι Ῥεειπ οοπιπητίεά {ο Ἠῖς {παςι; οοηπίεηῖ, υ1/ά6Υ 

αἰῑ οἰτοαπηδίαποες, ἴἶαί «έ Πῖ5 οαιδε 5 το] {ῑε Ἰμοτά, απἀἆ Ἰιῖς τοοτ] τί] 

Μῖ 6ορ.  ΎΝοτ σαη Ἡο ἀϊδπι]ςς ἴΠε Ῥτεσεηί Ῥετίογπαπος, νηίποαί εκΡργεςς- 
ἵησ α ἀθερ]γ ἠαπκ{α] 5εη5ε οἱ (Πε (πτασίοας Αιά απἀ 5αρροτί {οπι 4Ρογνθ, 

ΨΠΙοἩ Ἠανε Ῥθειπ πιετοΙα]]γ νουομσδαίεά Ἠϊπι ἁπππςσ Πὶ5 Ίοης απά απηχῖοις 
Ιαβοιτς ἴπετεοῃ. Απά Ἱε ἀεσιτες {ο οΏετ αρ Ἠὶ5 {ετνεπί Ῥταγεις5 {ο «{ε 

Εαι]ετ οἱ Πσ]ις,ὸ εἶναι Τί πιαγ ο Ῥ]εςδεά {ο ἴ]ιε τὶσΏί απἀειδίαπάϊπσ οἱ ἴἶλοδα 
Ηο!γ Βοπρίατες, πνἨΙοἩ ατα αἶοπθ «έ αΏ]ο {ο ππα]κθ 15 δα υπίο 5α]ναίίοη,” 

ἁ επουσΏ Ἐαττηῆ, νΠΙοὮ 15 η ΟΠΗΗΙΣΤ ἆερυς. 



ΕἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝ ΟΡ 6ΗΔΗΔΟΤΕΗΙΡΘ 

ΒΕΡ ΙΝ ΤΗΕ ΨΟΕΒΚ. (8ου Ῥτείαο, Ρ. κ.) 

. ἀεποίες απ αἰτετεά τεαάῖπσ. 

ον. α τοαάῖπσ (Ποιρηί {ο πεεά αεταίοῃ. 

[ 1 «..... α τοῖπσ οοηβ]άετεά, νηί 8οππε ῬτουαΡίΗίγ, α5 απ Ἱη- 
τεγρο]α{ῖοι. 

ρω πΥ πόδι α γοαάῖησ πιοσί ρτοδαδίψ, οι οετίαἰπἰψ, απ Ιπιεγρο]αίίοη. 

{ «ων ἃ τεαῖπσ, ῬτοῦαὈ]γ α οοιταρίοη ο{ 1ο Τεχι, (ἴνοαρ] 
ἵπο ΜΡ5. οΏετ πο ναπΠαίῖοα οἵ τοεκάϊῖης, ποτ ἴθ 
πηθαῃς ΟΓ οπιεπάαοη, 

Το απια]] (Υρο ἵπ {ο Τοχι ἵ6 α5εά ἴο ἀεποίο ναί 1 ννοτά ος πγοτᾶς 
ατθ ποῖ [ουπά Ἰη ἴἨο οοπιπιοη Τεχι; Ὀαί Ἠανο Ώθεη ἐἠποεγίεά ου οοπιρεῖεηῖ 
αυ{λο(γ. 



ΙΟΤΟΚΑΤΑ ΜΑΤΟΑΙΟΝ 

ΕγΥάΓΠΓΠΕ/ίΙΠΙΠΟΝ. 

΄ 3 - λά . ὃἃ 

κ 1 ΕΙΡ ΟΣ γενέσεως Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ «4αυϊδ, υἱοῦ ᾿4δραάμ. δω ὃν 
Ἰ .2 ὁ οἱ πό Ν Ἀνές ο 3 : ν αχ. .. 3 κά Ὁ νϱ Αοὶς 19. 28. 
. ᾽αθραὰμ ἐγέγγησε τὸν Ισαάκ" Ισαᾶκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ιακωθ' Ιακὼύθ Όσον. 3, 

εἰ κο. κά. 

εἰ 99. 55. 

ο. 1. Της ἶς αἰπιοξί απίνετςα]]γ αοκπονν- 
Ιεάσεᾶ {ο Ἠανο Όεεῃ πε Πγδί νυγῖῖοιι οἳ Όιε (408- 
Ρε]: Όαί Πιο εχαοῖ πιο πε, ἶ α θείίοῃ 
ν Πο) Ίας Όεεῃ Ίομσ ασἰιαεᾶ, απ πο γεί ἀείει- 
πι]πθεά, Τι Ἠαπ5 Ῥεεῃ αδείσπεὰ ἴο ναγίοιβ ΥεαΤς, 
Ποπ Α. Ὁ. 5τ ος 38, το 62 ος 64, Ῥαέ νε ατσιι- 
σιθηίς ἵω Γινογ οἳ απ ραγίη ἀπῖο, ἶ αρρτεμεπά, 
στο ιν ργοροπάεταίο. Τ]ε5ο ατε {οαπάεᾶ, Ἱ. οἩ 
αι (οφείπιοπηῳ, 3. ΟΠ πίογπαί ευἰάεπερ,. ΑΦ 
το Όμο Γοτιπες, πο ἐρείίπιοπη οί ο Ἰαβ 60Π- 
εἰάργαδ]ε ννεϊσα, Βυί Όναί 15 ἀεοίάεά]γ ἵπ {πγος 
οἳ απ οαγ/η ἀπια. ἵπ Γποῖι, Ένθ ραςςησθ ο Ίτο- 
πμ» Ἀάν. Ηττος. ΠΠ. 1. (οἶτεά Ὦν Ἐαβδοῦ. Εος]. 
Ην, ν. ὃ.}, 15 πε οπ]η ἵεςίτποπν οἱ απαπΙίγ ἵπ 
Γπνοι οἳ α Ιαο ἀπία; παπά Ὠναί ἵδ ποί ἀθοίρινο, 
εἴπος Όνο Ἱππσαασε ἵ5 5ο νασας, ναί 1ο ππαἰπίαίη- 
οἱ» οἳ Όπε εσπίγαγη Ἠγροιθςίς απἀογείαπά 1 ἵπ α 
5ο Ὦγ πο ΠπΈαΠΕ πμ{ανοταθ]ε το Ειεῖτ νίονν. 

οοπεἰἁοτίηςσ Όναῖ ννο Ἰανε πο ορτίαῖῃ ΙΠΓΟΓ- 
η ση 5 ἴρ ποτ Ῥοΐετ προάςο ἔοπα Α. Ὦ. 40 {ο 
ϱ0, νε ατσαπιθη!ς μυ προπ. ἑπερ[ίοαίίοπι 
ατε Ππουπε]ηείνε : απά ρτοῦαβὶγ ια σοοά Εαΐῑνθτ 
4ἱὰ ποῖ 1πίοπᾶ {ο βρεακ νι Πήβιοτίσαἰ εχαοίπεμα. 
ΑΙ αἱ ονοπ!», νν]αίρνοτ ννοῖσ]ῖ αγ ὃο αβεῖρποἆ 
το Όναι δν . Ἡτ 1 ονοινα]απεοὰά Ὦγ νο {εβίῖ- 
πιοι Ειωρῤήνα, Εος]. ν. 3 Ε. νν]νοτο Τε ἵ9 αίτοπρ]γ 
ἱπιρ]ίοά Εναι Ἀπαθνονν νιτοίο Ἠ]α (οερα] Όργη 
αν Ἰμήο]ν, ἱπάεσά, ἵν οοπβτπιοὰ Ὦγ Εκου{αφ) 

Γομή {πο {οκίίπισπη Ἡπ 5 (ιγοπίσηπε; Ἠν]νετο 
Ίο αφΐίσης Όιο 94 γοατ οῇ νο τοῖσι οἱ Οα]ΐσα]α, 
{α, Α. Ὁ. 41. (5 γουτε αβίοτ Ολη] αβοθηΒίοπ), 
αν Όνο ρογίοᾷ νν]ον Ἀαιλνονν ρυΡ]ή κος Ἠή9 (.08- 

Ἱ.. Απάᾶ ΟΕ ἵν οοπβτπιοὰ ΒΥ ιο «πβταρος ο 
-. Ἑανγπα,, απά ἸἨοορηγ]ασι, πήρα] 

π]κο  νόσαο ἵπ Γπνοτ οὗ απ οπτ]γ 
Γοι κο νο αγσαππση!: Γοτ α Ίαΐε ἁπίο 

ατα Γ]νοτ ροοίοι Οπή κο], Ίνοφο {ΟΥ Ώ. ΘΛΤΊΥ 
σπα ατα, [ως Όνο πιονί ραγί, ανα σοροπί, 
ιν [ανοὶριὴ οπ6 (ρτοϊα δν ου ννοἱσ]ίηα αἲἰ ΟΠ 
ύνο τα, Όναι Ἡ ἵά πο ρτοβαρ]ο Όνο {ο]- 
μ.. ανου]ά Ίνα Ένοοη 1οβς, {ος ποπ] 
π γρηγ Λβογ Ἰήη Ακσσπκίοη, ννλνουί α- ντο 

οἵ Ἠήν πλπίκίεγ, 
κκ κκ Ἡ ε]σεο]γ σοπποσ(οὰ ντι απο ιο, 

Ξ 

' 

απά πποτο Ἱππροτίαπί 9Π6 --- παπιε]ν, α5 ἴο ἴἶθ 
ἰαπσπασε ἵπ ὙΥΠΙο]ι {5 (4οερε] ννας υγ] ίθη ; 5ΟΠ1Θ 
οοπίοπάίπς Ὠιαί 1 ννας ἵπ νο ΓΠούγειυ οἱ Ῥὲ. Μαἰ- 
Όιαεν/5 πιο (1. 6. Ώγτο-0μα]άςς); οἴπετε, ἴἵπ 
(λεεΚ. Νο Ἰστα, ννπῖ]ο ο πέεγπαί ενιἀεηοθ 
Β6ΘΙΗΡ {ο 6 εαια] οἩ Ροῦ]ι 5465, ἴ]ιε εχίογπαἰ, 38 
τοβδίίησ ΟΠ ἴθ {865ΠΠΙΟΠΥ οἱ απ(α1{γ, 15 ἀεσιάσς]γ 
Ιπ {Ἀγοχ οἱ α Π{εῤγειο οτὶρϊπα]. Βεεῖἆες ίε ραδ- 
κασο5 ΟΡ Ραρία» απά Οτίσεῃ, οἶτεά Ὦγ Εδείας 
Ώιοςο οἱ Επδορίι5 απά ΊἸτεπσας, αΏονο τείθγτθ 
{ο (48 αἱδο ΕαςεῬ. Εσοι. ΗΙ5ί. ν. 10.), Όοατ {να 
είτοησε»ί ΤΘ5ΙΙΠΙΟΠΥ Επετείο. Ὑεί α5 {6Υγ ατθ 
Ροῦι οϐ νοιι, Τ αρρτεμεπᾶ, ἵπ α οοτταρί κίαίο, 
ΙΓ νν]] οἵίο παπα {ογ ἴπαο ρατρο5θ οἱ οπιοπάα!ἶοῃ. 
Τ]ιε Εγεί ἶ5 Τ,. ν. δ. μετα, ποσοτάῖηπς {ο αἲ] οιτ 
οορίθς, ια νοτάς ατα: ὁ μὲν δ ΔΙατβθαῖος ἐν 
τοῖς "Εξραίοις τῇ ἐδίᾳ αιτῶν διαλέκτῳ καὶ 
γθαφὴν Εξένεγκεν ειωαγγελίου, τοῦ Πέτρου 
καὶ τοῦ Παήλου ἐν 'Ρώμηῃ ειἰαγγελιζομένων, 
καὶ θεκελιοίγτων τὶν ᾿Εκκλησίαν. Βαί Όιε 
μ56 οΓ καὶ ἴἼχοτο 15 ππρτοσθοηίος, απά νν]]] Ὦγ πο 
ΠπΘαΠς Ὀθαγ ιο 86Π56 αξείσποα Ὦγ Ῥγ. Ἠα]ος, 
Απά γραφίν ἵδ ποῖ ίο ὢα επάιταά, Ἐοτ Ἠ]ιο 
6υεγ να] οῇ απο] α ρήταδο α8 “ριυ]]λοά α 
δεγρίητε οί Όινο (1οερο!Ί. Το ραββασο κίαπάς 
ποί 1π ποσὰ, 48 Ὀγ. α]ος Ππασίπος, οῇ. «έ οτ]σα] 
ἐγαπκίαΠοπ,. αι οτἰάσαὶ επιοπήαίοπ. Ἰ νοα]ὰ 
οππος] ο καὶ, ππᾶ τοιὰ γραφή, απά ειαγγέ- 
λιον. Τ]ο πικίακο οτἰσίπαίοὰ Ὅναν: Τπο Ν 
πτοβο {γοπα νο Εν [ο οννῖηρ; παπά {ιο καὶ 4ΤΟ8Θ {ΟΠΠ 
Οής Βοίπσ ποῖσὰ α5 α νατ, Ιου, ἵπ νο πιαγρίη; {ΟΥ 

Όιο 26 [ου γράφεται απά Όλο ὴ απο ο[Ίοη Ιπίοτ- 

οπαπμοά. Το αὔονο οπιοπό ο ἵ8 ρ]ασοά ογοπά 
ἀουὺί Ὦγ νο οἴ]νογ ραρεασο αἱ 1. 21, νν]οτό γρα- 
φἠ παραδούς τὸ επαγγ. ΟΧΙΟΙΥ ΠΠΒΝΟΓ {ο 
φαφή ἐἑξένεγκεν εαγγέλιον.  Εηαῖ, ἵπ ιο 
πίίοτ ρατί οῇ Όπο ρήκασο, Ώνοτο {κ ον] οπί]γ α οοΓ- 
γρίίοἩ: Γοτ Όχο βθῃκο αμλ]σιοὰ Ὦγ Ποπδίηα απ 
ιν, ἨΗαίον, σπηποί Ὦο οσιοὰ οπι Ότο νο 
πι Ώνουί οχκοσσδ πρ] γα ἰπίηα πο 6ηρο οὗ παρου- 
σία. Ἠπίνοτ Ον ἆο νήσο], Τ νο] ῥγο [ΟΥ καρ- 
ρομίπρ Όνο (πας τοπύίης το Ἰν απονσία (ππὰ τοή- 
4εγ τῇ αὐτοῦ ἅπ., “ὮΥ. μὴν --- 11ο 



---. 

2 

εὔεν, 8δ, 
, 4ς, 
1 ὄνε, 4. 6, 9. 

Ψοτά παρουσία παπά ἁἀπονσία απο πο ΠΠΙΤΟ- 
Μα σοοη[οαπάσᾶς οἩ νο] κος Ἠγεκεε]ίπρ οἩ 
οὰ. δίο, οἱ. , τά. 
Βυϊ {ο τοίυτη,  ἵν πο ἴσο πιαο]ι {ο καν, Όσαί 

Όιο θχἰκίοποο οἳ α Ηεῦτονν ογ{ρίπα) ννη» ιο[ὰ ον 
Όιο Επίνοτν πποκί απαπἰπιουκ]γ. Απά νο Ὀτ, 
Βυτίοῃ αβΐτπις Όναί "πο αποἰοπῖ νπίοτ οαπ ο 
Ῥτονος {ο ανο κε Όνο ἀοσαιποπί ἵπ μορίου, ο 
ὀἀσπιπηάς εαο] α ῥρτουΓ οὗ τν οχἰρίοηςο πς, Έγοπη 
Όιο νοτγ παίατο ο Όνο σᾳκο, ἵε ἵκ απτεπκομπῦ]ε {ο 
πΑΚ; [ος ας νο ΕΠεύγειο οτἰμίηαϊ ππυκῖ, απο Όνο 
ἀκρογείοη οὗ νο ον, παπά οπαι νο απίνογκαὶ 
γονα]οηποο οἳ ιο Οτοεκ Ἱαπρααρο, Ἠανα αοοῃ 
οσα αἰπιονί κεί; 9ο, αἲ απ οατ]γ ροτίοᾶ 

κου]ά ὕδσοσπιο ομκο]εία, οτι ο οπ]ν ραγηα]]ν τε- 
τωἱποά, αν Γοτπῖηρ πο ἰακίς ο ἴἶνο νοιν οπτ]γ 
Γαγίσαξἶσπα (π αριοά {ο Όνο {αλίο ο) νο Ππζασ{η 
Οκ σης), Όλο ἐνουρε! ο) ιο ΕΕ οπί(ες, ἶνο (6οερο 
ο ὔιο Ναταγρπρε, ππὰ νε ({οερεί! αεεσγάἶπς {ο ιο 

εβγειος, οἴτοὰ ὢν Οτίμον, Ε) νέα, μα οΓοπ]ς. 
Πε κ απἰίο οπου ρ]ι {ο ργουο ὖνς οχἰείοπος οῇ νο ἆο- 
οαπιοηί αν Ίοπς ας {ισα ἵπ μας, ΟΛ Όνο ΓΟΝΕΗΠΠΟΠΥ 
ο) ντίίογα νν]νο, Ώου ρ] Όνου οου]ά ποῖ Ἠανο κροη, 
γης ννας ἴνθη {ολῇ, οτο νο] αὐ]ο {ο οσα νο 
ονἰάσπσς οῇ Πα [ορπιογ ποαπ] οχἰκίεπος, Βηἳ νε 
Όιο οχἰκίοπος οῇ ύπνο (οερε] ἵπ Ηοῦυτονν ππαν νο 
οοπαϊἀετος αβ το ή ηροη ϱΗοἨ ακίτοις [οηπάσίίοη, 
Οναί ἱ οπη «οπτοο]ν Όο το]οσίοά νντηνουί Γππραιτίημ 
Όιο οτοςΙί ο) αἲ] αποϊοπῖ (οκ πιο ς ξ πιαδί πο 
νο ἀοπίσς, Οναί αεσαπιοπῖς εοπτος]ν ]οβ8 σοροΠῖ ατα 
πάόπσοὰ 1π (πνοι οἩ ο Ῥγοβοί (ὐγρεκ (οἱρε!: 
νι ]ο)ν Ίνας Ππαην Ἱπῖσγηπ] ππατ]κς οὗ δοίπς απ ορὲσί- 
τια( ντ πα: Γοτ ολο γννκο Ίνουν σσ ννο ποσο ΠΜ ΓΟΥ 
Ίνα Γπιοτργοία{1ο οὗ Ηοῦτονν παπιος ---- νο ο (απ {ίση 
οἳ Όνο ραγα]]οἱ ῥάξεασος οἱ Όνο Ο. ΤΕ, ποῖ ῄγοπα να 
Πε /γειο, Ὀαῖ γοπη νο 8Ρ4. ----απά ΓοΥ νο νογείοηΒ 
οῖπα αἲὶ αἀαρίοά κο ο]οφοῖν {ο νο (γεν Λάά 
ἴο 5, ναι Εωδίας. παπά Ότο οὔ]ιογ Επίλνοτς ο 
5 ἤππο, ονἰάοπί]γ οοπκίἁετ Όνο Οτοσ (ο8ρο] ας 
πἩ ογἰσίπαί: πο ἴο ΠπΘΗΙΊο ππργοΝα Ἰπείπποςς 
οῇ νον]ναὶ αστεσπποµί Ὀοίνοσῃ Ἀπαα]νενν απά νο 
οὔ νετ Εναησε] είς, νέο], οἳ. Όνο επρροβ{ήοη οὗ α 
Η/ γι οτ]σιπα], ατο αγά ἴο ἴνο ποσοππίσά [οτ, 
Αβοτ αἲ], Ἰοννσνοτ, νο ππαῖη ροῖηξ (α5 Ὁτ, Πα]ος 
οὔκογνος) ἵα, ννηοί]νοτ νο ργοκθηί Οτουκ (1οερο] ἵ8 
οπ]οά {ο νο αμιογίη οἱ απ οτἰσίπα], ος πο, 
ής, ἰ αρρτο]ιοπά, οππ ὃς αἸνοννη νογοπά αἲ] ἀἱκ- 
Ρηΐο, Βιί ναί νι] πο αἲ αἲ] Ἰπναδαίο νο Γος- 
ΠΊΟΥ οχἰκίσοηος οὗ α- Εεύγοιο οτἰσίπαὶ, ννηέο]ι ἶά 4ο- 
πππόο ὃν νο ονἰάσπου ο) απ αγ, παπά ἵ9 ἵπ 
κο] νουν ρτοῦαῦίος Γοτα ΓΠεβγειο (1οκρο] παυαέ, τη 
Ότο βγεί ασο ο κ ἠαπ]εν (νν νο αἸπιοδί οοπβποὰ 
το ο µάρα), νάνο Όνοοι ας τουκ[το πα (7γοεί οπο 
νας πΠογνναγάς, Απά νογο ας ἵπ νο Ἰνουκ Ππο]ῇ, 
ονοῃ {π Πε ργονοηί εἰπίο, Ἱπίογηα) (ον πιοπΥ οὗ Ἡα 
υοίησ νγίσῃ, αἱ βγεί, οκροσἰα]]ν [ου 1]νο 19ο οΓ Όνο 
οί πα ίοης εἶποο Όχοεο οἰτουπηκίπησος αγ0 ΡΑΓ- 
Πσυ]ατ]γ ἀννο]ί οἩ, νήσο νότο πὐαρίοὰ {ο οκἴα)- 
Εκ] νο Ρε εν ο) κασ]ν αν ἨοΠσνοᾶ, ππά ο εναν Όνο 
παῖπὰς οὗ Όνοο νν]νο νογο ἀἰκ]νο]ίσονογα ἵπ νο 
Πηνίηο πηκείοη οὗ σας (ήκε, Απά ἵη ναίη ἵα 
μι {ο κοοκ το Ἱππραση Όνο οχἰαίσησο οὗ Όνο (1οκρο] 
ἵπ Ἠούτονν, ὃν υτρίηᾳα, ἃς ἵν ἆσπο, ναί Όνο Οσκρο], 
ππ Νο πο Ἠανο , Ἰνοαγα πο ηλ οὗ Ἰνοῖης α 
(Ραπικα βίο, ἴνῖ Ίνα ονοτΥ αρρθηταπος οὗ Ἰνοίηα 4Ἡ 
ορἱσ πα]. Έοτ καποῖγ Πὲ Ίαν [πε πποτο ππαγκα ο 
ὑοίηᾳ α (γαπκ]α ίση, απ Ίνα Ρας Ίονα ο νο αγ οῇ 
απ οτἱρίηαὶ Όναν «οεερημκ)κ Ηίκίογη οί νε «Γονσίκι 
Ἠ αν, νήσο ἵν οοηβοκκοὐ]ν α Γγαπκ]α ίσου Γοπι 
Ηοῦτονν οτἱμίπαϊ. ο Όνο οἴτομπακίαποσα απάος 

ησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ της Θαμάρ᾽ 
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δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. Ὁ Ιούδας δὲ ἐγέν- 8 

Φαρές δὲ ἐγέγνησε τὸν 

ΜΜΕ νο Οτοε]κ νοῦι οὗ ᾗοφερης απά 85. Μαι- 
Όνονν νε Οοερεἱ ννετο τοκροςνεῖν Ὀτουρὴί ους, ατο 
εο]ι αν πο {ο νναγγαπί 5 1 ἵπᾳ εἶθνετ οπς 
οἱ Όνε οὔνετ, αν εγον εροπκίπα, α- (γαπκαίο. 
ἘἼνοτο 9, Ἰπάεσά, γεακοῃ ἴο Ομ Όναι ὁ 
πια οοηρίἀσγαῦ]ο αἰ{εγαίσπα ἵπ Ἠΐν νοκ, νΊνεπ 
ο τουμί αἱ ους Γογ Όνο κο οὗ Όνο απά 
Ποπιαδ. Απά Όνετο ἵ ποῖ Ίθμα ΓΟΒΜΟΠ {ο εἩρροκο 
Όναι 9, Ματθνονν πναδς κοπιε αἱ : εκρε- 
οἶσ]]ν ἵπ νο Πποτργοία ον οὗ Ηεῦγενν παπνος, παπά 
π Όιο αὐπρίαίον. οἳ Όνο αποἵαίοπς ἤγοπα νο ὀ.Τ. 
ιο Όνο Νεμί, νογείοῃ. Απά ας 1ο νο απελεηῖ νει- 
εἶσπε Ὀείηρ αἲ] Γογπιεὰ οπι νε γε Οοκρε], 
Οιαί νν] πο Ἰηναλδαίε Όλο οχἰκίεηος οἱ α Γ/εὔγειο 
εαἰδίοπ (8ο {ο ο {ος 1 ἵκ αὐπηοὰ ὃν αἲἰ, ναι 
Όνο ΓΗ βγεις (οερε! Ἠπὰ Όροσππο οὐκο]είο, Ἰνοίοτο 
ενοῃ Όλο επγ]εκί οἱ νο νογείοης ννας Γογπες, 

Τῃ ανοτῖ, αἲ νο ἀἡβμου]ήες νηήε]ν Ἠανο κο Ίσπρ 
οπιβαγγαρκθὰ Οής οποβήο νι] ναπῖκ]; απά ενεγΥ 
Όμηρ Ισ εεοπις αἲ βγει εἰσηί είταημε, ἵνε ας- 
εοπίοά τος, ὃν κα πρ ια. Μον, επεον, 
ππά Ἠπ]ος Ἠανο 9), εἶῑαι Όνογο Ὕνετο ἴννο 
ογἰσίπο(κ ν γαῖνοτ, Ἰ ἴ 
οπο ἵπ Ηεῦγεονν απἀ νο οὔνοτ ἵπ 
ντίον ὃν ἲ, Μαήνονν. Ἱ 

ος νι νοκο επ πεπῖ ππεη 
ο Όνο Οτοςκ οὐ ήοπ {ο ο 

Ἱγοπίσηπα, 
---ππαεῖν, ΛΑ. Ὦ. Ἡ, ποῖ Ίοημ αΠοτ δι, 
Μα1]νονν Ἰπὰ ἂς ᾖοπα πάσα {ο εναπσε]]χο 
Όιο (μεημ]ο Ἡ ἴ9 οαττίεν 
υασκ Όνο - ος 
εοππο ροτίοᾷ ποῖ α Ηπ]ο απίοτίος 
Απ ννΊνοη νο οοηκἰάετ Ἠονν 
Ογικήαπα ελοπ]ά πο 
κ μοι . ο) οὖχ 
5 πος, Τ υπ], ο ἵῃ ..α 
Ηε/γεις οὗτοι ἴο Α. Ὁ. ὁτ οτ 8, 
γοαγα πβοτ (τὶς παοθηείοη. 

Ἠλ/Πῆν τοκροοί {ο νο 
19 οκαβ]]κ]οά Ὁγ νο πποεῖ 
Ἱ ππά ππτοκοη οἰναίη οἱ νντίίογε 

ἱ μη ΜΗ Ἡ 
5 εξ Ἱ Ἡ θε 1ατ] τὰ : ἳ ι . Ἱ 
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4 Ἐσρώμ. 

ὅ νησε τὸν Σαλμών. 

Ῥοοζ δὲ 
3 ῃ 

6 Ίεσσαι ᾿ 

7 βασιλεὺς 

ατοΠείγΡε, 5εραταίεάἀ {ποπι Ώπε τεςί, απά περ]Ισοηπί- 
1Υ ραξεεὰ ουετ ὮΥ Ώιε εογῖθθ. 

Ασαϊπεί {ῆς πιαςς οΓ ροδίΐυε ευἰάεποε {οτ πε 
πεπιΙπεπεςς ο{ Ίιεςε ολαρίοτς, [ πΙζατία!ς, Ιπάεεά, 
ορροςε α 5Ἠουγ οἳ ατσιπιθηίς, Ρατίῖγ οχίεγπα] απά 
ρατί]γ Ιπίετπα|. Βαΐ ἴπεδε Ἰανε Ῥεεπν ἱτιαπαρ]ῃ- 
απί]ν τεβα(εὰ ὃν Μοβλεῖτη, Βί5Πορ ΗοτεΙεΥ, ΑΡ). 
Μασεο απάἀ ΤαιτεποςῬ, Ὀτ. Ῥγε πια, απἀ οίιετς. 

ἨΠΕι τεδρεοί {ο λε Είζε οἳ 5 (4οερεΙ, Εὐαάγ- 
γέλιον κατὰ Ματθαῖον, Όνε ὙΝογά ειαγγέλιον 
(ἴτοπι εὖ απἀ ἀγγελία) ἵπ Όιε Οἰαφείσαι νυτίτετ, 
εἰσηπίῇες, ἵηπ ϱεπετα], ᾳοοά πειοδ, ΞΟΠΙΕΏΊηΕς {πα 
τουραγά σῖνεη ἴο ἴ]ε Ὀθεατετ οἱ Π. Ίπ ιο Βερέια- 
εἰπέ απἀ ια Άειο Τεείαπιοπέ Τί αἰπποςί α]νγανς Ία5 
Ὅιο ογπιγ εἰσηϊβοαίοῃ, οοττεεροπάϊΐηπσ {ο ἴθ 
Ηεῦ. η]. ἵπ ινε Ἀενν ΓῬορίαπιεπί 16 5ρες]α1]γ 
Ππροτίς {πε Πάϊησς οἱ ιο Μεδεῖαμ”ς Αἀνεπί, 
νπο εποπ]ά ἀε]ϊνετ ππαπ Τοπ απ απά ἀεαίῃμ, 
Όιτοισ] Πΐς ππετῖῖς απἀ Ἰπίετοθεείοη: απά οὗ ειπα 
Γοαπάασίοη οὗ ναί αρἰτίέιαἰ απά εἴετηα] Κἰπσάοπι 
Ρτεάϊετεά ἵπ νο Ῥτορμείς, απἀ Γαβ]εά Ὦγ ἴπο 
Ἱποατπαοῃπ οὗ Ἱεεας ΟἨτὶί. Ἠεποο ἴα ἴθγπι 
αἲ Ἰοπσίι Ὀεσαππο ππετε]ν α ἨΠαπης ΓΟΤ ἔιε ἀἱκρει- 
φαΐΐοπ; οἱ (48 ἵῃπ Όνε Εου]ερειαςασα] ντΙ{εΓΒ), ὮΥ 
ΠΙΘΙΟΠΥΠΩΥ, Όιε ἨΗἰείοτι οἱ ινε οἰτοιπιδίαηπςςς 
πο] αοοοπιραπίεά Ώιε ρτοπι]σαίίοπ οὗ ναί 
ἀιερεηβαίοῃ. Όατ Επσ]δα ννοτὰ «(ἄοερεῖ, {ποιη 
Ώνε Ῥαχκοη «ὐοά (σοοᾷ), απᾶ ερεί (π6ννβ), γε] 
εχρτοβεες ο [οτοθ οὗ ιο (Οτοεκ ειαγγέλιον. 

ϱ κατὰ πιεί ποί ο τεπάετεά κεσµπάιώ, 
αεεογάύπς {ο; Τοτ (ὮΥ απ Ιάϊοπι Γουιπά ἵπ Όιο 
Ἰαΐοι (Οτεε]ς ννγετβ), κατὰ νΏι νο Λοοιβανο, 
Ίνας αιπερ]Υ νε Γοτορ οἳ α (επίάνε, 1. 6. τοῦ 
ΔΙατδαίου. 

Ὑ, Ἱ. Βίβλος γεγέσεως.] Ἀοπιθ 5ΗΡΡΟΡΘ6 απ 
ελ[ρείς οἱ 16) ἐστί. (8εε Ματ 1. 1.) Βυαί Όναί 
15 ποῖ ΠΘΟΕΒΑΑΓΥ, βίβλος, Ἰϊκα πε ἨΗεῦ. 99, ἀο- 
ποίθα αΠΥ οτί οἳ ντα, νν]εΏνετ Ίοπς ΟἵΓ ο[ιοτί, 
96ο Ματ] κ. 4. 
Τη νογκο Γοτπς α Ῥτοίασς {ο εἶαρ. Ἱ. απ 

α Μο {ο Όνο σρπραίοση οοπίαϊπεά ἵπ {πο βγεί δἰκ- 
ἴρεη νετβες: {οι βίβλος (κε ο Ηεῦτενν 99), 
ἀεποίε» α το]] ος υπ ήπᾳ, νηεί]ετ Ίοπρ οι β]ογί, 
8οο Ταγ]ογ”ς (πιεί ν. Ῥ 
Οπ Όνε Γο]]οννίπᾳ ϱοπραίοση ποί α {εν ἀῑ[ήοιι]- 

θε οχίκέ; Ἱ. ΛΑ 1ο ἀῑποτεραποίορ [τοπι νο Οἱ 
Τοείαπποπί Ἠήκίοτγ ἵπ Παπησς, νλπίοἩ πιὶσηέ οαβ]γ 
ατίαο {Τοπ ΘΤΤΟΓΑ ἵπ (γαπαεγίρίίοπ, οεροοἶα]]γ αβ 
6οπιο οἳ ἴνε ππππος ἵνθατ α στο! εἰπη]ατίγ, απά 
νγας ποῖ απ] Γοτ 11ο Φ4ΠΠΘ ΡΘΓΡΟΠ {0 Ἰανθ ΠΟΤΟ 
Όναῃ οπς παππο, 3, Α: {ο ἴἶο γοσοποίπςσ μη ρεηθ- 
αἶομν νι Οναί οὗ 85. Τωακος ννμο]ι {9 Ὀορί ἆοπο 

»αρροµίης Όναί ὃε, Λ{αήιρις ρίνον Όιο σοηο- 
ος σερ; απά 8. Ιω Ον οἳ ΐαγη, 

Ώνετοίοτο Ενα Γογπποτ (νν]νο νιτοῖο ν οϊμας 
{οτ να «ειοε) ἵπασον νο ροάΐρτου [τοπα ΛΡΓΑΙΝΑΠΗ 
ἵο Ὠπνίά: απά κο, ντου . ο ἥπα, το 
οκορῖι, να ἱεσαί ᾖμύνοί οἳ Ίσκι, Απά ἵέ Πικέ 
ἵν τοπνοπη νετοά ναι, απποηρ ἴἶνο ανν, Ιομα] ἀςκ- 
σρηί νπα Αα νναγα τοςκοποςά ἵπ νο πια πο, ΝΠή]ο 
5. Τακα, νο νντοίο Γον νο (ἡρηβή]ρε, ΓΓποςν ἴ]νο 

πρναγᾶκ ᾗοπα ἨΗο]ί, Όνο (]νοτ οὗ Ματγ, 
ο Ώανίά απ ΑἨαναπα, πιά νοπος {ο Λάππα, ιο 

3 . ᾽ ας Π 3 ἄν ια, 

Εσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν ἄραμ 
3 ’ 3 λ ο το Ν » αμιωαδαθ. ᾽Ἁαμιναδὰδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰαασσων 

λ ν ’ η Δ ” ς ’ 

Σαλμων δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὺς ἐκ τῆς Ραχάθ. 1Ἴ πια, 1. 
” ’ 3 Δ - ς ’ 

ἐγέννησε τὸν «Ω0ὴδ ἐκ τῆς Ρούῦ. 
3 η ς ΑΔ. Ν , 

Γ᾿Γεσυαὶ δὲ ἐγέννῃσε τὸν «4αὐἲδ τὸν βασιλέα. 
.- ᾿ » 3 - - στη 

ἐγέγνησε τον Σολομώωγα ἐκ της του Ονυρίου. 

α 2 ἳ ἱ πα ὃν ἀ Ναπιὺ. 7. 19, αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ἡδυπο τς 
- Λ 

Ιγαασσὼν δὲ ἐγέν-- ε Ειίι. 4. 1Τ. 
Ι Ομς, 5. 10, 11, 

ωρ) ᾿ ν ἃ ΙΤ. 19. Ω61ὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν 15, 19. 99 
4ὰ . ς5 ἰ Κἰπσε 1], 

4αυὶδ δὲ ο {8. ᾱ 1.31. 8 
μις. ἳ 101, 8. 10. 3Όλομων δὲ ο όνς 11. 

οΟΠΙΠΙΟΠ {αΐμεχ οῇ αἲ] πιαπ]άπά. ἘἰπαΙ]γ, νυλαί- 
εγετ ἀήΠου]άες, ενεη α[ἴογ αἰ] ἴἶιε ἀϊ]σοηπςς οἵ 
Ἰεαγποᾶ ΙπαιΙτετς, 5]ιαΙ] οχἰςδί οη οετίαῖη πια{ίετθ 
οοπηποαοίθὰ νι 5 σεπεα]οςγ, νε ΤΠαΥ τοςδί αδ- 
ειτε, Ὠιαί 1 ἴΊποςε σεπεα]οσ]ος οὗ ΟἨτίςέ, νΥῬ]ο] 
πείρα ππἀετείοος ἴο Ἰανεβεεπ ἀετίνεά {τοπη {11 
Ραβ]]ςο τασοχάς ἵπ ια {οπαρ]ε, Ἰαὰ ποῖ Ώεεῃ αστεςθ- 
αθ]ε {Πετοίο, ιο ἀεοθρίοπ γου]ά Ἠανε Ῥεεῃ ἵπ- 
είαπί]γ ἀείεοίεά. Απά μας, υλοείπετ ΟἨτίς08 
Ρεάϊῖστες Ῥε ίτασεά {λτοιση {πε Ίπο οΓ «Ἰοδερ/ ΟΥ 
οὗ ἠΙαγη, Τὲ νναςδ απάεπΙαῦ]α (παί ὀθεεις ννας ἆθε- 
φοεπάεἆ {ἴποπι Ώανιά απἁ Αὐταμαπας αστοθεαθ]γ {ο 
Ώιο αποϊεπί Ῥτοπηΐςες απἀ Ρτορ]οαοῖθς, ἴμαί {1ο 
Μεεεῖα] εἸοι]ά Ρε οῇ {πεί «εεἀ. 
--4αυΐδ.] ο Μαλναι, ἀτίεςὺ. Ἐπαρρ. Ψαίος, 

Ἐτίία. απά Βο]ιο]σ αα1., Ίιθγο απ εἰκειν]ογα, ΥνΙ{]ῃ 
Ώιε αἰπποςί απίνειεαὶ οοηςεπί ο{ ιο ΜΑ5. {ο 
4αβίδ. 
--υἱοῦ ᾿ 4βραάμ.] υἱοῦ 18 {ο ἀπογόνου, αἴϊοι 

Ώια ομδίοπι οἱ ιο ΗΠεῦτοενν, Ιπ ΥΥμΙοἩ πα οΟἵ- 
τοβροπάσπί ν/οτά βἰρηϊβος απι ἰἴπεαίὶ ἀεδεοπάαπί, 
Ἰον/αυοατ {αγ τ6οιπογθ: {1 Ιά1οπα, ΠΟΥΥΘΥΟΓ, 15 αἷδο 
Γουπά ἵπ Ἠοππετ. Της {ο σοποτα] «θηςο ἵψ “ἵΐα 
ἀεδοεπάαπί οϐ Τανίά απά ΑΡβταµαπις . νλίο] ἶ5 
γα ἴπο Εναηρε]ϊεί πον Ῥτοσυθαάς {ἵο ῬΓουο. 
Τ]αί νε ο οννς οχρεοίεᾷ ένο Μεδεία] {οῦο 5αςῇ, 
6 οἶσατ οπι Τα, χι. 20. χχὶ. 9. απά χχΙ. 44 
Ταν]ά 15 πιεπί]οπεά βτεί, αξ Ὀείπς ἨΠθατοΓ ΙΠ ᾖπιο 
{ο Ὠιείχ ασο. 

3. Εγέννησε.] ἜΤ]ο τεορείϊίοπ οϐ Ες υνοτὰ 
Οιτοισ]οιί {ο σοµθα]οσγ ἵ5 φαἱᾷ {ο Ὦο Ἠοῦυταίδ., 
Ῥιΐ Πἱ 15 αοΠΙΠΊΟΠ {ο αἲ] Ἰαησήασος ἵπ ϱεπεαἰοσίος, 
ν/Ἠ]ο]ι, Ἰκε Ίαν) νυτίήπσς, πιὰςί Ὀο νατγ ραγίῖοι]ατ 
απά ρ]αίπ, απά ΏΠπογο[οτο σαπποί Ῥαί θα] πιασο] 1π 
τορεΗίοη. 

--καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ.] ΊΝΊιγ ἴιοκο 
εΊιοι]ά Ώο πιεπ{ίϊοπες, (ουσ ποί νο ἨΜοβεία] 8 
ΡτοσεπΙ{οΥς, ναΓίΟΙΒ ΤΘΠΦΟΠΕ5 Ἠανο Ῥοσῃ α]]οσοά 
(56ο ΓΙσ]ί{ουί, ΠΟΥ, απ Ἰ/αίςί.), νο], Ἰουν- 
6υετ, ποσά ποί Ὀο απχίοικΙγ ἀθυαίσά, εἶπος Ίιοτο 
Ι86νΟΓΥ ΓΟΊΒΟΠ {0 Τεσατὰ 1ο σοποπ]οσΥ 48 πο ΤΠΟΓΘ 
Όναη α (ταπβοτῖρί Γτοπα (πο ραβ]]ο τορΙδίοΓς. 

3. τὸν εαρὲς καὶ τ. 7] ού] ατο πιθη{ϊοποἆ 
ας Ὀεῖης νΙπ Ἠγοί]θτς, απά εἰτῖνίπσ Γοτ ΡΓΙΠΙΟ- 
ροεμ/ίμτο, απά αἷκο {ο Ιάοπα(ν Ῥ]ατος. 

ὅ, 'Ραχάβ.] Τι Ἰια Ῥουιπ ἀεραίσᾶ, ν]ιοί]οτ 
09 ννας νο Ἠατ]οί οὗ οτῖομοα, πιοποποἆ αἲ 1οβ8ῇ. 
Π, Τ. απά νν]οβο [Ην 19 5ο οοπππποπάε αἱ Που, χὶ, 
31, οἵ 80ΠΠο ο{]οΥ ΡοΓΡΟΠ ΟΡ νο ΑΠΙΠΟ ἨΠΠῃο, 
ΤἨαορ]γ]. οἳ ιο αποϊθμί, απά ΠΊΠΙΥ ΠΠΟάΘΓΗ οΟΠΙ- 
ΠΠΟΠ{ΠΤΟΥΕ, πτο οῇ Ὠιο Ἰαίεν ορίπίοῃ. οσο Τρ]ί- 
{οοί απά ΜΥ. 

6, Σολομῶνα.] 3ο αἰπποεί αἲ] ιο οὐ ἵοπς Γγοπι 
Ἰλ/οί», ἀοννηννατάε, οπ. Όπο πα Πιο ο ἠινο Ῥορί 
Μ58, Ίο οοΠΙπιοη τοπάΐπα, Σολομῶντα, 18 
ου α]1γ αρτοσαβ]ο {ο ρτορτίοίν (18 ἵπ Ἐενοφῶν), 
Ῥ{ Πέ 1 ἀοβοίοπε ἵπ ΜΑ, πα Ώνοτί{γ, 

--ἰκ τὴς τοῦ ΟΗρίου.] Ἔ]νο σοπηπιοπ{αίοτε ε4ρ- 
ρομο απ οᾖίρεο οἳ γυναικὺς ππᾶὰ ο) ποτή. Ίο 
{ογπποτ ΠΙΑ ἵνα αὀπ ο, Ἐν νο Ἱπίοτ 1 πο, 
ῥτοροτ]γ αροα/πᾳ, απ ο]]{ρκο αἱ αἲ] ; η ξ ΠιοτΟ]Υ η 
Πηκίπησς οΓ "ιο καρρτορκίοη ο κοπο ης αρροφοἆ 
(ο Ῥο ννο]] Κποννη {ο Όνο ρογκοή αζτοκκοά, 



ἐγέννησε τὸν Ῥοθοάμ. ᾿Ρυθοὰμ 

ΜΑΤΤΗΕΥΝ Ο6ΗΠΑΡ 1. 5--- 18. 

δὲ ἐγέννησε τὸν ἀδιά" ᾿αβιά δὲ ἐγέν- 

κα ΚκκΙ. Ῥησε τὸν ασά.  ασὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ' Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέν- 8 
ἔκινκνδ. 1 νησε τὸν Ἰωράμ. Ἰωφὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Οξίαν" Ὁ Ὀξίας δὲ ἐγέννησε 9 
αομε. Π.Ι. 
α ἩἹ. 

ομε, 

ον ον" 

.. -.σκ ο) 
αι 1ο ος, 

Η,4ς, 

.. -8 Ξ 
Αν Ἰ κά 

᾽αζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ 

τὸν Ἰωάθαμ. Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχαζ. χα δὲ ἐγέννησε τὸν 
νι -α ι 4- κ... " ν . - - 
κ αἰ ᾿ Εδεκίαν. ἠδεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν ἸΜανασσοη" ἹἩανασσης δὲ ἐγέν- 10 

π.δ. απ. γησε τὸν ᾽μών. ᾽ἁμὼν δὲ ἐγένγησε τὸν Ἰωσίαν" Ὁ Ἰωσίως δὲ ἐγέννησε 1] 
τὸν ᾿Πεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς µετοικεσίας Βαθυλῶνος, 

" ΛΙετὰ δὲ τὴν µετοικεσίαν Βαθυλῶνος, Πεχονίας ἐγέννησε τὸν Σπλαθιήλ. 13 

Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχείμ. ᾿χεὶμ 1 

δὲ ἐγένησε τὸν Γλιούδ". Πλιοὺὸ δὲ ἐγέννησε τὸν λεάκαρ. Ἰλεάζαρ 16 

δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν" ἸΜατθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακῶβ. Γακὠδ 16 

δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήδη ΠΗΙΣΟΥΣ 

ὁ λεγόμενος Χριστός. 

ΠΙάσαι οὖν αἳ γεγεαὶ ἀπὸ ᾿αθραὰμ ἕως «{αυϊδ, γενεαὶ δεκατέσσαφες " 11 
9 ν . 

και απο 

Γι . . 

και απο 

τέσσαρες. 

«Ιαιῖδ ἕως τῆς µετοικεσίας Βαθυλώνος, γεγεαὶ δεκατέσσαφες ' 

τῆς µετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ, γενεαὶ ὅδεκα- 

107 δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. µνηστευθείσης γὰρ 18 

τῆς μητρὲς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσὴφ, πφὶν ἡ ουγελῦεῖν αὐτοὺς, εὑφέδη 

8. "7. ἐγένν. τὸν ᾿Οίαν.] ᾿Εγένν. πινκί Ίνοτο 
νο πκεῃ ἵπ απ οχίοποὰ 86ηφο, (οππόσὰ ος νε 
1 ονν]κ]ι ουβίοπα, ὮΥ νήσο] νο οἰήζάνον οἳ ολ] άτοι 
Ψνοτο τοραίο νο ολ ]άτεῃ ποῖ οπ]γ ο) Ενοίτ Ππιππο- 
ἀἰπίο ρατοπίΒ, Ὀαῖ οἱ Ονοῖγ απο θΣίοτς ς νο απο απὰ 
το Ἠπνο Ὀοποίίοη Όχοβο τοπιονοά εονεταὶ ϱοιθγή- 
εἶσοης ΓΓοπα ἔποτη (866 Τ5. τεχίκ. 1) ου, ὮΥ απ οιηῖδ- 
εἶοῃ ποῖ ΠΠΟΟΠΙΠΟΠ ἵπ οννίκ ροπρα]ομίος, Έτος 
Κίπσα πγο Ἰνοτο οπιττος ---- [ σχία]ι Ὀοίπᾳ νο ρτεσί- 
ρταπάβον οἱ οταηα. Ἔ]ο πιο ρτοραρίο ΤΟΛΒΟΠ 
[ος ή οπηϊβείοη ἵ πο οµγες ἀσπομποσά ασπἰηκε 
νο ἰάο]αἴτγ οὗ Ότο ουκο ο) ΑΠαβ, {ο νήσο] Όινοες 
Ρτίπος» Ῥο[οηρος. 

Η. ἐπί τῆς µετοικ.] "Επί ἵπ ή 19ο αἱπηὶ- 
ῇον αλο, ἱ. ο. α Ππ]ο ονος οτ ππάστ, απ Ἰάΐσπα 
αἱκο Γουπά ἵῃ νο Τηΐη οἴγοα παπά «ωὐ. ΛΙετοι- 
Σεσία, (αηκησγα βίο, ἵν ππ ἨΗο]οπίεήο πνοτὰ αρ- 
Ιιοὰ, (κακή ρεΥ πιοἰοκίπ, ο ἆθμοῖο Όνο τοπιονα] οΕ 

ἴιο Ίοννν Γτοπη νοῖτ ΟΝΗ οομπίτΥ ο Βαμγ]οπία 
(8ος 3 Κίπρε χνΏῖ, 35], απά οοττοκροπόομᾶ {ο αἃ 
Ηεῦγονν ννογὰ νο οχρτοκκοά νο ΓΗ] [στους οῇ 
Όνο Οπς ὃν οαρέρίη. 

μετὰ τὴν µετοικ.] Ἀοπιο (18 Καπος]) 
γοπᾶςον 1 “αἱ Όινο Όπιο οὗ Όνο γαπαππσγαίον,) 
Βυϊ Όινο οοππππο” αἰσηίβοκίον αβεγ ΠΙΑΥ ΥΟΤΥ 
κο νο τοσα; ἱπάσοά Ετσκσ]νο ἀθπίος ναι 
τὰ Ίαν ονοΥ αΠΥ οἵποτ. Απά αἲ οοφορ], Απ, 
ἴ 0. 3. εὐθὺς µετ ὀγδύην ἡμέραν περιτέ- 
μγουσι Ίο ἐγππα]αίος ετασίὰ αἷς οείανᾶ. Α]ὐνουρ] 
οὗ Όνο απποθκίογε οὗ ᾗσευς ἵπ Ὁής απά Όνο Γο]]ονν- 
ἵπῃ νογκος, ΠΟ πιοπίση ἵν πππάο ἵπ Όλο Ο, Σι 
Εηήα ἆσον ποῖ ἀστομαίο {Γον νο πα Ώνογίιγ ο νν]ναε 
κ. Ἠοτο τοσοτάοά. 

16. ὁ λεγόμενος] “νν]νο ἵ ΚΠονΗ Ἐν νο πλπηο 
οῇ” οἵ “ Ἱ ποσοαπ ερ α απά ἐν Οκτ,” {κ άΐ σπα 
ἰ« πο οοπῄπος {ο Πο ]σοη]κείο, να ξ κ αἶκο Γοππά η 
Οπκκίσπ] Οποοῖς, αἲ Ἰσπκς η Όνο Κπάτοῦ ἔστπι 
»κ}ήσδαι, Νήολν ἔκ, Ἠνθνου, αληνοδῖ οοπβποὰ το 
ὑιο Ραοϊς, 8ο Ποια, Π. Β. 500 

δι «ικἈφ-. 
ὑνάῤόιοίας, αἲά 

Κατ) ο μπι ὖ- 4 

πν]ει 
αλ]ηδίοι ἴο Όνο τοσα], αποετάοτα] .. κ 
οὔ]σος; εἶποο ΚίπρΒ, ῥεϊοκίς, απά μοκᾷ “νε Ὕεοωτὴ 

νο 

ιο 

Ὦγ Όνο ΟΤοσΚΕ, ἵο απν ρυβ]ῖς 
ρ]ϊοὰ το Όνο [ άνν- ἁ αν 

Ίσα 
ποοᾶεὰ ποι ἃ ατσ]ς, 

0αλείσα] νντίίοτα, . 
---δεκατέσσαρες.] Ἴὓνο ὀθυνα ννοτο ποσυκτοπησὰ 

(ο ἀῑνιὰς ἠγοῖτ πο ἷ πτο οἶπκν- 

από πάνοτία οὗ α «ἰππ]αγκοπκο, 
τμ ενθείσης γάρ. 

αἰσοί ας σήν τς 

ε Ἀςς Ἠοορον, απ. ϱ. 100. 8, 
ο) ἡ συνελδεὲν.] Ό Όνο Ἠκο οῇ δ 
κι αᾱ Ἰμβῃ., [ου (κά το ἴνν | 
Λῆῑς,} κοο σον. ϱ. παπά ΕΤΗ, ( 
«9ρδ, (Επαὶ. Τγνηκ].) Τε 

ποῖν ποιο α καπ οὗ πάγους 
Σινελὸ, ἵν Ὁγ κοπιὸ ἴακοι ] 

τι 



ΜΑΤΤΗΕΝΥ 6ΗΔΡ. 1. 19 --- 21. μα] 

. ” ͵ Π ς 
-Φ έν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου. 

ο2 λ ., εν 2ν 
Ιωσηφ δὲ ο ἀνηρ αὐτῆς, 5ου. 3. 1. 

δίκαιος ὤν, καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειχµατίσαι, ἐθουλήθη λάδρα 
- - . 3 - 5 [ 3 , 

90 ἀπυλῦσαι αὐτήν. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου 
ι 3 Ε., . ΄ 3 - ΄ ῳ 

κατ Όὄναρ ἐφανη αὐτῳ λέγων Ἰωσὴφ υἱὸς «αυϊδ, μὴ φοθηθῃς πα- 
- . » ὠ κ η Γ .- 

ραλαθειν ΠΜαριὰμ τὴν γυναϊκά σου" τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ 
ς , υ Ν , Δ ’ 3 ῶ 

91 ΙΠνεύματός ἐστιν ἁγίου. ἓ τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ »α-υκο 1. 8λ 
2. 2]. Αοὶςδ4 

12. ἃ 10. 48. δν 3 - {4 ’ Ν υ 3 » 3 . - ς - λ. 

{ησουν αυτος γὰρ σωσει το» λαον αὐτου ἆἄπο των ἁμαρτιων αὐτῶν. 1ῷ 66 αρ. 

Ἠαδραπά”5 Ἠομςε; ὮΥ οίμθις, 5εχια] Ιπίετοοιτςθ, 
ὮΥ απ ε]Ηρείς οἱ εἰς εὐγίν, 5αρργεςεεᾶ υεγεομπιάίω 

αεἷᾶ. Ἴπια Ἰαΐτει ἶ5 Ρε]αρς λε Ῥείίετ {ουπάεὰ 
Ἰηίετρτείαἶοη, α5 Ρεῖπσ Πιοτο αρτεεαθ]αο {ο ια 
σοπίεχί, απἀ εαρροτίεά Ὦγ παππετους ϱ]ασεῖσα] 
εσαπηρ]ες αἀάπσεὰ Ὁγ ια Ῥ]μ]οἱοσίοαὶ ΟοπΙηεΠ- 
ἴαίοι. ἜΓ]αε ἀϊπετεποεο Ὀείνασν Ομ απά Όιε 
Ο]ᾳαξεῖσα] αςο ἶ5, επαί ἵπ ια Ιαίζετ α Γαέΐνε αἱπιοἙί 
αἰνγανς {οἱ]ουν». ὃς ον ἡ 
-- εὐρέθηῃ ἐν γαστρὶ ἔχουσα.] Ῥαῦ. βρέφος, 

ΟΥ λος, αλο σόι οῦ Όπε ε)Πρσαἱ ανά 
Ρ]επατν Ρίιταξε ατε αἀάασεα Ὁγ ο Εο]οσίσαἱ 
Θοπιπεηίαίοι. Ετρι ἔχ. 5 αἰπιοδί απίνειςα)]γ 
ἴακεῃ [ογ ἦν ἔχουσα, Ἱ. 6. ειχε. Απά εὐρίσ- 
χεσβαι ἵ5, Ιπάθεᾶ, 5οπιείππες 5ο α5δεά ὮΥγ ιο 
ΟΙαξείσαὶ νντίτετ. Ὑεί 5ο ἴο ἴακο Τὲ Ίογε ννοι]ὰ 
οπετναῖο πε 56ηεθ. Τ]6 αποϊεηῖς (48 1 αρρεατς 
οτι Εαιγπιίις) ἴοοκ ιο νοτὰ, ἵπ 15 Β4]] 
οτος, ἔοτ ἐφάνη, ΟΥ Εμφανγὶς ἐγένετο. αγ, 
Όπετε πια ὃς (15 Ἠπτεμθετς (ΠΙΠΙΚς) α τοίοτεηοθ 
ἴο Εναί οκαπηπαίἶοη Ὁγ παάνννες, ν]οὮ ΤΠ 5 ο]ι 
ἃ σα5ε ννας πκυα] νι ιο εν. Βυΐῖ πετ 
ταἼπετ 886115 απ α]αδίοη {ο οξθρ]”9 ἀϊδεονθτγ οί 
πετ ῬτεσπαποΥ ; Ρτοῦαῦ]γ οπ Ἱατ τδίἩγη {Τοπ Ἠ6Γ 
γἱείέ οὗ Ὅωτεε πιοπΏις {ο Εζαβοί. 
-- ἐκ Πνεύματος ἁγίου.] Βρ. Μιάά]είοη Ίναβ 

πετο απ εχοε][]επί Νοῖς, ἵπ ννΠίοἩ Ίνα ΓΗ]1γ οχροςο5 
Ἠ/ακεβο]ά”ς πϊείταπε]αίοη οὗ πε ρηταξε, /"Ὦγ α 
Ἰοἱυ Βρίσίς,” απά σοπο]αἆος νι σ]νίπσ νε Γο]]ονν- 
ἵπρ αἀπιταθ]ο ΦΙΤΩΠΙΑΓΥ οΓ 1ο Υητίοις 5θη5οξ οΓ λε 
Ἱπροτίαπί ἴετιι πνεύμα. ποτε ατο δὶκ πιραμίπσΒ 
---1. "γεαΠι, ος ν]πᾶάς ἵπ ο 8εΠςο Τί ταγα] 
οσσατς: Αα, κκνῃ. 50. Σον Π. δ. ἘἨεν. χι. 
15. ---ᾱ. Τ]ε ἐπίοι[ρείιμ! οἵ αρὶγιμα ρατί οῇ ππαη, 
ας ὀῑεηπσαίκμεά {ποπ σαοξ, Ἠΐ5δ εαγπαί Ρατί. --- 
2. Αρίγίή, α5 αὐείασιοὰ ἴοπι Φοάη οἵ πια(εν ; 
νηθηες ἵκ ἀράποεά νε ἰάεα ο ἐπιπιαίεγίαί ασεη!Β. 
«σππρατε Το κχὶν. 64. }οη ἵν. 34. Λοῖς σκΗ]. 9). 
Τε πνεύματα οἳ νο ἀαπιομίας Ῥε]οπᾳ {ο ]8 
Ἰοπά. ---ᾱ. Το βρίγέ, κατ’ Εξοχήνς Ἱ. 6. πο 
Τητὰ Ῥετεοῃ ἵπ ιο Έτ {πι ν ἵπ νο] αοσθρία- 
ἤση, εχεερί ἵπ αποπηπ]οας οᾳ5ος κο πο ργεροπί, 
{ἱ {ς πονοτ ηκοά νήλουί Όιο ατήσ]ο. ΤἩ πιαγ νο 
οὕπεγνος, Ἰνοννανοτ, ναί ἵπ αἲ! Όνο ραββασες νετ 

αείη ατα ατα τοὰ {ο ιο πνεύμα ἆγιον, 
απά νήσο] ατα, Ὀνεγοίοτο, ντ. {ο Ῥτουςο ιο 
Ῥογκοπα εν οὗ Ίνα Ἠο]ν Βρίπίε, νο αγήσ]ε {18 Ίηνα- 
ΠαΡ]γ ρτεβχεὰ, 3ος Μα, καν, 19. Μανκ 1. 10, 
Ίο η, 53, ποπ {, 51. Λοικ 1. 16. κκ. 28, --- 
6, Έηο ὑπμρπο,, πο νο Βργκοπ οὗ νο Βρίτίε, 
ἵπ ννήε]ν «επκο, οχζορί {ῃ σπ5ο8 οῇ Τοίρτοπος, ΟΥ 
τεπριρεά πποηίοπ, νο αγίῖο]ο πενοτ ρρεατν. --- 
6. Το [εκ οἱ Όνο βρέγή, 

19. ἁίκαιος] Τις ἵα ὮΥ βοπιο αποἰοπία ππὰ 
ΤΠΠΠΥ πούστη οτρ]αίποὰ {π 1ο Α6ΗΛ6 πιργοί(, 
Ιεπίεπά ; 8 νο ΑΑΥ α Ἰογήη! ροσά ΤΠΑΠ. Απᾶ 9ο 
ον Ἠοῦ, τν απά νο Γη σα φ, ας Όλο (οπ]- 
πιοπίμίογη΄ Ἠπγο ρτονοᾷ Ἐν ΠΙΛΗΥ οχλπηρ]ος, Τ {9 
πο, Ἰοννανος, ΠΟΕΘΝΦΑΥΥ {ο τονοτί {ο Ον {άΐοπι 
γε ; εἶησο εὖο ποπ] ασοσρπήση {π ποῖ Ίος πρρο- 
τρ, πν ἁρποῦης α Ίσηργ ο [κής ππά α- Πη ο 
ωργήσήπεκα αγ ὑπίοργίη, Βοΐπῃ καο]ι, Ἱνο ἀθίοι- 

| Ρ 

πηπθὰ Το ριί Ἠεχ αἵγαγ Ὦγ αιο; απά γοῖ, ντ] ελα 
ΠΠΕΤΟΥ ΝΕ 6υεχ αοοοιηραπἰθς ἴχας ]ησέσςε, ο 
πςλεά πο {ο ππαΚε Ἠετα ριδίίο οχαπιρ]ε, Ῥιέ το 
Ραΐ Ἠογ αἵναγ ρτἰναίε]γ ς 1. ο. υνΏι οπ]γ ἴᾖνα ἵννα 
νήηθβςες τοφι]γοὰ {ο αἲίοςί ια ἀθ]ῖνετγ οἱ ἴἶια 
ΡΙΗ οἱ ἀΐνοτεςς ία ἀῑά ποἰ πθοθββαΓΙ]γ φίαία 
Ώιο γεαδοπ {0Υ ιο ἀῑνοτοσππεη. 
--παραδειγματίσαι.] "Τις ννοτᾶ, Γοαπᾶ οΠ]Υ 

ἵπ Όλα Φερί. απ Όλο ]αΐετ (γθε]ς ΥΥΓΙΤΕΓΑ, ΡΙΟΡΟΓΙΥ 
εΙσηίῇες {ο Ῥείπς Ιπίο ραῦ]]ο ποσα; Ραΐ, ἵπ ας, 
Ι{ 15 σεποτα]]γ επιρ]ογαςᾷ ἴπ πιαἰαπι Ῥαγίεπι, ἰο ἀ4θ- 
ποίθ επτροςµγε {ο μιίίο ἑσπιοποῦτιῃ. 

---ἐξουλιθη.] ΤἜΤηϊς ἀεποίας, πο το, οἵ εοιι- 
δεῖ, 5 Τε 19 τοµάστοά; Ὀαί Ἱπο]παίίοπ ο νν]]]. 
ῴ6ς ΕΠΙΙΖΕΟΜΟ.  απολῦσαι, ίο ἀἴυογερ; 38 ἵῃΠ 
Μαι. ν. οἱ. απ 99. Ματίς κ. 4. Ίμκο χνἰ. 18, 
απᾶ ιο Ηεῦ. Πῶν; ἵπ ὀετοπι. 1. 8. 

--λάθρα, ΡΥτυαίεήῃ,; Ἱπαςππασ] αξ ἐλαῖ Ρογπηἑίοὰ 
Όνε εαρρτοβδίοἩ οἱ {ιο οα5». 

20. ἐνθυμαθέντος.] ἼἼιο ννοτὰ ἶς Ἠθτο αςθά Ἱπ 
5 ργύμίοο εἰσπὶβοαίο, νο 15, ο ἔτι απ 
ἐιίπις ἴπι ππἶπα, {ο τε[εοί, Ιπεαίίαίο. 

--ἠδού.] ᾿ΓΠϊς, Η]κα ἴἶνε Ηοῦ. ση} Σ1, απᾶ Τ,αίῖη 
ες, ἵ οςη επαρ]ογαά, α5 Ἰθγα, {ο Ῥτθρατο ἴἶθ 
τοβάςγ οἵ Ἠ6ατθγ {ος εοππθίίπσ απαοχροοίθοά απά 
νγοπάςτα]. ΤΠ 5 τατο ἵπ ια Ο]αβείσα] ντους: 
-- οχαπιρἰε οσσατς ἵπ Ειαπρ. Ἠοτο. ΕΙΓ. 
066. 
---ἄγγελος Κυρ.] Οαπιρ. απά ΜΙάά]οι. οὗ- 

5ετνα, ναί ἄγγελος ἵδ αβεά οί] α5 απ αρρο]]α- 
Πνο, ἀαεποίίηρ ο[σο, (ἱο Ὦα τεπάσογοὰ Ἰπεδδρη- 
6 απά α5 ιο Πίο οἳ α ραγίσοπ]ατ οἶπδς οῇ 
εἶπρ»; νο 1 Ῥοσοσππος αἰπιοδί α ΡΓΟΡΟΓ ἨαπΠ16, 

απά 5Που]ά Όο τοπάετοά 4ποοί. 
--κατ᾽ ὄναρ.] ἴπ ιο ἄππος οῇ Ρρα(τίατοΒίςτα, 

38 ν/ο]] α5 {πο οπγ]ος ασος οῇ ὁαάσίδια, ο οὔθῃ 
τονθα]οά 5 νν] Ὦγ ἀγεαπιδ, ποῖ ΟΠΊΥ {ο Ἠΐ5 ΟΥΥΠ 
Ραορ]α, Ὀηΐ {ο 1ο Πα(ἶοιβ αἱ Ἰαγσο, Απά ιο πη- 
εἶεπίε ἵπ σοποτα] ραί ρτοπί Γα0 ἵῃπ ποπας απά 
τα]ος {ος ἠλοῖτ Ἱπίθτργδίαίίοη ννογο [ογπιθὰ, Ὀοί]ι 
4ΠΠΟΠᾳ ον απά Οσπή]θο8. Ἔ]μοτο 5, Ἰοννενοτ, 
ΤΟΊΒΟΠ {ο Ὠηπίς, ναί ϱγογ]ιε[ίσαϊ ἀτοαπις Ἰας, 
εχσερέ ἵπ Πια σᾳ8ο οῇ ΒΙΠΙΟΠ {6 δ 186, οσαθαὰ α/ῇο 
Όνο πιο οῇ νο Ἰπδί οἩ Όιο ρτορ]ιοίς, Μαἱασ]ί, 
Λος, Ἰοννονου, Ες οἩαππο] οἩ οοπΙηΠΙσα{1οη 
μοΐννοσῃπ Οσο απά Ἰπαῃ, ἵπ πάδΠίοη {ο ναι οἳ 
ἀῑτοοί τονο]α{ίοπ, Ῥδσπιπο το-ορομαςά Ιπ (να ργο- 
Ῥ/ιοιἱο ἀγσαπι ο «οδρρ]ι. 

---ππαραλαξεῖν.] Βοι]. εἰς οὐκίαν. παρρ]]οά ΤΠ 
Ποίαπ, Ἔίπποι 1. ἜἼϊο παρα το[οτ ἴο Ίο 
ΡαΓΘΠ{Α, [τοπ νν]χοπα νο Ὠγίάς ννας τοσσίνοά. Τὴν 
γυν, σου (γε]) ΤΠΠΠΙ ΠΧΟΤΕΠΙ. 
τὸ γεννηθέν.] Πο ποαμίαοτ ἵβ οοπιΠΙΟοΠΙΥ 

πβοά ος νο {αταβ ἵπ αίστο, εἶηπσο ΠΒ βοχ 18 ΙΠ- 
ΚΠπονη. 

21. τὸ ὄνομα αὐτοῦ]  Οοπιπποπὶψ εχρ]αίποὰ 
π8 ρηί [οΥ αὐτὸν, απᾶ ΠβΙπΙΙγ ποσομπἰσὰ α Ἠο- 
Ὀταίρπα: Ὀμί (νο Ιάΐοπα ϱοπσΙΙπιοβ ΟςΦΙΤΒ ΤΠ 116 
επτΙγ (Οτοε]ς τίς. 6ο Μαι, 5, ας ρ. 094, 
. ἵ οι, Ἰοννενοτ, ϱγορετ]ή ριῖ [ΟΙ αὐτόν, Ἠεθ 
πια, 

Ὦν,. Μα] (Ῥοτπι. Υ οἱ. --σώσει ---- αὐτῶν,] 
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ΜΑΤΤΗΕΝΥΥ ΟΗΑΡ, 1. 90-95. Π. 1. 

(Γοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηδὲν ὑπὸ τοῦ Νυρίου διὰ 55 
ᾳ [οεί, 7. 4. τοῦ προφήτου λέγονιος" "Ιδοῦ, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, 59 

. ΄ . κ.α καὶ τέξεται υἱὸν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμ- 
μµανουνήλ. ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ ἡμῶν ὁ θεός.) 
4ιεγεφθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ 3, 
ὁ ἄγγελος Κυρίου" καὶ παρέλαθε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγί- 35 
Ῥωσκεν αὐτὴν, ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἑκά- 

λεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ΠΗΣΟΥΝ. 
ΗΠ. ΤΟ} δὲ Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηδλείμ τῆς Ἰονδαίας, ἐν ἡμέ- μπανάνα 4, 6, 

ῥαις Πρώδου τοῦ ῥασιλέως, ἰδοῦ, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς 

1. 510.) ἀῑκαίσαίος νο αἰρπίβοσίίοης οὗ νο ἵπῃ- 
μή ἵετη σώζειν πιο νο [οι Γοἱ]οννί 
ος. “Ι. Το ρτεβετνο ροποτα]1γ, Τοια 4ΠΥ εγὶ 

οἵ ἆαπμεί νν]αίκοθνοτ. 3. Γο ργ6βθνο Γγοπη 5ἷεκ- 
πθβα, ΟΓ ΠΥ Ὀούἱ]ν ἀῑφοτάετ ς {0 ᾖιραί. Της βεπεα 
9 Όνο πιοκί θᾳ5γ ἴο ἀἰκαπση]κ]ας γαι 1 Ίνα πο 
Ψθοι. ἀπ] αἰίοπάσεὰ {ο ἵπ ενετγ Ιπείαπος ὮΥ ος 
ὸταπε]αίοτς. ὦ. Το ρτεβετνε (ποπα πα (οπιροταὶ 
πηροτ οἱ Όνο ΑπηϊμΗΙγ, ο] αδ ννας μιαπ][ενίεά ἵπ 
Όνο ἀορίτασίίοῃ οἳ ογαβα]στη, Γης ποσο, Ίνα 
ΓΟΠΙΑΓΚΕ, αρροατς {ο Ἰανο Όεοη οτιμιπαγ (οαπάεὰ 
αροη οχργεβείοης ἴπ Όιο ο) ουν]κ]ι Ετορ]ιοίς, 4. Το 
μινο θ{αγο κα]ναίίοι ἵπ Ἠσανον, Τ πρ] (Ίνα 
οοπμος) Ἠανο Όεοη ἀθείταδ]ο {ο Ίνανο οοπβποά 
Όνο 1ο οἱ νο ννογὰ απο ἴο Όνοκο ράββασος Ὑν]σ] 
οοπιο ππάοτ Όνο Γουγῖ]ν οἱαβε. Τ]οῬς ἵπ Όνο η τά 
πι]σ]ί ανα Όσεμ Ἱπίοτρτείες {ο ριί ἴπ ὔιε αν, ΟΥ 
ἰπίο α φίαίο οῇ αἱναίίον.”). Το ργεβοτνα{ο εγε 
πιοσηῖ, 18, [ αρρτε]οπὰ, α ὀἀε]ίνεταπος, νου] [γοπι 
Όνο ρυπ]κπποπί οἱ εἶπ, Ὁν Ες αἰοπεππεηί, απά 
[γοπα νο ἀοπιπίοπ οἳ επ (Ἠοπη. νἰ. 14.) Ὁγ Ῥτο- 
ουγίηᾳ Γογ ΠΙΟ ἴἶνο ρτασο οὗ Όνο Ἠο]ν Βριπῖ, ἴο 
επαδίο Όνοπα {ο τονἰκέ ἰἱ 5αοσςρκβι]]γ. 

33. ἵνα πληρωθη.] τον ατα ποῖ νο ννογᾶς οἳ 
Όνο απσε, 88 ΟΠΛΟ Ἠανο φαρροφος, Ὀαί απ οὕκετνη- 
τοῦ ο) Όιο Ευαπσεἰίκί; απά πο τοῦτο δὲ ὅλον Το- 
[οτε ποῖ ομ]γ {ο ναί ας Όσο πποπίοποὰ ἵπ Όνο 
Ρτεσσά(πῃ πατταίἶνο, Όπί αἷκο {ο αἲὶ οὔ]νοτ οἴτουπῃ- 
είπησςς οοππθοίθὰ νι Όνο (ταπκασ ον. Όποτο Γο- 
οοτἠσ, Τ]ιο ἵνα ἀθποίος, ο (αππρῦε]] Φ.ΥΝ, πο 
ΠΟΤΟ αΠ Όναὶ Όπογο να» ας οχποί α οομΓογΙΗΙΤγ Ἰνδ- 
(νο νο ονοηί απά νο ραβδαρο οαποῖθά, ας Όνοτο 
οομ]ά Ἠανο Όσο, 1 ἴἶνο (ογπηοτ Ἰναὰ Όδεῃ εβοσιοὰ 
πιοτο]ν {ο Όνο ποοοπηρ]κηποπέ οὗ νο Ἰαίοτ, 
αῴσὰ (οοπάπαος (απιρὂε!) ἆοσεν ποῖ Ὀτίπρ ανοί 
πη ονοῃί, Ὀδοπακο 8οπής ρτορ]οί Ἰναὰ Γοτοῖο]ά εν 
Ὀαί Όνο ρτορ]οί ννας Ἱπαρίτοά το Γοτοτο]] , οο- 
οπ1ο Οοἆ ιά Ρτονἱουκῖγ ἀθοτοςά νο ονοηί,” 
Ί]νο ραγο]ος ἵνα απά ὅπος πιακί Ὀνογο[οτο πο 
ο ἴοο τροτοιε]ν ἱπίιοτρτοιος; εἶπορ Όνου οΏοι 
να κο. πο Όνο οπλο, οἱ ἀθκίση, Ὀί νο ονοπί 
οΠΙΥ, απ Όνο ρ]γακο ἵνα πληρωθῆ ανου]ά Όνοι νο 
ὑγαηκ]αίος, “ο ναι Όνα ννας θη]ῇ11ος,” 

9. ἡ παρθένος] νο οατ] τον ταπκ]αίογα «οοπα 
το Ίνανο Ονουσλὰ Όνο Ἀγήο]ο ρ]ουμακίο. Ἐν Όνο 
ΓοβσΆγο]νος ο) Ἱπΐοτ Εη]οἱορίκία Ίνανο ἰνουνη ναί 
τ 1 νουν τατοῖν ας, Ὀνουσ 8 κοπο οπηποί 
αΊνναγα νο οχρτοκκοὰ, Ἠοτο ἴξ ἵ κο κατ ἐξο- 
χἰν, παπά ἀσποίον (αν Ὦτ. Όννοῃ απ Ἡρ. ΜΙάά]οι. 
οὔκογνο) Ον αγία νἰτσίη, νν]νο ννας ρτορ]νο- 
εἰοά ο) ἤοπα νο Ἱνοσίπαίπα, παπά νο εοοά ννας 
ιο Ὀγηίκο εἶνο κοτρο (κ Ἰνοπά, ι 
--αλέσονσι] εοἨ. ἄνδροποι, ἵ. ο. Ἠ8 πασνο 

ανα] ὃς οπ]σᾶ, οἵ ο: [ο νο θηβ]πιοπί οὗ νο 
Ρτορ)οςγ ἀοροηάκ ποῖ ’ροῃ ϱνήκ κ ΜΠσγα η Ἰναν- 
πμ οσο Όνο παπο Επιπαπαοί, Όαί προ 

Λεία ιο, νο] Ίνα οἶθατ]γ ννας ας Οοἆ-πυπ. 
Τα νε ἰ6ῖ Ίναφ Γμτετρτείεὰ ουν Επι: 
ηαε] απά «ὀ εις, ο εἶνονν ναί Όνο ο] 
Γι]ῇ]]εά, ποῖ ἵπ Όνο παπθς, Όμί τω Ὀνεῖτ αἰσπίβεα- 
(ἶσπ οἵ αρρίἰζα ίση. 

34. διεγερθεὶς ἀπὸ τοῦ ὑπνον.] Βἰπή]. Ἠε 
τοβοί. 1. ὅλ. ο δ) ἐπείτ' ἐξηγέρθη, καταῤῥωδήσας 
. ὄνειρον, ν ο 

. ουκ ἐγίνωσκεν. οσΠΙπΙΟ ειρ]γεπαίκπα, 
Ἠκο ναί οἱ η επε ἵπ Γαίπ. 

φαν ἕως “ Τ]ν 

ἀπορά οἩἳ νο οοπίτατγ 

ἀροὰ εἰ μμ ου οἱ απο ν (Νίο 1η νο 
5 πο δν μον Ἅν πκίάο. εί ενεῃ ναί να 
πο οοηείαπί απά νου ἀῑκκεπίι, Τῆνε 
πρωτύτυκος, Ἶτ ἵ9 ατροά, ννη] ποι ἀειοτπηίπο 
οπ8ο ἵπ ο α ἵνε, Ὀδυπακο ας κος, 
κ ηοίοτ Όνοτο Ἠνετο ΗΥ 
Ὀί Όλο οοπίτατΥ 9 αὐ]ν πιηίαἰποὰ 
εἰνοννς ἴἶναί ἕως οὗ ἔτεκε εαρσεείς οπ]ν Όνο αβίγπια- 

οπς 

Ὀγουρ]νί Γογί]ν Ἰνοτ Ηγκί-Ῥοση, 
{ογννατός, Τί {9 1άἱο {ο ἀΐκουκα, 
ΠΙΚΠΠΟΤ ΟΕ) οΟΠΟΕΤΗ [ο νο ΠαΥΜ{ΕΕΥ. 

ἩΠ. Ἱ. τοῦ δὲ ᾿Τησοῦ γεννηθ (κοπο 
πι ον νο 
1ος οἳ εις τἰείι οἳ ο Μαρί, απἁ 
κος Βεηεοπ)ς (Ἴτοποίορν οἳ Όνο Τα[ο οἳ 

Όνο Γοτπνοτ οἱ ννῖνοπα 

Ξ 

ἒ 

: εξ ξ ἕ ἕ εξ 

η ἳ 18 | 



ΜΑΤΤΗΕΝ 6ΗΑΡ. 1. 2--- δ. 2 

 Ἱεροσόλυμα, λέγοντες 
- . ο. 32 

ΠΙοῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς ῥασιλεὺς τῶν Ιουδαίων 
1δ ν) 3 ο. . 3 , μ .. 3 λη 9 λ9 - 

ει ομεγν ζαο αυτου τον αστεοασ ΣΥ τ) αγατο η και 1 Ομεγν πφοσκυγ1]- 

3 σαι αὐτῷ. ᾽Ακούσας δὲ Ηρώδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱερο- 
.] 2 - ’ 3 ω 

4 σόλυμα µετ αὐτοῦ καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς αρχιερεῖς καὶ γραμ- 
- - - ’ 3 3 - .. ς -- . -” 

ματεὶς τοῦ Λλαου, ἐπυνῶαάνετο παρ αὔὐτων, που ο ἍἌριστος γενναται. 

ὅ οἳ δὲ εἴπον αὐτῷ ν ἨΒηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας' οὕτω γὰρ γέγραπται 

Όιε ργίεκίές, Ρ)ηζ0δορ]ιετε, απιά πιεπι ο {είίεγς, η σεἹ- 
εταὶ: ο ἀενοίεά Ώπεπιδε]νες {ο Ὠιο 5ίιάγ ο{ 
ἀϊνίπε απά Ἠιππαη 5οἶεῃπςς, εδρεεία]]ν πιεάϊεῖπε 
απά αξίτοποτηΥ, οἵ ταί]ετ αξίτοἰοδγ. ἘΤ]εϊχ ἆος- 
ἐίπες ατε 5αἰὰ {ο Ἠανε Ώεεπ ἀετίνεά {τοι 4ὐγα- 
Ίιαπι, οτ αἲ Ἰεαδί ρατίβεὰά Ὦγ Ἠίπι ποπ Ζαδΐαπ 
14ο]αίσγ. ο. ασαϊπ Ῥεσαπιθ οοτταρίεἁ, απἀ 
νεγε απ ραγ]Πεά Ὦγ Ζοτοαδίεν, ιο 15 5αρρος5εά 
ο πανε Όεεῃ α ἀεξοεπάαπί οἳ ἴπε Ῥτορλεί Γαπίε]ς 
ἀετίνίπς [τοπ Ἠϊπα Ειναι Ἱπάππαίο Κπον]εάσε οί 
Όιε Ἀ{οφαῖο ντ] άπρς, νπῖο] Ἠ]5 τε]Ισίοη εΥΙΠοθΒ. 
Έτοπα ννπεπος {λε Ῥετεοπς ἰπ πεδίίοη ἀετῖνοεά 
Οιεῖτ πΓοτιπσίίοη, είπες, α5 5οπηθ ας ες ο {γοτη 
α ρτεάϊσίοη ο Ζοτοαδίετ (νηοπι {εΥ Ῥε]]εγυεά ἴο 
Ἠαγνο Όεεπ ἀῑνιπε]ν Ἱπερίτεᾶ), ος {τοιι α ΡΓΟΡΊΘΟΥ 
οἳ νε Αταῦϊαπ Ῥτορπεί Βαίααπ, 5 αποθτίαϊιη. 
Βο εἶναι αν  ππαγ, α σεπετα] εχρεοίαΊοῃ {ει 
Ρτεναϊ]εά ἵπ νε Εναδί, ναί α πιοξί εχίταοτάΙπατγ 

ΓΕΟΠ να αὐοιί ἴο Ὃε ῬοτἨπ, Ἠλο 5λοι]ά ο 
γοτείση οἱ πα υγοτ]4. Ὑἱάε Μεπας. αἆ Ώ]οσ. 

Γαετί. 1. Ἱ. Ῥοτραντ. 4ε Αὐξεάπ. ἵν. 16. Ῥεοτι- 
πο. αἲ Ἐ]αη. Ὑατ. Η]δι. Π. 11. Ἠγάε ἀε Ἠε]ὶσ. 
γει. Ῥετε. 91. εἰ Βτίδοοπ ἆ4ε Ῥτίπο. Ῥεγς. 119. 
Ἰ ή πὺὸ ἀνατολῶν πιαβί ποῖ ὢς ἴακεη νἩ παρε- 
γένοντο, Ὀπί ην μάγοι. ἜΤ]ε Ῥᾶββασες Ίετε 
εἶἴτεά Ὦγ Όνο τεσοεπί (οπηπιεηία{ίοτς ατα [Εν οῇ 
Όνεπι αρροβίίε, Ῥεσαμδε πε Ῥ]ταςο 15 α55οοἰαίθἆ 
κ Ὀν απ Αγιον. Τ]ε οπ]γ Κἰπάτεά ρᾶβ8ησθ 18 
Μαϊ, κκν. ὅἹ. ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ ᾿ 4ρι- 
αθαίας. ἈΝΟΓ 15 πο 8εΠ5ο6 Μασί Ογίεπίαϊ[ον. 
ετο 5 ταίπετ απ ε]]ρεο οἳ ἐλθόντες, ΟΙ 8ΟΠΙΘ- 

πρ εααϊνα]επ{. 
3. αὐτοῦ τὸν ἀστέρα.] Τί νου] Ῥε οί οΓ 
ο. Ἠθτο {ο ἀεια] πα νατίοις ορίπίοπς ν/ίο]ι 
ανε Όοεῃ ρτοπιη]σαίεὰ οοποετηίηρ 5 δίατ; ϱ5 
οἶα]]γ α5 Όιε οπ]γ ρτοβαβ]ε οπε 8, ναί 1 να» α 
.” ππίεογ; εκοεεάΙηρ]γ ὑτί]]]απέ, αν νο 
ἵεατη {τοπι ἴσπαι. αἆ ΕρμεςῬ. χἰκ. οα]]οά α- οίαγ 
{τοπ 19 τοκριπῦ]απος (ετείο, απά {οτππθᾶ, απᾶ 1198 
πποίσον τεσι]αίσᾶ, ργοίεγπαµγαίη. Το οοιχΒε 
Όνο Μασί νγοτο {ο ἴακε, να» ρτοῦαῦ!γ εασροβίοά Το 
Όνοπι ὮΥ τενε]α1οη ---- ος ”--- Όι16υγ Ἰιαὰ Ἱεατπεὰ 
Ἡ ἄοπι 8οππε οἷὰ (γαάίοῃ οἱ νο ἆοννς, λαί α πενν 
ρίαγ ννου]ά ατ αἲ Όνο οοπιίπσ οὗ Όνο Μοφεία]ι, 
Ναπποτοι Ο]οσίοα] οαάοπς ατο αἀθισοά ὮΥ 
Ἠγεις., Ἰνονίπρ Όνα σεπεταὶ Ἰο]μεί, Ειναι πον/ 
ίατν αρροατεά αἲ Όνο Ρίγηι ος ἀθαῖ]ι οἱ οε]ουγαίοὰ 

5, απᾶ ο μογν/ίο Ἰπὰ 8οππο απἀεβποὰ 
σοππεσίοα νῦν Όνα πιονί Ἱπαροτίαπί ενοηί» ο 
ὑνείτ νου, 
--- ππροσκυνῆσαι αὐτφ.] Τη οοπβίγασίοῃ 

νι Όνο Πάνα, ἵ9 αἰπποκί σοπβποᾶ {ο Όνο Ιαΐογ 
ντίστα; Όνο οπη]ίοτ απά ρΗτογ οΠςΝ αβίπς Όιο 
Άσσνα, Ην τοκροςί {ο νο αρπα», Τε ἵ9 πο ρο8- 
ἴθ]α {ο ἀθβπο νο οχκασί Παίατο οἱ ήν ροσκ/νη- 
σοι ασπηκο ἵῃπ Όνο Επί (Όπου ση πονοτ ἵπ νο 

οκ) νο γαίοῃ οἱ Όνο Ὀοῦγ {ο Όνο νοτγ 
ραπ ν (ή οἷν ήν ννοτᾶ προς) νναρ ρα αἰίκο (ο 
παπα τοῖς ππᾶ {ο σον, ἡΊλοῦνοτ, πογοίοτα, 
νι οἳ εηγμΗία/! ποπιασ,, ἵν ου]: 
Όνομα, ἵΓ νο οοηκίάοτ Ότο Ὠϊνίπο τονο]πίοη 
νοπομ[οᾶ ο Όνομα, Όνο Μαρί σου]4 κοπγος]ν ἴης 
νίενν Όνα πενν θοτη εκα]εοά ρογκοῃα το 5 016 Γ1Υ 

8Ώογυο απΥ οατίΠ]γ ΠΙοπατεἩ 5 απά, ΙΓ αἲ αἲἱ αο 
απαϊἰπίοά ννία ιο Ῥτορλεςίῖες οῇ {πε ΟΙά Τεδία 
πιεηί (νο Ὑνο οαπποί ἀοαδί), {πευ παὶσΏί νετΥ 
ν/ε]] αχρεοί {αγ πΠΟΤΕ ΤΠ ἴἶιο ΠεδδίαΙι Ἴλαη Ὠιο Ώα 
π]αΠ Παίιχθ. προσκυτεῖν Ῥγορεγτί/ βὶσηϊΠεξ {ο 
Κίδς οπε”5 Ἰαπά {ο απΥγ οπε (οᾳαἱνα]επί {ο Κἰδδίηρ 
ΑΠΥ οπε”5 Παπάς); α {οτπι οϐ τοβροοί(α] εα]αία- 
Ποπ. Ἰπίςε, πούγενες, ας τείετεπος νΥΠΟΙΙΥ {ο ίθ 
(τεεκ απἀἆ Ἐοιπαπ οπιβίοτης. Ἰπ Αογέρέωο ια 
εχρτθβείοη Ίας ῬγοῦαβΙγ πδυοχ {λαί 5εηςθ; απᾶ {ο 
αν 15 {οτος μετα, 59ο Ὀτ. ο. Ῥ. Ῥπι(μ, 
μι Το5ίπιοΏπΥ {ο ἴπε Μερβδία]ι, Ὑοἱ. 1. Ρ. 

210. 
ῦ. εταράχοτ.] ἜἼπε ρεττραίίοη ἵνα οσσα- 

εἶοπεά Ὦγ ειπε ρτενα]οπί ΡεΓβιιαδΙοἩ, ἴπαί {Πο τοῖση, 
Ώπεη βαρροδεά {ο 6 ποθατ αἲ Ἠαπά, ννοι]ά Ὦε α5]- 
ετεὰ ἴπ Υ α Ίοης ἱταῖπ ο{ παίοπα] οα]απι]1ος. 
Τῖασα Ἰαβδ τείετεηςθ {ο ἡ πόλις, απαεγδίουά αν 
ἕΠεροσ. 

4. τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς.] Α {ος- 
πιι]α ἀεποίίηρ αἰ] ἔπε πἹΘΠΙΡοτς οΓ {Πο βαπμδάγίπη. 
Ὦγ ἀρχ. Νε ατα ἴο απάθιείαπά ποί ΟΜΙΥ ο 
ἀρχιερεὺς, απά Ἠΐς ἀαριίγ (νο Ῥασαπ), Ῥιαί αἱ 
Ώνοςε νν]ιο Ἠαά ραδςεά {πε οῇ1σς, παπά 56111 Ὦγ οο- 
{ε5Υ επ]ογοά νο Πίο: απά νπο 866εΙΠ {ο ανα 
ΨΟΤΠ απ Ατοπιεταίίσα] τοῦθ: αἲδο πο Ἠθαᾶς οῇ 
ΌΏια 324 οοἱΙΓ868. {ο γραμματεῖς Νθτο Ρ6ΤΒΟΠΕ 
επιρ]ογθεά οἰίλοτ ἵπ {απβοπίρίησ, ος 1π οχρ]αϊηπίησ 
ιο βαστοᾶᾷ Ῥουκς, απά ννοτο ἀῑδίιτιραίος ΙΠίο ννο 
οτάετς, Ον] απἀά Εοσ]θείαξήσα]. Απιοηις 16ΤΗ 
ν/οτθ {6 νομικοί (οἵ Ι49γ618), ππδηοπες ἴπ ια 
Ίαν Τορίαπισηί, Νο Ἠθτο, Ιμάσθά, νο οπ]γ 
Ρ6ΤΞΟΠΒ οσσιρίε 1π {εασλίπς πε Ἰανύ απά το] ισιοἩ 
{ο Ώιο ροορ]ε 

---γεννᾶται.] Της 15 Ὦγ εοπιο {αΚεη ΓΟΥ γεν- 
γηθήσεται, ΟΙ μέλλει γεννάσθαι. Οὔιοι καν Τι 
5 Όιο Επί. παίἀ. οοπίτασί, (Αάς) νι ο Γοτοθ 
οἱ Επί. Ῥα5. Βυαΐ Πε 15 νοτν ἀοπρί[α] νν]οί]ου 
Ό9 Ιά1οπα Ίχας ρ]ασς 1π Όινο Νονν Ῥοδίαπιοπί, Τι 
15 Ῥοίίοχ {ο τορατὰ ΐ 45 α ρτοροηί, απ, νι Ελκη. 
απά Κιποε], 5πρροβο ἵί ρυί {οτ Όιο Επί; οἵ 
ταί]οτ {ο ἴακο Τί α5 α5δοά γορμαγίεγ {ο εἱρπΙῇγ ἱν 
{ο Ρε Ὀοτη. 

ὅ, διὰ τοῦ προφήτου.] ἜΤ]ο ννοτάς [ο]οννίπσ 
οοιτοβροπά πο]ί]ογ {ο Ὠνο Ἠεῦ. ποτ {ο ιο 5ορί.: 
απά Ώνετο[οτο πο ρτὶοκί απο βαρροφοά {ο Ίανο 
ρίνοι νο 4ρη.ο ταί]ιογ Ἴαη χο Ἱρογᾶς οΓ Όιο Ῥτο- 
μοί, Απά, α5 Π 19 ποί ρτο[οββο {ο Ὦο πα οἰίαβίοη, 
αἱ οπΙγ α εἰπίσπποπί οἱ νο Αρη», Ἠογα] αστου: 

πιοηί ἵ9 ποῖ {ο ο τοφ]τοὰ, Ῥονοτα] τουσθη{ 1ΠΤΕΥ. 
Ρτοίσγ», Ιπάσσᾶ, ἴπκο Όνο ννοτὰ» οὗ Ἠιο Ῥτορ]ιοί τη 
Ώινο Ηεβργονν απά Ῥορί. ἡπ/ργγοσα Πυρ], νο] ννΏ] 
υο οαμἱνα]οΠί {ο α ΑποΠσ ποσπίίοῃ, Βίας Οή8 
ἱΑ, νι τοπβοΠ, οὐ]οσίοά το ον Επ. ππὰ οπου», 
Π πια ο Ῥομί {ο αἱ]οσο, Όνας ποτο {ν ομ]γ α ἀἱς- 
οΓΟΡΑΠΟΥ ἵπ ποτ, πο ἵπ τοπ]11ν ---- ιο βοορο οῇ 
Όνο Ετορ]νοί απά νο Ενπηρο] μέ ([Γου Τ νου] κῃ- 
Ῥομο νο ῥακασο πάάπσσα Ὦγ Μα ήιρις ππὰ πο Ὃν 

Όιο απλο γίπι) ἵς νο ΡΗΠΊό --- πα Γπο]ν, {ο μίπίο 
Οιπί Όνοισι Βου σοπη ο οπο οὗ νο παπ]]ομί 
οσον οὗ 14Η, γοι νι] πο νο νο απηπ]]οΝί 
(1, ο, ΕΤ νο νο σγοπ{σ κε) {π οσ]οῦγίν ---εἴπος οι 
ο, η, ἅσ, 
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διὰ τοῦ πφοφήτου" "Καὶ σὐ Πηλεέμ, γῆ Ιούδα, οὐδα- 6 
μῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ιούδα" ἐκ σοῦ γὰρ 

ὕὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν µου 

Πύτε Ηρώδης λάδφρα καλσας τοὺς μάγους, ἡκρί- Ἰ 
τοῦ φαινομένου ἁστέρος" καὶ πέμψας 8 

ΠΙοφευ 6 εντες ἀκριθῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ 
παιδίον. ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ µοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσ- 

ν ΜΙΑκὴ δ. 3. 
ᾱ οἱ Τα. 

ἐξελεύσεται ἡγούμενος, 
. ΄ ’ 

το» [Πσφαῃλ. 
΄ . - . ’ 

ύωσε παρ αὐτῶν τὸν χρόνον 

αὐτοὺς εἰς Βηθλεέμ, εἶπε᾽ 

’ ε) - 

κυησω αὐτῷ. 
. . . . . .ϱ. - - 

ιδού, ο ἁστηρ, ὃν εἶδον ἐν τη 
., ’ ... . 
ἔστη ἐπάγω οὗ ἡν τὸ παιδίον. 

΄ ’ μπε 0. µεγάλη» οφὀδφα 

Οἵ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως, ἐπορεύθησαν. καὶ, 9 

ἀνατολῇ, προῆγεν αὐτοὺς, ἕως ἐλδὼν 

Ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα, ἐχάφησαν χαφὰν 10 
Σκαὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν, "εῖδον τὸ παιδίον 11 

μετὰ ΛΙαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προυεκύνησαν αὐτῷ, καὶ 
ἀνοίξωντες τοὺς Φησαυροὺς αὐτῶν, πφοοήνεγκαν αὐτῷ δώρα, χρυσὸν καὶ 

Μέόανον καὶ οµύρναν. Καὶ χρηματιοθέντις κατ ὄναρ μὴ ἀνακάμφαι 19 

πρὸς Πρώδην, δι ἄλλης ὑδοῦ ἀνεχώρησαν εἲς τὴν χώφαν αὐτῶν. 

6. γῆ ᾿Ιοίδα.]  Ἀπιονί αἲἲ ϱοπιιοπίαίοτα τ6- 
γῆ 398 αεοά π Όνο ΒΘ6ΠΒΟ πόλις οὗ νήσο] 

ϱΥ απὐόμος ΠΙΛΗΥ εχαηρ]ος οι νο Οτεεκ 
Τταμρεδία”». Εαῖ 1 ποσα, 1 γὴ Ός ραῖ Γοχ πό- 
λες, αἱ 19 ΟΠ]Υ Ὀγ πόλις Ἱανίηα νο 86ηςε α οσµπίγη. 
οἱ σίαίε; [οι Βείά]ετ ος πρ. Ἔτουά. 4. αιὰ 
Ετίίσθο]ε ἴπ Ίου, τρ]ὶν ἆσοπν Όναι γὴ ἵ9 ονοτ κο 
αφεά. ΤἼετο 1, Ἡοννενοτ, ΠΟ ΤΕΠΒΟΠ ο τοβοτί ἴο 
Όιο οοη]εσίΗτο ῥτοροφοά Ὁγ Εγίσνολε, τῆς Ἴου- 
ῥαίας. Ἶϊ ἵν ὑοιίογ {ο τοπὰ (19 ἀῑὰ ου Ερ]δίι 
Ἐταηκ]αίοτς παπά [ρηοσι), γῇ ο ταν γη, 
ἰακίπα τ [ος ἐν Υπ. η μοιαίν ἰπόσσοά νο ΟΟΠΗΠΟΗ 
τοπζίημ πναγ νοτγ νο] ὑο (οἱετασὰ, 1 γὴ ο 
(ακοη 1Π ιο 86µ86 οἰκίγίοί, εαΠίοΝ, 38 ἵπ Ἠο- 
εἰοά ΟΡρρ. 10, ἐφ᾽ ἑπταπίλφ Θήῤη, Καῤμηϊόι 
γαίῃ, Ὑλετο Όιοτο 19 Ώιο 8.ππο ο Πίο, ΤΠ 
ο] νο Ῥατιιοίρ, οἳ Όνο νου αεί, ἵ ἴο ἴνο 
μμήηνά, εφ ἱνα]οηί {ο α τοἰαίίνο ΡΓΟΠΟΙΗ απά 
α νοτυ, 
--- ἐν τοῖς ἡγ.] Ἀορί. χιλιάσιν"' ΠΗεὺυ. την. 

Γοτ αν [ιο μα ἁνὰοά ὡοίς αἰνος Ιπίο -α--α 
αππός, {. ο. οὐπηραπίος οἱ 1000 βη]]]ος, κο ἴἶνο 
ἴοΓΠΗ γνας κοπο ίπιον ἴακοη {ο ἀεποῖίο Όνο ἀῑκίτίοί 
μλοτο νου τονιάεά. Απά Ίνετο τοῖς ἡγονθον 18 
Ρυί βραταινοῖν, [ος ταῖς ἁμάφων Μο]. χώραις, 
Όιο πιακο υπο Ὀοίηςσ α9οἆ .νύμως μια ὰ. 

--ποιμανεῖ] ἢἜη ο οτίσα] μο ΟΓ ποιµ. 
ιο ἀοποίο ϱοὔε”ῃ, ἵ (οαπὰ ἵπ Ἠσοποτ απά Όνα 
οασ]ν Ογοο]ς ννγίσγα, Ἀπά βοθΠής {ο ὃς 4 νοκίήμο οῇ 
αποϊοηί αἰπρ]οίν, Ἡ ἵν, Ἱπογοονοτ, νοτγ εαἰί- 
αὖἱο {ο Όνο ραφίογαί παίατο ο) Οίας ενα 
αν, 8ο οὔσν ἀνιο]ί οἳ ἵπ Ὠνο Οσνρεὶ οἳ δι, 
ο 
1. ἠκρίβωσε.] {οτ ἀκριβῶς ἀνέμαθεν, “'ρτοσυτεὰ 

νο .. τόν - 
- φαινομένου. ἵς ἵα πο ρου έντος, 38 

Καν καρροκονς Ἐν νο Ῥαγςίρ. -- πῖ ἰ 
πησαηί οἱ νοτ το οποίο Μεσύππίᾳς, 38 πιαίη- 
ταἱμς, οἱ οὐ πέν, ας Οτο, ή οομκίτας ον 
κι Όνο Οσο ϱ18, να ρτοναυ]ν να. μκο, ᾳ. ᾱ, 
Όνο επιο νν]νοη Όνο ία ννου]ά ἱνομίη το ) 
ος ἴνο αλήπίηρ.” 

8. πορενθίντες ἆ, ἐζετόσατε] ἍἸἜΤηϊς. 19ο ο νο 
Ῥαπιοἱρ. ἴν κα το ἴνο ρ]ουμπκίο, Εαί Όνογο 
πιαν θα ΗΕ ποβίον ο ερεοά Ιπιοπάσὰ ς ο τα)» 
5γ 1 λα ἵπ σοποταὶ αἲ ἠηήοπκήνο [οτοος, οκροςἰα]ν 
κ θν Ππερογαίνον, 8ος Μη ο, ο ὁ δ0. 

ϱ. ἀκουσιντε.] Το εηκε ἵν. “κο Ἠπνίηα το- 

οείνεὰ νο Νιπμς οποια. ἐν τῇ ἀνατ. α)νοα]ὰ 
Ός τεµάστος "' µη 1 τικ... Βεο Ετί. 

---εἶδον.] 3ο αἰπιοςι Όνο ΛΜ55. Ὑογείοη 

την ὃς εαρροκεά νε ἵτας ἱ νο ο µη- 
ΠΠΟΠ ΟΗ6 εὗρων Νας γε τ{οτννατὰ ὃν Ετακτη. 
π ες Ην Γάμίσηα, παπά ες νι 
αἰπιοςί ἴἶνο νν]γοίο οἱ Όνο Ῥοχι οἱ ναι Εάίον, Ὁγ 
ων - ἵπ μή γα οὐ 1ο. 

0 . ἐχάρησαν --- σφόδρα.] Α εἰ: 
ον κών Ὕπτ 
Ώομ οἱ α ουσια καὐπμἶνο Το ΑΠΥ νοτὸ 19 Γουπά 
αἱφο ἵπ Όνο ακείσαὶ ντος (89ο Μαι, 6. 6, 

Ἐν ῤω ωμα --- 5 α το]ίομο οὗ οασ]ν απ 
ενο ο” .γ-- νο ς λλοννά 

--- προσήνεγκαν --- ῥῶρα.] 

ον ζω ει π . 
Ὃ μα οβοτίας Ἰήπι ο. 

Ῥονγες,ρ. δ0, Όναί Οκ 
είοη ρ-νι-αν ο σνγτ-. Όνο ον 

ευ 

3 5 Ὀκίηοκκς 3. ο ἀοϊνκίο οἳ ἵες 
μότισε πεοὶ φιλίας σοῖς ᾿Αθηνοίοιςς ἃ. ἴο 
ο,σς απά ο τη πρκνοτε. Ἠσπος 
αγοὀτζ-κγ---ν «ον ὃς 
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5 ’ Ἀ. »” 

Ι5 - ᾽Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ ὄναρ 

τῷ Ἰωσήφ, λέγων ἘΕγερθεὶς παράλαθε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα 
3 - - , ΄ - 2ὰ ’ ο 

αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς 4ἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ, ἕως ἄν εἴπω σού μέλλει 
ς .. ” - 3 . 3 ΄ 

1 γὰρ "Ηρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὖτο. “Ο δὲ ἐγερῦεὶς 
΄ , 3 -» 9 ΄ 

παρέλαθε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ γυκτὸς, καὶ ἄνεχώρησεν 

16 εἰς Αἴγυπτον" Ἡ καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς “Ηρώδου ' ἵνα πληρωῦῃ ἃ Πο. 11. 1 
« . μή -» ’ , ., ..., ΄ 

τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Νυρίου διὰ τοῦ προφήτου Λλέγοντος" Εξ 4ἰγυ- 

1πτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν µου. Τότε Ηρώδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη 

θε Βερί. απἀ 1οβδερᾗ. Απ. Π1. 8, δ, απ χὶ. ὃ. 
4. ἴο ομ, ο Ώήνιπε νναγπ]ησς, απᾶ, ἵπ ἴπε Ῥα5ς. ἴο 
γεοείυε πχεπι; νο ἴετιη Ὀεῖηπσ αδεά εἴίμετ αΏςδο- 
Ἰαίεῖγ (ας Ηεὺ. νΙΠ. δ., κ. Τ., απ αχ. 25.), οτ 
ννΏι Όιε αἀάϊᾶοηε ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, ἃ5 
Τ.ακε ΠΠ. 98., Οἱ ὑπὸ ἀγγέλου ἁγιου, ἃ5 Λος κ. 22. 
Τηας κατ) ὄναρ ἵπ πε ρΡγεςεηί ῥαξξασε 5ασσεείς ς ο... ος : 
Όιε ποβῖοπ οὗ ΠΡινίπο οπ/ποἩ, εἶπος ἀγεατης 
ννετε Ὀε]οενεά {ο Ὦε οσσαξΙοπα]1Υ 5οπὲ ἴοπι (ο. 
᾽Ανακόμψαι, ὑεπά ὑαεᾖ ια εοµγδε, γείαγπ. Το 
Ο]αξεῖσαὶ νντίτετς αξασ]]ν επΏ]οἵπ πάλιν. 

19. Αἴγυπτον.] Α Ὀείετ Ρρ]αςο οῇ τείασο «ου]ά 
ποῖ ὃε {ουπά, τοπ 1ς ρτγοχ]παϊἓγ ἴο ΒείΠ]εμεπι, 
απά οοπιρ]είε Ἱπάορεπάεπες η Ἠοτοά. Απά αν 
Όνετε ννεγε ΠΙΑΠΥ ᾖεννς 5ε]οὰ ἴΊπογε, νηο ΕΠ]ΟΥ- 
εἀ Ῥοῦι ον] ρτοϊΐες ίσον απά τε]σῖοις {ο]εταίίοπ. 
τ πνου]ά ὃς αἲ οπςε α εα{ε απἀ οεοπι{οτίαθ]ο Ρ]αςθ 
οἱ τερίιάεηςθ. 

--- ἴσθι.] “' εοπΏπας, τοεπιαίηπ.. "Έως ἂν εἴπω 
σοὶ, ΠαπεΙν, “« ναί "Όιοι πας 4ο βΠαιτίηεγ.7 
Μέλλει, ἅο. “ Ἐοτ Ηετοὰ ἶς αΏοπί {ο «θε {ηα 
ο], {οτ Όνε ρΏτροςε οὗ ἀετίτογίησ Ἠϊπη.”. ἜΤ]ο 
τοῦ 5 πο, 45 εΟΠΠθ «αν, Ῥ]εοπαξ{ς : Ὀαΐ (πο (αεηΙ{. 
ἀεποίες ρµγρο»», α5 οἵἵεῃ 1π {νο (]αβεῖσα] νυγ]ίθτς. 
Ἓνεκα 5 Ἠθτε οοπΙπποπ]ν φαρρ]]εά, Όπουση οὓ- 
1εσίιοὰ {ο ({οσείἼγετ γι πιοςί οὔπει ε)]ρςες) ὉΥ 
ουσ πί Ῥ]η]ο]οσίαίς. 

14. νυκτός.] Βη πἰσ]έ; ἵο οοποεα] 8 ἀἄερατ- 
τες απά Ῥργή πσ]η οἱ Ἠϊς τεοθϊῖνίης (λα 
τίσίον, {ο εἴνουν Ἠϊς τοπᾶγ οὔθεάίοποθ. 

15. τῆς τελευτῆς.] 3ο]]. τοῦ βίου: Ἰϊκο Γπὶς Γοτ 
βπῖς νίαρ ἵπ Ταπάπ,. Τ]ο ρ]οπα Ἰουυ{ο 90ςΗΓ8 ἵπ 
Ἠοππετ, Ἠετοδοίας, απά οἴἶνετς οἱ Όνο πιοτθ απ- 
εἶεπέ υντίίοτ. 
νο μον πληρωθρ.] “9ο Ενα Όνας ννας ϱ]Π]]- 

ξ Αἰγίπτου --- μου] 'Τηοφο ννοτᾶς ({οπι 
ος, κ. ων οι οἷώα πιοτε]γ Ὦγ νναγ οἳ συ- 
εσπποάσῄίοπ ; ας, το[Γεττίησ ων το νο ἆε6- 
Ἡνεταπος οὗ νο οΠ]άτεῃ οὗ Τεγποὶ οί οὗ Εσυρι 
ον ποτο ροεοπάπη!]ν ππά βσιτανο]ν βα]β]]οἆ 
ἵη Όιο ρογκοη οἳ Οπής. Τ]νας Ίργας! ν/πβ α ἵγρα 
οἳ ϱλτίει, αγ Γοπα Εκοά. ἵν. 93. νι]ογο Ίο 18 
σπ]οὰ ὃν Οσὰ ή οπ; 9 [γε βογπ: ἨΝηοποθ 
αἱκο Γεγαρ] -- ΟΟιγίας, .. τα τ-- κ.α -- 38 
ια ἵ Ιοΐσῃ ἵα Όνοι {ηῇ]οά, νο 
ποσο δν ἵπ 60ΠΊ6 {ο ρᾳ88, 5ο 4 ἴγρο {8 
Όνεῃ ΓαβΗ ο, νο ναί ἵ ἆοπο ἵπ ιο απ/ίηρε 

ναα Ἰνοίοτο ἆσπο ἵπ νο {ηρ». Ἡ ἵπ πο οἳ- 
{εεήοῃ Ενπί νο τοπιήπάογ οὗ ἴἶνο ΡΓΟΡΗΘΟΥ ἆοοι 
ποἙ Ἰνεῖοπς {ο ϱἨγίκέ, ας Μα]νονν οη]Υ πο σθα {]ιο 

Α ποππονν]ναέ ἠβοτοιε παπά ροτηαρκ ᾗπείογ γίονν ἵν 
α Ἰρηγηςϐ τονίοννογ (ο Βῃ, Ν κοπ)ν 
Οκ απ εν} ἵπ Όνο Βηήκ] Οήής, 
τοσηγό { πα η πηκίοη οὐ πάπρία- 
8ο Όψη νο πηγη νο ἀσοπγπίίοη 

Ηρεσα, { Αἰγ. μου. Ὀδσππς, η 19 
Εεοταὶ οι” Τά Ερίριαη,, 

. ϱ 

(εἴτοά Ὦν Ηεϊπεῖας,) ν]επ οοπιθαίἶπς ἴο 2/ῃο5ίΐέθ 
εττοχ οἱ Όιο ΑπζιοοπιατοϊομΙῖε», οἵ ἴπε Ο0ο01Υ- 
τιάΊαης -----αγ5, "Ὡς κἀκεῖνο τὸ παρά τισι τῶν ἔξωθεν 
{νιφ σας ἀδόμενον, καὶ ἐν αὐτοῖς πληρώσασθαι 

ἐν έγειν, Αἱ ἀκρότητες ἵστανται. -΄30 ἴλαί ἴ]ιε 
ουττεηί εαγΊπσ οἳ οπα ος {πε Ἠοαίμεν ΡΗΙ]οεο- 
Ρ]ογς, οχίγρεηπιες ππεεί, Ύνας Γα]β]1]εὰ ἵπ Ώιεςθ.” 

16. ἐνεπαίχθη.] Ὁ' Νας ἀθοεῖνεά; ” Πτετα]]γ, 
ννας (τιβεά Ιλ. Α π5ο θἰπαί]ας {ο Ειαί οἱ εἰζω- 
4εγε, ἵπ Ταίη. 

---ἀποστείλας.] ἜΤ]ο οοπιπιεηίαίοτς εαν Όιετθ 
ἶς απ ε]ρεῖς ΟΡ τινὰᾶς ΟΙ ἀγγέλους. ᾖΤ 15 πο, 
Ἠοννθγοτ, πΘςΘΕςαΓΥ {ο ΞΙΡΡΟΣΘ ε]ῖρεῖς αἱ αἰ], αγ 
πιοτο ματ 1π Όνε Για πιέεγε, Ὑν 1ο] ἶς αἰπηϊ]ατ]γ 
Ἀφεα. Ἰγποηπ ὧνο Αοοις. ἵς οτργεςδοά (35 50Π16- 
ἄπηος ἵπ Ἠετοάοί. απἀ οὔιστ οατ]γ νντίοτς), 1{ 18 
οῇ πιοτθ ἀεβη]ίο 56πΠ5θ ἴ]ναη πο αὔουο. ΈΤ]ιοτε 18 
ΠΟ ΡΙΘΟΠΑΣΦΠΙ ἴπ ἀποστείλας, Ὀαί πιετε]γ α νεείσε 
οὗ ργϊπηϊᾶνε νετροβί{γ. Τοὺς παϊδας. /' Έιε πηα]α 
ο)η]άτεπ τ΄ {οτ Όχοιρῃ χο ππαξοι]]πο 15 8ΟΙΠ6- 
ἄπιθς πξοά γη] πουης ΟΡ ιο ϱΟΠΙΙΠΟΠ ϱ6Πά6Γ. 
1π γείθτεηοο {ο πε ν]ο]ἰο 5ρεοῖθς, Ροίᾗ ππα]ο ατιἆ 
Γοπηα]ςα, ναί Ολα ἶς ομΙεΒΥ 1π ἴπο Ο]αβδίοα] υντί- 
ἴοτς, απά γνηογε {πε οοπίοχί απ 5αῦ]εοί 5αρσεςί 
Όιε τὶσί αρρ]]οαῖο. 

--- δρίοις αὐτῆς, 15 ἀῑδίτῖοξ, ο {6γγΙ{οτΥ. 
--- ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω.] ἼἨοτο ατε [6υν 
Ἠταςθς {ιαί πανε Ῥθεῃ 655 ππἀθγδίοοά (Παπ 5. 
{ Ἰας Ώεεῃ αδαα]1γ τορατάε αξ απ ε)]ΙρίϊσαΙ οχ- 

Ῥγοσείοη ΓΟΓ ἀπὸ ὀιετοῦς χρόνου, ΟΥ, 5 Γογπιοὰ {ΤΟΤΗ 
τὸ ὁιετὲς, ἠαεππνωπ. Ῥαί να ]αΐίετ οχρτοδδίοη 18 
απ]ίο ἀεξιίαίο οἱ απχοτΙγ: απά ιο {ΟΓΠΙ6Ι 
νοτν τατο]γ {ουπᾶ, απά οπ]γ ἵπ Ῥίοπᾶ ἰοομίίοπο. 
Απά ποἰίογ ο{ νο Όννο 15 εαῦ]ο ἵῃ αἰσηίβοῃ- 
Ποπ, Τί ἶ τισιή]γ οὈφθτνοά Ὦγ ΕἹδο]ιοτ ἀ4ο γε. 
[,εκχ. Ν. Τ. ναι ἃ πιαδομίπο 8οη9ρ Ἰ τοφιϊτος, 
Ῥιΐ νο Ἰε ΒΙΡΡΟΒΟΦ α ποµίον [ογ, ο (α]νοΒ 
{ο σταπ{οά νν]ιαί ἆοθξ ποί οχ]αί. ἜΤ]ιο ννοτὰ 5 
ἃ πιαβοι]Ίπο [ογπι 5 ννο]] α5 α ΠΙΠΣΟΙΙΙης 86Π56: 
απά πο ννομάοτς [οι Τε 18, ἵπ [ποί, απ αζ]οσίνο, 
να Ών νο εααίαηίάνο παιδὸς, Ὀοῖπςσ 1ο {ο Ὦθ 5αρ- 
Ρ]οὰ {ποια νο οοηίοχί, απᾶ, ἵπ Όνο ῥτοξοη{΄σᾳρο, 
τοὺς παῖδας Ῥτοσεάῖηπρ. ἜΓ]ε εἱπση]ατ 19 α5οά Γοι 
Ώινο Ῥ]ητα], α5 Ῥοῖπσ ἴπκοη ἵπ α σοποτῖο 86Π8θ 
ΤἼνας Πέ 1 νο βαπΠπο πς ΙΓ πογο Ἠνογο ννγΙίίοη ἀπὸ 
ὀιετῶν. ἜΓ]ή5 νίονν οῇ νο ρῄταβο ἶ9 οοπβῄγπιοὰ 
αἰππί]αγ οπος ἵπ Ῥο]]ικ Π. Ὁ, νήπιος διετής. Ἱ. Ῥανα]. 
χακί. 10. ἀπὸ τριετοῦς καὶ ἐπάνω. Ἱ. Ρατα], κκνΙ], 20. 
ἀπὸ εἰκοσιέτους καὶ κάτω. 36ο π]κο στ. 1. 8. 
Ναπιὸ, 1, 40... ΑΝ {ο Όπο ορίπίοη οὗ βονενα] γοσση{ 
ϱοπιπποπίπίοτς, ναί ὀιετὴς πηην ἀσποίο α ἡραν ο]ὰ, 
Πε 19 νν]ο]]ν ππκαρροτίοὰ Ὦγν ααλνοτίέγ. Εοτ ας {ο 
Οιαί ο ΓΠρκηο]ι, Διετής" δι ὕλου ἴτους, ἵά ἵδ ποί]- 
Ίπα {ο Όνο ρΙτροκο, {ου νο πα ί νογο τοπ οἱλοτ, 
ψΏν Όνο οὐ ἡέογς, ὃν ἔτους, ΟΥ ΓΑΙΤΟΥ διεγήσιος, ΠΟΠΗ 
Βμίά, απά Ρος, Όνο (11ο Ὀοῖῃπσ Ῥογτοννοὰ ῄοπι 
Όιο "Βο]ιο], ον Τ]ησνα, , 98, ἀγῶσι --- ὀετησίοις 
νομίδοντες, Νο οκρ]αίην ὅνεν, Ὦν ὃν) ὅλου τοῦ ἔτους, 
ΒΕη{ «πο α οηκο ον] Ἰνο αμ {ο Γπαρρ]ήσπρ]ο {ο 
Όνο ῥτορεηί θάκασο, Απ Ονπί νο ολ]άτοι νοτθ 

9 ' 
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ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώύθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖ- 

δας τοὺς ἐν Πη0λεἐμ καὶ ἐν πάσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κα- 

τωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίθωσε παρὰ τῶν μάγων. ντε ἐπληρώθη 1’ 
ϱ ες. 581, 15. τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Ιεφεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος" " Φωνὴ ἐν ᾿Ραμᾶ 18 

ἠκούσθη, Φρῆνος καὶ κλανυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς" “Ραχήλ κλαίουσα 

τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ οὐκ ἠδελε παρακληό ῆναι, ὅτι οὐκ εἰσί, Τελευτή- 19 
σατος δὲ τοῦ Ηρώδου, ἰδοῦ, ἄγγελος Κυρίου κατ ὄναρ φαίνεται τῷ 

Ἰωσὴφ ἐν αἰγύπιῳ, λέγων" ἸΑγερθεὶς παράλαθε τὸ παιδίον καὶ τὴν 90 

μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν ἸἹσραήλ" τεθνήκασι γὰρ οἱ ζη- 
τοῦντες τὴν ψυχἠν τοῦ παιδίου. “Ὁ δὲ ἐγερθεῖς παρέλαθε τὸ παιδίον 51 
καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἠλθεν εἲς γῆν Ἱσραήλ. ἀκούσας δὲ, ὅτι 53 
᾽αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ της Ἰουδαίας ἀντὶ Ηρώδου τοῦ πατρὺς αὐτοῦ, 
ἐφοθήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν' χρηματισθεὶς δὲ κατ ὄναρ, ἀγεχώφησεν εἲς 

(ας. 19. δ. τὰ µέρη τῆς Πλιλαίας. ! Καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἲς πύλιν λεγομένην 59 
Μκ. πμ Δαζαρέτ' ὅπως πληρωῦῇ πὸ ῥηδὲν διὰ τῶν προφητῶν, Ὃιι Ναζω- 

Ἀ. ραῖος κληςθήσεται. 1. 
9 ΠΠ. ΗΝ δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς 1 

οὗ οπ, γοατ ο], ἵ ορροεοά {ο αἱ Εοοοκίαεήσαὶ 
Η]κίοτν. 

ΙΤ. τότε ἐπληρώθη, δτο.] Ἔπο ννοτᾶς ΤΠΥ Το 
Ραγαρτακοά, οι ναί Παρροπος νποτοῦν να 
πποτο 11 οοπαρ]οῖσά, ἃ ος οἵ τα νου, 38 νο εἷ- 
{αΐοῃ ἵν οπ]νγ απ ποσοπιπποάστίοη οῇ ὀστοπῃ, χκχί, 
15., Βασ] απονοτ οππκίτορ]ιο ἴοοκ ρ]ασο 48 
Όναί τοσοτόεὰ ὃν ετοπηία]ς |) α ΠΠΛΗΠΟΥ οἳ εροακ- 
πα (επ λαγ {ο νο νντίοτς οὗ νο Νονν Τονίαπιοῃε, 
που πι, αν. 7. ἃ ὃ., οοππρατοά νι Γαία] 
χχὶκ. 10. απά Μαιν, κ, Ἡ. οοπιρατοά νι Τα. 
νι, 9, παν, κ, δὲ. ἄι. 90. οοπιρατεὰ νι Ῥς. 
ἱκκν, 99. Λοοοτάϊπα ἴο Οπής πιοάς ΆΠΥ ή 
παν ἵτα]γ ο ααἷά {ο ο Γήήίεα, 1 ἵ πάπας 
υείηᾳ ρτοροτ]γ αρρ/ἐρὰ, 

18. θρῆνος ----πολύς] Α πιοβί ραοίςο ασσι- 
πππ]πήοη οΕ ἵγης, οχρτοφεῖης Ἠήέοτ στο, ντι 
νήσο Ἰλίοίς, σοπιρατος α- αἰπι]]ατ οπο ἵπ Ῥ]αϊο, 
ὀδυρμοὺς δὲ καὶ στεναγμοῦς καὶ θρήνους καὶ ἀλγηὸό- 
νας κ.τ.λ. ΤἨο ννοτάν (Κπῑπ, οὔαοτνος,) ατο {ο 
υο μπάσγεῖοσὰ οὗ νο ΠΕεηε]οπη(ος. 

--κλαίουσα.] 88. ἦν. Α ἄπο στο, ν]γογοῦγ 
ΒΠπούνο] ἵν καρροφος {ο ἴνο Ἰνονναϊ πρ νο «Ἰπαρμίου, 
απά νοορίης [ο Ίο ολή]άτον, μα Ἰνγαίπα 9, η 
Όνο καπηο ολαρίοτ, ας Ἱαπποπίημ Ἠπηκο]{ "Ότι 
οὐκ εἰσὶ, Ππακ{ ἵνα ἴακο, πο ΑΗ] παρακλ., Ἐν νν τι 
κλαίουσα. ἵπ Όνο ΡἛσερο οὗ Όνο Ῥτορ]νος, Όνο 
κογός Πέ Ππσπη ἕατο σοπο (πιο οπρν τν). 

90. οἵ ζητοῦντει.] ΑΛ 1ο οἱ ρ]αταὶ [ου αἰπσα]αγ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ ὈοἩ {ο νο Βοτίριαγαὶ απά Όνο ΟἸακκί σα 
νγίοτν, οκροςἰπ]]ν ἵῃ εροπκίπᾳ οὗ Κίπσν απ Εείπ- 
οὐ. οσο Ἰ Κίπσα {, 38. 48. οοπι νντη 
Μαῦν, ἵκ. 8. Το οχργοβείοη ζητεῖν τὴν ψνχήν 
τινος, ἵν καὶ ὃν Ὑογκῖ, απά Τ,ουκὰ. ἵο Ἰνο βογπιοὰ 
/νοπι νο Ηοῦ, ων ἴπ ἳ παπα, κχη{, 10, 
Τῆνο ἥκο οὗ φνγὴν Γοτ ζωλν, ουσ], πο ἆοπα, 4ο- 
γίνος ἓνν νο απογοῦ ντο γα ΓΓΟΠΗ εἶνο Ἠούγουν, ἐκ 
Ικουννίκο ουπὰ ἴπ ἩἨστοδος, απά Όνο οὔἶνος απ] 

---λ- ώλς όν] Ἱ Τικον ἱπιρτορείὰ (ος ἆ 3 σιλεύει. ϱἩ Τπα , 
αίπος ΑτοηοΊπας Ὕναα πο α βασιλεὺς, να 4Ἡ δρ. 

ο Ἐκεῖ, [ου ἠκεῖσε. ' 
3. κιτῴκησεν εἰ] “τον Ἰής ανοᾶο αἲτ' ἵη 

εοπ!γπὀ{οίος ο παρῄκησεν. Εἰν ἴν [ος ἓν, αἲ; 

9 0Ἴτοῃ. τὶς. 4. κατῴκησεν εἰς Ὡς. Α εἰ 
πἰβοα1οῦ. οΟΠΙΠΠΟΠ Ἰπ Όνε Ἰαΐογ { Ἰαφκίσα] οδνον, 
--Ναζ. κληθ.] Κληθήσεται ἵν Ὁν 9οππο ἴακοη το 

πιοαη “να δε ο. Όναι - Ἡ 9 Ίνοτο 
ΠΠΠΘΟΘΑΡΙΣΥ, παν ἱπ]αδίοίους, {ο νο ΓοςοΓεο: 
αν Όα ον  ωσὰ 
ΚποννἩ ΓΓοπι ΠΠ Υ Όνο Ἡρ. 
ΜΙά4]ει. τοπάστε Ναζ. “' ὔνε Ναχατεπο ς “ εἶποο 
Όνο τί, οου]ά πο ἴνο Όνο που ἴνοί 

γετῦ κληθήσεται. σρωνορα Ὁν Όνο η 
απατοΏἨ ννας ρτονοήα]]ν α ἀθερίκοὰ ρίασο, ας ἵ9 

οἶθαγ Γγοπι Να λαμασ)ς ο Αρλαι, κ Όπη Όἶνοι 

ἐν δν  χρόν ο ρρο. φ έλα οοπι- 
πησποί ο ταῖτο, Βοάν ἂν λὸ Θαῤρωτω ανά 
Οἰακεὶσαὶ πίοιν. Τ]νο ἐν 

Ργον]οκ]ν Απά Όνο Όπιο πὰ- 
νογισὰ {ο, ἵς ναι οὗ Όνο τοκϊάσπος οὗ Σοκορ]ν αἲ 
Νακαγοῦν, νο σαπκίάος παν, ἰπάσσᾶ, κοσπη 
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9 κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας, καὶ λέγων Ἰετανοεῖτε ! Ίγγικε Ἱ. 
ΜΕ. 

- στ τ - . κὁ -- 

8 γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὃ ῥηθεὶς ὑπὸ Ἡσαίου 3 4 

τοῦ προφήτου λέγοντος " Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἜΈτοι- 3 

µάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου/ εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρί- 

4 θους αὐτοῦ/ 
3 3 - Ξ αἳ αἱ ο ιὲ 

Αὐτὸς δὲ οὁ Ἰωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ 6 

τριχῶν καµήλου, καὶ ζωνην δερµατίνην περὶ τὴν ὀσφῦν αὐτοῦ" ἡ δὲ 

τροφἡ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 

οΥ απά εατ]]ετ Υεατε, απά Ῥα58θς οἨ {ο {πε αρεῖςε 
οἳ Πὶς στεαί Εοτεγµππεγ. Τηε Φεοίῖοπ ἶ5 οπη(τθά 
Ιπ 8ΟΠΙ6 ΜΒ». οὗ πε Αἰεχαπάτίαῃ τεοθηΣΙΟΠ, 
Ἰαΐεγ γετείοπς απἀ Ἐαίΐπετς: Ριαί 1ΐς οπιδδίοη 63Π 
{ατ Ὀετίει Ὦδ αοοοαπίεὰ {οτ (ρατίγ {οπι οοπι- 
πιεποῖησ απ Εοε]εδίαεί]σαὶ Αεείοπ, απά Ῥατίν 
{τοπι {πε ἀῑβιοι]έν οἳ εχρτεςεῖησ {λε 5α1πε ΙΠ πε 
ΟπεηίαΙ γετεῖοης) απ 15 {ἰπεετέοπ. 1 ας ἃ 
απείενε 5εη5ε, κε ἴε Τα ἴπ αμίεπι. Παραγί- 
νεται κηρύσσων. ἵδ {ΟίΓ παραγίνεται καὶ κηρύσσει. 
Παραγίνεσθαι, Ἰ]κε παριέναι απὰ παρέρχεσθαι ἵη Γπι- 
ογἀ. απἀ οεἶιοτ νυτῖίετς, Ἰαςδ ἴἩο 56Π58 ἀεεεάετε, 
Ρτοάίγε; 5 παὶἀ Ῥτορετ]γ οἱ ιοβο Πο ϱΟ0ΠΙΘ 
Γογννατά {ο ἀε[ίυεγ απ ογαἰοπ. «ΝΟΝ, κηρύσσω 
τορετ]γ εἰση]ῇος {ο ρτος]αίΐπα; απἀ 241Υ. το ριῦ- 
ἴο]γ (εασ]ι νά Όοςς, ἴο Ῥγεαεή. Τῖ ΠΙΟΓΘΟΥΘΓ Ἱη- 
εἰαάες α ποίῖοῃπ οἱ εατηθείπεςς απἀ νεμεπιεποθ. 

---ὃ βαπτιστής.] Α παπηο οῇ οῇΐσε, εαι]να]επί 
το ὃ βαπτίζων, Ματ]ς ν]. 14., απά επιρ]ογεᾷ ὮΥ λα 
5αοτοά νυτΙίθΓς, ἴο ἀῑκίπσιαϊκη Ἠϊπα (οπι ἆομπ (ιο 
Ε οἰίδί. ἨΒαρΏρπι ἶ5 απ]νεγβα]]γ αἀπητεά {ο 
.”..- Ιπ πο ν(Ἡ πε ᾖευνς, 45 α ρατί οῇ {λα 
οΘΤΕΠΙΟΠΥ {οτ πο αἀπι]βδίοῃ ος Ρτοβε]γίες5; (α5 
Ιπάεοά 1 νναβ, νι Όνε Ῥοτείαης απά οίμετ ΟτΙ- 
επία] πα ήοπς). Τηΐ5 αρρθατΒ Ὀοί]λ [γοπι Όλα Τα]- 
πηπά, απά {οπι α]αβδιοης νο οσσιχ ἵπ Όι 
Ο]αβείσα] νυτιίοτς. Τί ννας Ῥε]ογυοά Οιαί Όιο α- 
πϊπΙςίγα ον οἱ 15 τ]ίο νγοι]ὰ {οτπα ρατί ο{ έλα 
οἵπςε οὗ νε Μερείαμ. ἈΝαγ, Όνο ο ἵπ ννπ]ο] 
Όνε νγοτά {5 Ἠοετε ἱπίτοάπσεὰ Ὁγ Μαίπενν, νο 
ΔΗΥ αχρ]απαίοἨ, 5ΠΟΥΥ/5 Ὠναί Όλο ΟΕΓΘΙΠΟΠΥ αἰ]αάεά 
{ο γαρ [απηϊ]ίατ ἴο Όνετη. 

---ἐν τῇ ἐρήμῳ.] Θαῦ. χώρα, Ὦγν νηίο]ι, Ἰουν- 
ετετ, ἶ5 {ο Ὃε απἀετείουσά, ποί απ΄ αὈδο]αίε]γ ἆθβ- 
επ παοί; Ὀπί οπς οοπιραταινε]γ 8ο: αν Ρεῖησ 
μπ]ν ἱππαθεθά, απεπο]οβεᾷ Ὦγ {εποθΒ, απά ποι 
ἷπ ο]ασο Ὀπί ραρίατο; Ἰκο ἴἶνα ίορρες οἳ Αρία, 
Όια {ἶαπος οἳ Ὦ. Απιοτίσα, απά {ιο εχίοηρῖνθ οσπι- 
πιοπα Ἰατε]γ οχἰίίπρ ἵπ 15 οοΠίτΥ. Τη Ἱπάρεά 
{5 αἀγετίες {ο ἵπ Όιε Ηεῦ, Ὢὴ, Ιίετα]]γ,α ρίαερ 
{ο ἁγίωο εα {ο ροπ. 

3, μετανοεῖτε.] Ἴ]ο ννοτὰ τοροτ]γ αἰσπίῇος {0 
(ας αγγ {ος σ]η. π ορροβεὰ {0 προνοεῖν. 241. 
{ο «πηρα οπε” ορίπίοη,. 941Υ. ἵπ α το]ἰσίοιΒ 
βομ5α, {ο 5ο «Ἠαππρο οπε’Ἡ γ]ον/ 18 {ο ΤΕΓΟΤΠΑ ΟΠ68 
Ἠΐα, Μετάνοια Ρτορθί]γ απά ργίππαί]γ αἰ{ση][ος α 
οἴναπσο οἳ ππᾶ οἵ ρπτροβθ, Βυί 1 19 8ο ταγο ἵπ 
ή ϱοηκα, ναί πο Οοπιππρηίαίογ οἩ ιο Ν. Τ. 

. ΤἨρκαμγα πα πάθποςὰ απ οχαππρ]ο. 
Τ]νο {οἱ]οννί σέ Ώπνοτείοτο Ὦο αοοορίαδ]ο, ἆο- 
κερί, Βο]]. 1. 4. 4. οἵ δὲ μᾶλλον ἐμίσουν τὴν µετά- 
γοιαν αὐτοῦ, καὶ τοῦ πρόπου τὸ ἀνώμαλον. ἵηπ α το 
Ἠρίσας κοηκα, Π ἁρποίον πο α «απσο οἱ παὶπὰ 
πμ το Όνο οοπηπηκαίοῃ ο{ αΠΥ Ρτονίους ας ση, 88 
εἰ] Ἱπάπσς {ο Γογνακο [νο ργασίήσος, [τοπ 
εσηνΊεύση Όναί Όνογ ατα ορροφεὰ {ο νο ννη] οἱ 

παπά απο 6ΟΠΙΓΑΓΥ {ο ο τας Ἱναρρίπονα Ἠογο 

-/ βασ. Ἡ οὐρ.] ἜΤηϊκ Γον] ππᾶ ή βασ, 
τοῦ Θεοῦ, απο ΑΥΠΟΗγΠπσας, απ (ους οσο 
ία ὅιο Ν. Τ Υ ἀσποῖα, Τ. ὖνο αἰνούον οἱ οἵοι- 

πα] Γε]οϊίν ἴπ Ἠθεαγεῃπ, απᾶά {Πε κίαίο οῇ {πῖηπσς 
Ώιετες 2. (νι αἱ]αξίοπ {ο {πε Ῥτορηπεοίες ο 
Ώιε Ο. Τ.) ἜΤ]εγ τερτεεεπί {11 ερἰτ](ια] γεῖσπ οί 
ΟΟιγίδέ, ια («οδγεί αἀἱδρεπδαίίοπ, 8 Ὠετο απά αἲ 
Μαμ. π. Τ.κ. Τ. Τε κ. 9. κν]. 21., απἀ γατίοιθ 
οίπετ Ῥαδβασες. Τη 85οπιε οίπετς 1 ἶ5 ἀοαρίπα] 
ν]οἩ ΟΕ ΊἼχεςθ ἔννο 5ΕΗ565 15 {ο Ρε αἀορίεά. Νου 
ατα ἴπετε ὙγαπΏπρ {πο5ο Ὑνηθτο Φοίι 86ΕΠΙ ἴο θε 
οοπιρ]πεά. 

3. οὗτος] Ἀοπις υνου]ά {ακο (5 δεικτικῶς. 
Βυαΐ ποασ] (παί αςα ἶ5 ποί απ/εαπεπ{]γ {ουπά ἴπ 
ἴπε Ο]αβείσα] νντιίετς: Υεί ἴέ ΥετΥ τατε]γ οοοΙΤΒ 
1η Όιε ῬΒοτιρίατα] οπε5, απά ν/οα]ά ποί Ἰετεο Ὀε 
ΝΕΣΥ φυ1ίαρ]θ,. Τ 15 πιοτο παίατα] {ο τοσατά ἴ]ε 
ψ/ογᾷς ας {ο Ευαπσε[ἰς)ς. ----"Ἡσαΐου τοῦ προφήτου. 
Τ]ιο ννοτάς αά ἁνκ η “κ μμὰ 6ΟΠΥΘΥ {ια 5επςε, (ποισ] 
Ώι6γ 4ο ποί Γοἱ1ον/ πε οχαοί {ον εἶί]ετ οἱ ἴἶιο 
Ηεῦτενν ος Ξερί. [ζοπιρ. Ίεα. 40. Ὁ. ἆομη 1. 29.] 
--φωνὴ, ὅτο.] “«[Τ]ετο 15 Πεατά] λε νοῖσθ 

οῇ οπ6 ΡγθοασΠῖης 1Π λα νν]]άστποςς, απά οχο]αϊπι- 
Ίπς, ΄Ετοιμάσατε τὴν, ἃτο.”. Απ Ίπιασο Ῥοττογνθἆ 
{γοπι λα ρταςίϊοο οῇ Ἐαδίοτη ΠΙΟΠΑΤΕΙΡ, ΥΠΟ, ΟἨ 
ἰακίησ α ΊΟΗΤΠΘΥ, ΟΥ σοΐησ οη α πηϊΠίατγ οχροά]- 
Πο, α5οά {ο 5επᾶ Γοτν/ατὰ Ῥο6Γβοπς {ο Ἰαγεὶ {ιο 
ΘΠΙΙΠΘΠΟΘΣ, 5ΠιΟοίΊθῃ {Πε6 ΠΠΕΥΕΠΠΘΕΡΟΣ, Β]Ι πρ 
Όιο Ἠο]]οννς, ὅτο., 5ο αφ {ο /ογπι α τοαᾶ. Το 18 
ο. Ὑγείς. οἷίες Ῥπείοῃ. Οα]ἱσ. 2Τ. οδερῃ. 
Β. ὸ. ΠΠ. ὅ, 1. απά ο αδάπ Π. 10. Ῥ]αί. 807. Ονιά 
Απιαί. . 16, 61. Ῥ6ε ΠΙΥ ποίο ον ΤΠαογά. . 
9τ ὃς 100. 

4. τὸ ἔνδυμα --- καμήλου.]  Ὦοπιθ ἴακο {Πί5 {ο 
ΠΊθαΠ {πε οαπῃο]’”5 Ρρ6]{, υγ] πο Ἰχαῖτ οἨ, α5 5η θερ- 
βΚίΠ5 Ὑ/ογο ΝΟΤΗ ὮΥ {πα Ἠεῦγευν ρτορ]εί5. Ὀεθ 
Ζεεμαγ. κΕΙ, 4. Οὔπετ, Ἰούνονοτ, Πποτο Ἰ5ί]γ, 
βαρροβο (παί Τε να ο εἸασσίογ οαπιθ]’5 Ἰαϊτ 
ΑΡΗ Ιπίο οοατεο ο]οίἩ, Ἰ]κο ουχ ἀτιασσεί. Απά 
νο Επ οπα Όνο Ταμππιά, ναί οαππε]’5 Ἠαϊτ σατ- 
ΠΙΘΠΙ5 Ὑνετο πιο] νοτη ὮΥ ιο ᾖθν. «οδορῃ. 
Βε!]. 1. ΙΤ. 5ρ6ακ5 οῇ ἐσθὴς ἐκ τριχῶν πεποιηµένη, 
πα. Όνο σάκκος τρίχινος, ο6 Ἠενα]. νι. 12. 

οΥ Ντο 16Υ ΠΠΙΠΟΝΥΠ {ο ιο Ἠοπί]ιοης, Της 
Όνο Βομο]. ον Γρ. Ῥ]μωῃ. ο. ΠΙΘΠΙΙΟΠΝ τὰ 
τρίχινα ἐνόύματα, Ἴ]οῬδο, Ἰιονσνος, Ὑετο ρτοῦα- 
Ρ]γ πππάο οϐ νο βποτ οππιο]’ς Ἠαίγ, Ἰκο α τπππ- 
Γποίπτο (ογποτ]γ παπάς ΤΠ 19 οοΙΠΥ, παπά οα]]οά 
σαπι]είς. (πγπποπίς αἰπιί]αγ {ο ιο Βαρίϊκί αγο 
ϱΗΗ ννοτη' (ο ταίποτ απ. ππππαοίατο οῇ νου] απἀ 
σαπιο] Ἰαϊτ) Ἱπ νο δαδί Ὦγ ιο ροος, οἵ (1οβο 
νο αῇοοί ααβίοτγ. ο] ννοτο Ες σαγποπ{ 1π 
πα (πο ο πο ῥτορ]εία, οβροοἰα]]γ 11], 99ο 

Κίπσα ἰ, 8. νποπι Ἰδ απλο Ιππίοὰ ἵπ ιο 
πηβίοτΙίγ οἱ 9 ία, Ἰπάσσᾶ, 1 να Ἠΐ5 ρτορ]ιοί- 
ἰσα] αβή{ί απά πιοῦο οἳ Ἠ[α, Όνπί ννας ομίοβν ἵπ- 
ἰγαπιοπίαὶ (1 οοΠπποοΙση γην πο ρτονα]τπς 
οκροσίπήοπ οὗ νο Μονκία]ι)ν πάνοπ{) {ο ἀταννίπα 
νο αποπήοη οὗ Ὠνο ον {ο Ἠ ΠπΙΠΙΒίτΥ, ἵη 
Ὑμήσ Ώνο αρίγί ο ΡΓΟΡΙΡΟΙΝ, νν ίσο] Ἰναὰ "νου Ἰομί 
{ο Γμγπο] [ος 400 γοηγα, ν/πς ΤΠ ΒΟΠΠΟ ΠΠΟΠΡΗΤΟ Τ6- 
ρίοτος, 

---ζώνην ὅερμ.] 8ο οὗ ΕΙ], 5 Κἰπρι ἰ. 8. 
ζώνην ὀερματίνην πριεζωσµένος τὴν ὀσφῦν αὐτοῦ, 



ΜΑΤΤΗΕΝΥ 06ΗΠΑΡ, ΠΙ. ---Β. 

Ίύτε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα, καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία, καὶ ὃ 
Ὀ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ἸΙορδάνου" καὶ ἐθαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὑπ 6 

αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Ἰ 

Τ. «Φαρισαίΐων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, εἶπεν 
αὐτοῖς' ΙΓ Ἐννήματα ἐχιδνῶν / τίς ὑπέδειξεν ἡμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς 

8 μελλούσης ὀφγῆς; Ποιήσατε οὖν "“καρπὺν Άἄξιον τῆς µετανοίας" Καὶ 8 

Τήνο πκ(οτῖν οοηεἰκίοὰ ἵπ ενα πιαἰεγίαϊἰε; Γοτ οἵ]ι- 
ογνίκο Όνοκο σἱγά[εν Γοτπεά α τομυ]ατ ρατί οὗ Όνο 

; απά ἨΝετο οὗ πε, εἰ, ος νο ρο]ά απᾶ 
βί]νοτ, ασσοτά(πᾳ {ο Όντο οἰτουπιβίππσς». 36ο Όια 
το[ετοπος» 1π λαοί». ος Ηεοθῃ». ΒΥΠΟΡ. 

--ᾗ τροφὴ --- ἀκρίδες.] ναι Ἰοσυκῖς (οϱ νο 
Ῥουματί τεςΚοή» [επ εροοίοε) Ἀοτο ρεγπείεά το 
ος οπίση, αρροατα οπα Γον, χὶ. 33. Ὠναι Όνου 
Γογπιοὰ α οµαίοπαγη Γουὰ ἵπ νο Επει 19 Ρ]αίη [γοπα 

Ὀνατο], ν. οτ. Ῥπαῦυο. ανὶ. Ρ. 1185. Γηπ. ν]. 
«ο, (ΥλοἳΣ.}) Ἐτοια Ατίδίορμ. Λο. 1110. απά 

Όνο Ῥο]ιο]., 1 αρρθατς Όναι Όνο (γεεκε αἶκο αἲς οῇ 
Όνοπα, Όαἳ Οναί Όπου ννογο αοοουπίοά α Ἱπσαπ [ους 
Τ]ναί Όνου ατο αἲ νο ρτοροπί ἀπν α ΟΠΗπΟΠ ἀῑοί 
απιονς πο ρους, ππουρ]λουί πποςί οὗ Όνο σοη- 
(τίος οὗ Αλία απά Αίτίοα, νήσο Όνογ ἱηίοει, νο 
Ἰοπτῃ {τοπι νο οοπουτγομί ΤΕΦΙΠΙΟΠΥ οΕ πιοάθτῃ 
(ανο]]ογ». 

--- μέλι μα 
ἀοποίο α εοτί ο κασε]ιαγίπε πε εκαᾶὶ 
αἷπα, ἀπίο, οτ οἶΐνο ἴτουβ. 8εο Ὠἱοάογ, 816, χὶκ. 
01. (νο οπ]]ς 5 Ὦγ (ή νοτν ΠπΙης µέλι ἄγριον) 

ᾖοδ6ρλ. Β. «. ἵν. 5τ. Ῥμ, Ν. Η. κκ. 4. απ Όνο 
Καὐθίηιοα] νντίτογς, νο οΠΙίοπ Ῥραΐηι οπή απὰ 

οπή. Ἔτο πποτο 6ΟΠΗΙΠΟΠ ορίπίοπ, Ἰνονθνοτ 
15, ναί ννο ατο ἴο υπάοτκίαμᾶ Ἰνοπςγ τοσο 
(γοπα Ἰο]]ονν τους ππά οἰοβς οῇ τος», ἀοροριοὰ 
(ἶνοτο Ὀγ «ννἍγπια οἱ νὶ]ά ῬοοῬ. 3ου { 8απι, χἰν. 
20. πας. χὶν. 8. απ Ῥν. κκχί. 10. 

δ. καὶ πᾶσα.] Ἴλο καὶ κ Ὦν Ετίσεε]ο πο 
η] τοπάστοῦὴ Ἠρπερο, Πᾶσα. Ἰκο πάντες ἵπ Ἁπατκ 
ἱ. θ., 19 (ο ἴνο {ακοη, ἵπ α τοφίτὶοῖοἁ 8οπ9ο, Γος ρεγή 
πα. 

6. ἐβαπτίζοντο.] Τα Ὀαρθαιπαὶ αρ]ηίοπ οἵ 
Ιισίταίοπα πὰ ῬοδοπἨ, 6ΝΟΠ ΑΠΙΟΠσ Όνο Ἰοπίήθης, 
Ὀνουσηῖ ποοςρκατν ΓΟΓ αλ μηἰκείοῃ {ο το]ἰσίοιις ο0Γο- 
πιοηίο», απά Γοτ Όνο οχρίπον ο οΏἤσησος, Όνο 
ΟΙ πβκίσαὶ. οσα ήοης Ίνοτο πἀάνσοὰ Ὦν Ἰνοις, παπά 
οίνος, Πι]]ν Ῥτονο απά ἠλακίταο, Ἔνας νο 
Ἠοτο Τῃ λαο, ἴσο, απιοης Όνο ορια, νο Επά ἴνο 
(γοπα νο Οἱ Τοκίππιοπε, Όνο Ἠαήηίσαἳ τοτε, 
παπά σφορίης. οσο Β. ο. Π. ὃ.π. αι νο 
μπα Ἠογο ΠπθαΠΙ {9 οπο αοἶσπῃ αὐ] ίση, πονοτ {ο 
υο τοροπ1ο, οοπαργο]νοπάἶπα Όνο κ νος απά ολ] - 
γοῦ Ἠκοννίκο ο) Όνο ργοκο]γίος: απά Γουπάςὰ ρατί]ν 

Της 8 Ὦγ 8οπιο ἴπκοῃ {ο 
/ΓοΙΗ 

οἩ νο οσΓΟΠΠΟΠΥ νο (18 Όνο ἑονν]κὴ Ὀνοοῖο- ἁ 
μίπης {ποσα αν} ἔοοἷ ρ]που ποδια το]ν ρτονίος 
ιο Όνο ργοπηπ]σπίον οὗ νο ανν, αἲ Μουπε Βἰπαί, 
ππά ρατγῖν οἳ νο οννίκὴ ἱναρείκπα οὗ ργοκο]γίος: 
Ονουμῖι οκκοπἰα]]ν ἀῑβοτίης ποπ Ἱ. Το οπο 
πνοἰνίηα απ ομσπίοη {ο Ῥογίοσπα Ότο πν]νο]ο 
Ίαν νο οὔνοι, απ΄ ομἠριήσπ ἴο το[οτπκίση, 
απά (αἱ ὴν ἵπ νο Ἀποπεία)ν αἰνους Το ΛΓ --- νο 
οπο Γοπποἡ οἩ α αΥκίοπη οὗ Ἱηκήβοσίοη ὃν ννοτκς, 
Όνο οὔνογ οπο ον ήν π Οία, νο συκίοπα, 
Ἰονσνου, ἵ Ὀοσνοά πο {ο Ἠπνο Ίο Ἱπίτο- 
ἀπσοά απ] πΏογ Όνο τοίάση οσα νο αγ ]οη {κ 
οπρἰνίεν; απ ναι {ο ργονίόο α Ίσ.ς τονο]ίης 
πιούςο οὗ πάση {πιο Όνο ουν] ονατοἩ Όνπη 
οἰτουπησίκίοῦ,.  Τλμο σον ππακί Ἠπνο απάοτ- 
κἰοσὰ Όνο οογοπΊοην κ εἰσπίβοαηί οὗ α εἨπησο 
οὗ το]σίοα, απά οὗ πιγούνσίοῃ πιο α ἀἴβροηκα- 
μοι ἀἰΠετονι ἔοια ναι οὗ Ἀίοςσν, Απά Οναί 

Όνογ ελου]ά Ίνανο 
πεοά πο ἵνα Ὀνουρ]α 
ταση ὃν Όνο 
Όντο Ππείγησίίοης ο) Ενοῖτ πιοκῖ οππίπεῃ ᾿ 
Όναί αἲ Όνο πάνοπι οὗ ὖνο Μακκίαῃ (νο να 

υο Ιπίτούπσσά ὃν Βαραρπη, 
Καυῑπ., απά Ἠσβεμπῃ. 

κοο ἨΗοοεμείο Βυπορί. 
Ἐργομένους --- αὐτοῦ. 
εἆ ἵ θιο νου ο Νας δα. γοτείοης Ἡ 

ν πο -- ἐπ αὐτοῦ. 
ια εἰσπβοαοῃ εκαηρ]ες ατα μίνε 

Ἠ/εί». απά τεῦς. - 
- γεννήματα ἐχιῤνῶν.] “ οξ ' 

9ο νου πτο Ἠκεννίκο οπ]]οὰ .-- Ἰήπηκο]ῇ, 
Τίς ἐπέδειξεν ἐρῖν, Κο. 

σα 

Ροµο, ἵπιρ]ν α εἴτοπᾳ ποραίοῃ 

τίος οὗ Ρ]οπκητο πηχεὰ 
πο {ο καν Ἠνροσγίτοκ), απίτο οοπβοκείπς Όνειι 
εἶπα, ἵπ πππκίπσ 

τπ 
οὗ τοροπίππος, 

Ῥγοκείοη πνου]ά πο Ἠανε Όοση 
Νοπάσες [ο Ότο ᾖσνα ποτ Ότο 

οἀ[ίοι 1 ανά Όνις "η Ιπήτοὐνοσὰ Όνο 1ος 
ποιεῖν το πω σσ. ατε 

αὐφιορὰ Άοπι νο οἰκείσαὶ πα Ῥ]αι, Π, 

ἁξμον. Απο ὃς Ῥλαωε 4 ον ο) ας ων 
ποιοῦσι καρπόν. ἨΒοῦν ῥπακασος Όνο 

ος ο οσα 
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10 4θραάμ ᾽ ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς 

.) 

19 
ΜΕ. ΙΤ. 

3 / . η α 3 , , 4 9 μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς" Ἱατέρα ἔχομεν τον 4θραάμ. λέγω γαρ 1. οὃ. 
ο ” ’ -ω ’ νὀ 

ὑμῖν, ὅτι δύναται ὃ Θεὸς ἐκ τῶν λίδων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ 

τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται | 

καλὸν ἐκκόπτεται, καὶ εἲς πῦὺρ 5 πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν 

11 βάλλεται. 
3. . ς ον 
Εγὼ μὲν ῥαπτίω Ἠἡμᾶς 

/ ΄ ς . 

ἐν ὑδατι, εἰς µετανοια» ο δὲ τἹ 
3 3 , , |. τ 32 Δ η 
οπίσω µου ἐρχόμεγος ἰσχυρότερός µου ἐστίν' οὗ οὔκ εἰμὶ ἵκανὸς τὰ 

ὑποδήματα Φαυτάσαι ᾿ 

19 πυρί. 

9. μὴ δόξητε λέγειν.] Της ἵδ ποισμί {ο Ῥεα 
ἃ ΡΙΕΟΠΑΣΠΙ {οΓ μὴ λέγητε, Ὀυί ί ἶ5, 1π [αοί, α 
είτοηΏσεΓ ΕΧΡΓΕΞΒΙΟΗ. ἀΑς ἴο ια (τεεκ (1]αξεῖοα] 
Ιάΐοπι οοπςεγηῖῃς δοκεῖν, Ἡ 5 Ἠεταο Ἱπαρρ]σαβθιο. 
Τπε ῬΏταξε 5εΘΙΗς ἴο ϱθ ταίμετ α Ῥορμίαγ εχκρτεξ- 
5ίοη φ νουσίν 1ἱ οσους ἴπ πε Γα]πιαά) {οαπάςά οἨ 
α Ῥ]επάϊπσ οἱ {νο Ῥ]γαρδθςδ. Λέγειν ἐν ἑαυτῷ ἴδ 
ΕιοισΏῖ {ο ὃο α Ηε]]εη]5ίῖο ρῃταςδε, οσοιττίησ αἶδο 
ἵπ Εδίμ. νί. 6., εααϊναἰεπί Το διανοεῖν, δεογεί[ή 
Επ, απᾶ απςνετίηςσ ἴο ἴπο Ηεῦτ. 1131 ων. 
Υεί 1 οσα ἴπ ἃ ρᾶς8ασε οὗ (Ἠτγείρρις οἰίεά 
Ὁγ εις, 
-- Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾽Αὖ.] “' Ίο Ἠαγο Αὐγα- 

Ῥατη Γοτ ος {ππετ, απά πεγθίοτε, α5 Ηὶ5 ἀεξοεπί]- 
απῖς, εαηποί Ότί Ὁς αοοερίεὰ Ὦγ (οἆ.” Ἐκ τῶν 
λίθων κ.τ.λ. Ἠετε Ώπετε ἶ5 6ἰίῃθτ α ΟΟΠΙΡΔΓΙΟΗ 
οἱ νο ςατγουτιάτησ πια] {αάε {ο 5ίοςΚ8 απά 5ίΟ0Π6Ρ, 
Ὁγ α ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΤΠΕίΑΡΗΠΟΓ5 μ. ᾱ. “' 4οἆ οππ εβεοί 

Ώνεςε »/οπρς, πουν Ἰγίης ἵπ στάση  (οοπαρατθ 
ἸοβερἩ. Απ. 4. 9.), 1. 6. Ππεῃ αξ απβί Γοτ αδοβι] 
Ράτροςες 45 ἴἼχεφε είοπος, “΄5Ία]] Ρεσοπιθ οἩΙ]άτεῃ 
υπίο Αταματη,”) απά Ἱππίαίο {μθ νΙτίπες οϐ Αὐτγα- 
Ἰαπα. Ότ (αοσοτᾶῖηςσ {ο οὔιοιβ) νο πγοτὰς ατα 
ππεαπί {ο εἰτοπσ]ν «Ἠον/ Όμε οπηπϊροίεποο οῇ ἀοά, 
νο σαηπ ταῖκο αρ Ἰηβίτυπηρηίς {ο εΏεοί Ἠ5 οἵνη 
νο απά Ῥεπενο]επί ου {τοπα ιο πποαποςί 
αὐυ]θοίβ. [ζοπερ. Σο] ΥΠ]. 90. Λος χΠ. 26. 

10. ᾗ ἀξίνη.] Ἱ. 6. ιο αχε οῇ Ἰπάσπιεηί αἨ 
ΡαπΙκἨπποπί. Ῥίζαν Ἠϊπίς αἲ α{τετ ἀεείτασίίοῃ 
απά Όνο ἤδη αἲ νν]ναί ανα] «Πογγ Ἡαρρεῃπ. Ἰπ ιο 
Βοτίρίητος ΠἹΕΠ Άτο ο/ὔΏεη οοπαρατο Το {γρρε: απ 
εοππθίήπιος (45 Εοσ]εβ. κ. 10. απά Ὠαη. ἵν. 50 απἀ 
25.) Ενεῖτ ραπἱκἨππθηί ἴο Όιο Γ[εἰίίισ ο πες. 
[ο σπιρ. Τπί, ν. 19. ἆομη αν. 10.] 

11. ἐν ὕδατι.] Τε ἐν ἵ ιοαρηί τεάππάπηε: 
απᾶ ϱοπιππεηίπίοτ αἀάπσο οχαππρ]ος {ο {ο 
Οἰαεείσα! ντο. Τί τανετ, Ἠοννανοετ, ἀθποίοβ 
Όνε ὑπαίγππρπή, ας Τ,ακο χὶν. 54. απ οβιεη. 

---εἷς µετάνοιαν.] Τ]ια εἷς ἀεποίοἈβ Ῥιηροβρ. 99 
ἐπὶ «αργα ν.Τ. "Γης 1 α ϱγὶρΓρηταρε, αἀγοετίίησ 
[ο Όνο εοἱσπιῃ οπσασεπποπί οπίοτεὰ Ἱπίο ΒΥ να 
-. -κ {ο ««σθᾳβο {ο 4ο ανΙ], απᾶ Ίεαγη {ο ἆο 

μμ Ἰηής, Ἰπάρςᾶ, να 9ο ο]οφε]γ αββοσίαίεὰ 
ν΄ ὃν Ὀαρείσπα, Ον Τε ἵ9 σα]]οὰ Ὦγ Ματκ 1. 4. Όιο 
υεήφπι οὗ τορεπίπποο, 

---ὃ ὁπίσω µου ἐρχόμενος.] Καῑπ. τεπάετβ Τί 80- 
ερ, Επι Ον «ΟΠΝΕΥΑ α ντοησ Ἰάσα. Το 
Ῥτοκεπί ἵα στο απο α5 αἲ νοτ, 10, Ίο πιἍγ 

4 Ἔπετο ἵά οπο οοππίπασ νο η] νο 
αβοτ πιο ἵπ ἄππο, Όνης νν]νο ννἩ]] νο [ιτ στολίοΥ (Ίγπη 
Ι.". Ύετο ἵπ απ αἰηκίοῃ ἵο Όνο οτρτορβίοη ὃ 
ἀρχήμοος, Ἡρ πε]ο κ οοπείπς͵}] Ὦγ νησι νο Ἠρε- 

πας Ὄνδῃ, ποπ νο ορίπίοπ οἱ Ἰή8 ϱροσγ 
κα πνθ«- ἠρκίσηπισοά; αν ἵπ κ οἶνης ΊπαΠίτΥ, σὺ 

ια νο οκρτομείοη ἵε απ Αρ οπο, 
τες ἄνωβεν, ογ ἐκ νο οὐφινοῦ, {ο Όο εαρρ]ῇσᾳ, 
ο κανδε ἵκ οομἱνπ{επί το Όνο ἄξιος 
οἱ , ὅσπη, απ ἵπ Ηοτοδοίας νἰ, 60, παπά οἱκο- 

--ὰ [ποδήματα βασγήσαι] Ὑπόδημα ἵπ Ἠοὶ- 

τ ΄ » 2 - .ω 3 5/ 

Οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ" καὶ διακαθαριεῖ την ἅλωνα 

3 3 ς , 3 ’ κ Δ 
αυὐτυς υμας ῥαπτίσει ἐν πγνεύµατι αγίῳ καὶ 

17 

Ἰεπίςῆο Ῥηταςεο]οσγ ἵ5 εαιϊνα]επί {ο σανδάλιον. 
Βαστάζειν ἵ5 ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΕ ΝΕ] κομίζειν Ιἡ ἃ ρᾶδ- 
εασο οῇ Ῥ]πίατοἩὮ ΥΥΠΙΟΠ 1 Παγο αἀάποεά 1π Ἠεο. 
Ὄνη. Ματκ]απά «αγ ἴί εἰσπίῇος {ο εαγγή ο ος 
αιαῃ. Ευ λαί ἶ ΟΠΙΥ ἐπιρεά ἴπ ιο σεπετα] 
«εεηςε, Νίο] ἶς {ο Λανε εἶαγσε οί. Έτοπι Γμαοῖαπ 
ἵπ Ἠοτοά. δ. οἶῖοά Ὦγ Ἰηαίς. ὃὁ δέ τις µάλα ὅου- 
λικῶς ἀφαιρεῖ τὸ σανδάλιον ἐκ τοῦ ποδὸς ({ο ΥΥΠΙΟ] 
πιαγ Ὃδ αἀάεά Ἠοτ. Ερὶςί. 1. 19, 16: 8οἱεαΒ 
Ροτίαί: απἀ 49ξοἨγ]. Ασαπι. 917.) απά οίπετ ραβ- 
εασος αἀάπσεά ὮΥ να (οπωππεηίαίοΥς, 1 αβΡρθαΓ8 
Όναί Ονὶς ννας ὉΥ χε αποϊεηίς (Ὀοί] Οποηίαὶς απά 
Οεοἰάεπίαἰ5) αοεοαπίεά απποπσ {μεθ πιοδί εετν]]θ 
οὗ οΏ]οε». Ὑοαΐ νε Επά Γοπι {πε Ἠαρυιπὶσαὶ 
ψτ]ίετς, επαί 1{ ννας τοπάφτοά Ὦγ ιο ἀῑδειρίε {ο 
Ότο παξίογ: απά [τοπ Ἰαδεβίή5, ναί Οπὶ5 ἆ4ες- 
οεπἀςᾶ, νι οίμετ οΏδεγναποθς {οὐνατάς {ιο Ώαῦ- 
ΡίΠ5, ἴο ιο Βτεί ΟΠεϊςίαπ {εας]ετΒ. 

--βαπτίσει ---πυοί.] Ἔπαετο ας Ώ6εη πο Η{ί] 
ἀἰ[οτεποο οἱ ορἰπίοη αφ {ο {ηα {οτος οῇ βαπτίσει 
απά πυρί. ἜΤ]ο πιοδί Ῥτοβαρ]ο ορἰπίοη 15 ναί οὗ 
0Ἠτγς. απά οἴποτ οἱ πο αποϊθηΐς, ναί Αα μὰ 
Ἠοτα, 1π ιο 5656 ο/γΙσΥε αἰϊφιοπι Τε, Ί185 ΤθίεΓ- 
εηςσο {ο πο οπἹβογαπέ αὐιιιάαπεε ΟΕ λοδο οχίτα- 
ογάἴπατγ αρ]τΙαα] σ]/ῇ5 5οοπ {ο Ὀο Ἱπιρατίοά {ο {πα 
Βγεί οοπνοτί. ἨΙι τεερθοί {ο καὶ πυοὶ, (458 
νοπ]ά 5πρρο5θ απ΄ Ἠεπάίαάγς, απά ἴαϊκο 1 Γος 
σπῖίο: Ἐκίποτ τερατᾶς ἴ]ιο καὶ 8 ετοσε[ἰσαῖ, 9 
Όινο 5οηΏςο ϱΡΕη)] α5 τεοργοβθεη/]πσ (ιο ΘΥΙΠΙΡΟΙ οΕ ια 
Ηο]ν Βρϊτίς, ἵπ εἰί]ετ οπ9θ. ἴθγο ΠΙΛΥ Ὦε ἆηπ 
αἰλησίοπ. {ο 1] ππίγασι]ους ἀαδοσπί οὗ {Πο Ἠο!γ 
Ομοςί ἵπ [Πεγι {οπσμος; νο νἷουν 15 βαρροτίθἁ 
υγ 015. Ο6ΓΑ, Πονονος, ας Ἠλοίς., πηαἰπίαϊ η 
Όναί ὮΥ νο βΥπιθο] οὗ ἤτο ἶ5 πιθαπ{ί ιο εευεγεσί 
Ρικ) πιρηή, ΟΥ πποτα] ραγσαί1οῦ. [ζοπρ. {ολ 1. 
320. Λοΐς 1. ὅ. Π. 4. χὶ. 10. χὶχ. 4.] 

19. οὗ τὸ πτίον --- αὐτοῦ.] ἜΤ]νε οὗ 15 ποί τοᾶιπ- 
ἆππί, α5 Οτοί., Ἰλοῖς., απά οἴμοτς Α4ΡΡο5θ : ος, 
45 Ἐτίσ. οΏαοτνος, ἵΓ 1 ννογο {π]κοη αν/αγ, ἴποτο 
ν/οπ]ά Ὄδ πο σοππεσοοἩ γή] νο ῥτουθάίπμ. 
Απ Ίο τἱσΒί]1γ τοπάσγς, “' ου]ας (οτῖ() νοπ]αθγάπη 
(πεππρο) ἵπ ο] ππαπ,  Πτίον αἰσπίῇοςβ, ποῖ 
/απ (ν]ήοἩ ἵ οχρτοββεἆ ὮΥ λικμὸς ἵπ ΑπΠος κ. 9. 
απά ννας κοπιείηίησ Ἠκο ο Φοιΐπς ππποΠίπο, {ο 
ταίο νν]πα ὮΥ α βογί οῇ Γπη-]έ]κο βαἲ] |) Ριῖ α- τοῦη- 
ποιρίπσ α]ιουεί, ΝΝΠΙΟΝ, [γοπι ἨσβγοΙ., 86ΦΠΙΒ {9 
Ἰανο Ῥουπ, ἵπ ιο Ἰονγοτ ραγί οῇ Πέ, «Ἰαροά Ίἶκο α 
Δ. Τ]ιο νυοτὰ 19 ἀοτίνοὰ {ΤοπΙ πτύειν, {0 {088 αιθαη. 
Διακαθαριεῖ 18 ΓοΥ διπκαθαρίσει, ΛΠἱοὸ. 

---τὴν ἅλωνα.] ιο ννοτὰ αἱσπίῆος ρτοροτ]γ νο 
ο]σνπίσὰ απο Γοτιποῦ ἵπ α Πο], αᾗοντ Ἰατνοβί, 
οῇ οἱ) Ἠπτάσπος ὮΥ νο πο οὗ α ογ]πάοτ, γα 
Ῥπή]κοπ αρ. Επ.) ννοτο ἴἶνο σοτη ἵπ ο βιολί 
να (τούς Ὦν οχοῃ, απ νηποννοςς νο] Ἰαἰ- 
ου ορογη ή σπ να ρογοτπιος Ὦν (ομκίης νο τορ] 
πηπς Ἐτο]κεῃ Αἵγανν ην ν νι α Γοτ]ς: παπά ποτ Ὦγ 
αἰττίπα αρ Όνο οοπιροιπὰ οὗ στπίη απ ο)! νι! 
Εν πτίοντ πὝηση νο ο να ο νοτοά {ο Όινθ 
μπα, ππά Όνο σγλίη 1ος {πα μσαρ, Άβοιτ νν]ήσ] 
ες τους αίτανν ἵνα οοσσίεὰ αι γη, πο 



11]. 

ΜΑΤΤΗΕΝ 6ΟΗΑΡ. ΤΠ. 19 --- 17. 

ε) . - -- . ’ 

1. ὃ. αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν οἴτον αὐτοῦ εἲς τὴν ἀποθήκην' τὸ δὲ ἄχυρον 
κατακαύσει πυρὶ ἀσθέστῳ. 

Τύτε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς 19 
τὸν Ἰωάννην, τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν 14 

αὐτὸν, λέγων ᾿Εγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ 
πρός µε; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν: ᾿"άφες ἄρτι" 16 
οὕτω γὰρ πρέπον ἐσιὶν ἡμῖν πληρώσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε 

10 ἀφίησιν αὐτόν. Καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέδη εὐθὺς ἀπὸ ποῦ ὕδα- 16/3 

33 τος. καὶ ἰδοῦ, ἀγεῴχθησαν αὐτῷ οἳ οὐρανοὶ, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ 
ἩΠ θεοῦ κατθαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν, καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. Καὶ ἰδοῦ, 11 

φωνὴ ἐκ τῶν οὐραιῶν, λέγουσα".  Οὗτός ἐστιν ὁ Τίός µου ὁ ἀγαπητὸς, 
ἐν φ εὐδόκησα, 

ἀοινε, Γοτ ππππατθ. εγε, Ἰοννενετ, ἅλων 8Ο6ΠΙΒ 
το αἰμπίῇγ Όνο αὔονο οοπαροιπὰ ο ρταίῃ απ ο]! 
ιο Όο νππονεὰ; 4 86Π86 ο δη οσσυττίης ἵπ Όια 
ον 

Υ τὴν ἀποθήκην ἵ9 ππεαπέ α τοροβί{οτΥ ννηετο 
πἩην ΌὈπα, 5 Ἰογο ΟΟΓΠ, ἀποτίθεται: οΙοΒΥ ἵπ 
Όιο Εαδί, καὈίοτγαπθος, οἱ ρασί]γ κο, Ὀμί οονετοὰ 
ἀονἩ απά Ομαίο]λοά ονετ. ΒΥ νο ἄχυρον 9 ἀο- 
ποῖσά, πο Όνο οναβ, Ὀαἱ νο τουσ] απά Ότοκετ 
Ρίεσες οῇ είτανν, περηταίοά γοπα Όνο οοτη Ὦγ να 
αθονο Ῥτοςς»α. [ζοπιρ. πῆς, κΕΙ. 90.] 

Ι5. τότε] ΊἘΤ]α Ίο]ο, Όνο ϱοπηπιοπίαίογι 
Ομπὶς, ἆοος ποῖ ππατκ νο οχαοί πιο ον νο 
Ῥαρίκπι οὗ Ομτὶκί ἴοοκ ρίασα, Όαί οπ]γ Ρροϊπίς {ο 
Όνο επι νο οἶπ ννας Ὀαρεσίημ. 

---παραγίνεται τοῦ βαπτ.] (τε οοπἀςεκοσπάεὰ 
(ο Ὦο Ὀαρίπεά, απἀ Πέ ννας αὐἀπαληἰκίοτοά {ο Ἠάπα 
Ὦγ οἶν, προη Όνο νογγ βαππθ ργιποίρ]ες οἩ Ὑν]ήο]ι 

ο Ρτϊθεί» Ὕνοτο ἀοάίσαίσά {ο Ονεῖτ οβϊοςο. Βεε 
Ηεῦ. , ΙΤ. απά Εκ. νΗΙ. 6. Τί ννας πεοθβεατγ {ο 
Πεν Όνο οοπηβε]ς οὗ Πἱνίπο Ἰκάσπα ἵπ παπῃ- 
πα πο Ίανν οὗ Μοφος, ναί νο Μοναία]ν εἰνου]ά 
τουοση]αο 9 Ὠϊνίπο ἱπκυαίίον, απά ααποίίον 18 
οτά(ήαπςθς, ὃν οὐκοτνίης Τς τος ἵπ Ἰή8 ΟΝΏ 
ῬοΓβοη, Απά νο κεἰοσίοηπ ο οπ {ο Ροτίοτηι 
Ὀνο οοτΟΠΙΟΠΥ νου] απΠβννετ ΠΙΠΠΥ Ἱπιροτίαπε 
ΡΗΤΡΟΔ6Α, απά οεροσἰα]]ν (οπά ἴο Όνο οκίαυ]1κ]ι- 
πποηί, Ὃν α νοῖσο {Τοπα θανοπ, οἳ Όνο αιθλοτῖίν 
Ὀοῦι οὗ Ο τί απ Μς Ἐοτοτήπποτ,. 3δο πιοτο ἵπ 
ην απά Ἀπποκη. Τοῦ βαπτισθῆναι 8, ἃ8 
Εγῖπκο]νο βαν», Όνο (Οπή. οὗ σαε, παπά Όνο οκ- 
ῥτοκκίοῃ ἴ8 ου πἱνα]εηί {ο εἰς τὸ βαπτισθῆναι. 

14. ὀεκώλνεν] “ενας Ἠἰπάθτίπα, ννου]ά Ἠανο Ἠήῃ- 
ἀθτοά, Α πο υποφποπέ 8οη9ο οὗ Όνο Ίπι- 
ο.” οἩἳ. ννη]ο] 9ος πιγ Νου ον Τηησγά, ἐν. 44, 

---ἰγὼ αν, οι] Α τοβποά Ὕναν οὗ καγίημ, 
μα. ..4 αι» ἑαθοσίόν ιο Όχσο, απά γοι ἆοαι Άισα 
σοππο ἴο πο, ας [ο ἃ παροτίογ1””. Έοτ (1 Οτοι, 
οὕκογνοκ) “ Ίνο Ἠν]νο πάν απονοτ ν ὑαρίίκιη, 
κοσπη {ο ὃς καροτίοτ το Ἰήπα νν]νο ἐν νουπά.) 

10. ἄφες ἄρτι] Ἠοκθηπα, ᾽απά Ἀολμ]ουκ. οχρ]αίη 
Ρεμ ές (μακο; οοπιρατίηᾳ Όνο ἄρτι νν ον δὴ απά 
Όνο Ηοῦ, Ν}. Βαι υνά πίο νΐσα ας [οι Όνο 
Ῥτονοης,' 19 [ας ρτο[οτα]ο, Ἰπάσσά, Όνο ος 
πιοάς πνου]ά ἀθκίτον Όνο οπερ]ακία 
ονσση ΑΗ Γοπκοη --' ιο οχίκὲ η νο ποτά, 
Τ]νο πισαπίης ἵα, Όναι ον πεί καῇον Ἠήπα [ου 
Όνο ργεκοπήί ἵο νο Ἰνερήκοὰ πο Όνο ος 
«ρα1εη, [ος Οναῖ Ἱναρείκπη ο Εκ νι Όνο βρέγή να 
νο (6 ἴνο ολη ήισά, Λι ἄφες κοὺ., πο µε, Όας 
τοῦτο εἶναι, Νο] ἵα οοπῃγπιοά ὃν (Ἴνγν. Τὴν 
ὀικαιοσίνην ἵκ {ΟΥ δικαίωμα, ὑπα ίσο, 5 οΏΟἩ. {η 

ιο Βερί. Ῥο, αἱ Ώου. γἱ. 94, πληροῖν τὴν ὄϊκαι- 
οσύνην 8 οφ αἱ να]εηί {ο ποιεῖν τὰ ὄικαι 

10. εὐθύς.] ΊἼνοτε 18 Ίνετο α (απκροδίΐοη (εαςὴ 
5 ναί πι πατίς 1. 59. απά χὶ. 5.), Γοαπὰ αἶκο ἵπ να 
Οαεείσαὶ νυτίίογε, Ὦγ νλήσ]ι εὐθὺς πιαςί ὃε κο, 
πο γην ἀνίβη, ὑνωέ (9 Οτο. απά οἴ]οτα Ίνανθ 
εεοη) νι ος. 

πομά Ἰοἷα με εἰπιί]ας τη νο οἷἶπ τε, α. αἰπηί ση, γη 
βαπτισόὶ Βυϊ Όνουσ] Όναι ο... ἠναγκὴ, 

οἱ οὐρανοί.] Της 9 αἰποὰ Ὁ 
πιοβί [οτε ᾿ με Ἰ 
Όνο πιοεί νινίά φοτί, ““ 
ἸεανθῃΒ κοεπη ο] α- 
Ππά εοὐπάεγε 
τοις.  Βπο]ι 
ΟΟΠΙΠΠΟΠ ορίπίοη οὗ νο αποἰεπῖ», 
νγας α φο]ά πιακς, απά ναί ἤτο (τοπ Όνεπου γε 
Οτο μὴν Όνο ναξί οοΏνοκ οὗ νο βγπαππεπί.”. Βα : : 

το 
ντο για νι ο... 
ος, 88 ἃ οΟΠΊΠΗ 
Νο] ἶνο 8οπφο νῖ]] ὑο, ο 

ἳ 

ΜΜ αλ ο Και. 



ΜΑΤΤΗΕΝΥ 6ΗΠΔΡ. Τν. 1 --- ὔ. 

ς 3 - 3 , - 

Ιι. ΙΝ. Πότε ὁ ἸΙησοῦς ἄνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, 1 
- ς - 

9 πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ «4ιαθύλου. 
’ ’ 5/ 

8 καὶ νύκτας τεσσαφακογτα, Όστερον ἐπείνασε. 
ς .”. .”. Ὑ 

ο πειραςων, εἰπεν 
ς . 3 .. 

4 ἄρτοι γενωνται. Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε 
΄ ο ./’ 3 3 

µονῳ ζησεται ἄνθρωπος, αλλ 
, . ’ - 

ὅρευομενῳ δια στόὀµατος Θεοῦ. 

ἀεε]ατῖης ναί ὀεεας, ὅ-ο., τεαδοπ]ησ ἶ5 Ίο: Γοτ 
Ίαησιασε σου] ᾖατά]γ Πανο Όδεῃ α8ε Ἰε5ς αΡΡΤΟ- 
Ρτίαῖε Το οοπνεΥ 5 1άεα.” 

---ἀγαπητός.] ἘΟΙ ὃ µονογενής. ΑΡΡΙεά Ἰετο, 
απά χι]. ὃ, απά Τακο κ. οὗ, κκ. 10, ο Ίιο ΝΠες- 
εἶαὰ. ἴ 195 ὤκεπ [οτι Ώιε Βερί.: ἃ5 Ιηπ «εἨ., 
αχ. 35 φετ. υΙ. 305 Άπιος νΗΙ. 10: Ζαοῇ. κ. 
10. --ΓΠϊς ἃξε οσσατς ἵπ Ηοια. Η. γι. 401, απἀ 
Ἠεειοά, τε[εττεὰ {ο ϱγ Ρος, ΠΠ. 3. 
--- ἐν ᾧ εὐδόκησα.] Ἴμο 15ε οἱ λε ἐν ἵη Ειὶς 

Ρ]ταςδε ἰ5 α Ηευταίδτη, οσεττῖηᾳ αἱ5ο ΙΠ πο Βερ- 
παρίπτ. Τ]ε Αοτιςί 15 ποί (45 5οπιε 5υρρο5ε) ριί 
{ος πε γεδεπί, Ὀαί Ίας λα 5εη5ε οἱ οἩδίοπε, 
νε] 15 {τεαπεπί ἵπ ἐμαί ἴεη5ε. Ἀεε Μα. (τ. 
στ. ἑ 509. [ζΟοπιρ. ΙΠΠ. κἰὶ. 18. χν]]. ὅ 5 Ίκα. χλ]. 
1: Ρ.. Π. Τ; ἴυκε ἰκ. ὁὅ; 2 Ρεί. 1. 11: Οοἱ. 1. 
19.] 

ΙΥ. 1. ἀνήχθη --- Διαβόλου.] Λ᾿Ανήχ. πιακί ποί 
δε ἴακεπ, - 5οππε τεσεηί Οοπιππεπίαίοτς, {ΟΥ 

θη, Ὀαί πε ἄνα πιαΥ τείετ {ο (λε Εὶσ]ι απ πιοή- 
ὠΐποις οοηίτΥ οἱ νΙΙΟὮ {ιο ἀεδετέ Ἠετε ΠΠΘΙ- 
Ποπεά (ννπείετ νν]αί {5 πουν οαἰ]εὰά Οματαπίαπία, 
ο ἆ πιουπίαϊη ταησο; οἨ, 48 οἴμετς {ΠΙπίς, 
θιε -- οἳ Μουπί Βιπαι), οοηεϊφίεά, 45 6ΟΠΙ- 

νε Όινε Ιον στουιπά αροιί οοτάαπ. ἜΤ]ε 
πιαγ, Ἠονενετ, Ώε Ιπίοηδίνε: απά Ώπαβ ἀκ--- 

νι] ο Γοτ ἁπ--. ΒΥ τοῦ πνεύματος 5 Ἠετο ἆ4ε- 
ποῖεά πε Ίπβαεπσθ οἳ (νε Ηο]Υγ Βρίτι, 

---.πειρασθῆναι υ.τ. Δ.] Ύγε ατε πον’ αἀναποεά 
{ο Όια τεοοτὰ οἳ α πιοδί ανα] απά πιγείοτίοι5 
ἀαπηβαςάοη αάμμον εποοπηραςθαά νι ἀῑ[- 
βοι]άες, ἀογίησ ο Ἠππιαπ ππάοτείαπάϊπρ: {ο 
ανοίά νήσο, βενεταὶ επιπεηί ΡεΓΡΟΠΕ, Ὀοί] αη- 
εἶεπί απά πιοάρτη, ανα Ονουσηί Οναί α υἱδίοπατη 
2εεπΕ, ποί α τεαί επεπέ, ἵ9 Ίετο πατγαεὰ. Βαῖ 
Όνετε ἴ5 πο Όνο εΙρ]ίοεί Ἱππιαίίοῃ 1π Όνο ΠαΤΓΗ- 
ἄνε, ναί νο θεππρίαήοἨ ννας εαοἩ. ἜΤ]ε αἲτ οῇ 
Όνο πατταάνε ρτοάισες απ ἹππργεβείοἨ νο οοΠ- 

 απᾶ ἴχετο αἴθ ΠΙΑΠΥ 5ίτοηµ ΤΕΒΡΟΠΘ ΥΝΥ 
α γίον σαηποί ο αἀπαίεὰ. Όπ νε ονετ 

απά ἀθείσῃ Ενοτοοί ντι λοκο οἱ νο Οὐγιςί- 
απά Ἠπνο τουορπίφεά ἵπ Ῥοῦι α νἱσατίοι 

απκασίοῃ. ΑΑ {ο ὔιο οοπβάσηί πβεογίίο ο{ ιο 
πάαγίαπε, Όναί νο νοτγ {οτι οἱ αχρτοµείοη, 

ἐκὸ τοῦ πν, αΊνονια Όναι {έ {9 οη]γ α γἱκίοι- 
μη. το[οτήπᾳ {ον αἰπιί]ατ οκρτομβίοη» {ο 

σσππος νι Ον οἱ δι. Μα λονν; 
παπά να Γοσπποτ, ο οδαγη 8οππο γοτνα] το- 
εοπιαπςς ἴο Όνο ος πως νασαδη τν ἵν, 1, ἵν 

αποῖνεν οἰνατασίοτ, Ἁπή]αν εα- 
ἱπάεεά οεσατ αἲ Μαι, χα, 58, Τα. 

Καὶ νηστεύυας ἡμέρας τεσσαράκοντα 15 

. . κ. ” νά Ν ͵ ΄ α 
1 Τιὸς εἰ τοῦ Θεοῦ, ειπὲ, ἵνα οἱ λίῴοι οὗτοι 

. αχ ς 3 ὀ 3 2 

1εγοαπται Ουκ επ αρτῳ 

.- οτ 

Ξ ρν σι ο 

- . 3 - 

Ιαὶ προσελθὼν αὐτῷ 18 

! 

ς συ 

ἐπὶ πανγτὶ ῥήματι ἐκπο- 

ο » ο ὃὸ - ή. 
’ ιά 2 Λ ιά 

Τῦτε παραλαμθανει αὐτον ο 

Π, 2τ. Λος ΥΠ. 29. απἀ χ. 19. Βπῖ πο 9Π9 ΕΥΘΥ 
Ππασίπεά πε αοομς έἔπεγε ἀεδοτίοεά Το ϱθ πιθΓεΙΥ 
πας παγι. 

--τοῦ Διαβόλου] Διάβολος, ΡΤΟΡεΤΙΥ α ἰαιάγετ.. 
Ἶτ ἶ5 ς«οππείίπηος 1Ππ ια Α. Ἔ. απ αργεἰἰαπυε; Ὀαί 
πιοςί]γ ἀαποίθς, νι 1ο Ἁγίι ἔιο στεαί εποπιη οΕ 
(οἆ απἀ πιαὮς εμας οχαοίΙγ απθννετίπς ἴο ἴηθ 
Ποῦ. [0ι’. Τ]]ς ατίδες {Γοπι {Ἡο οἰοξθ 6ΟΠΠΕΟ- 
Ποπ ᾿Ὀείνθεῃ ἴε 56η565 οἱ /αίοη απά οτι]. 
Απά Όνοισ] 1{ Ῥε ποῖ οβί6η Γουπά 5ο αςοὰ, γεί ίηθ 
08/2 ὁιαβάλλεσθαι οσους 1π Ἠοτοάοί. απἀ οίμεγ 
ντΙί6ΓΕ, απά 15 αβος 1Π {Ίο 56ηςθ {ο ὖε ᾖιαίεᾶ ; απά 
ὁιαβάλλεσθαί τινι, ἵπ ΤΠασγα. 1. 109, ἵν. 91, νΗΙ. 
δ9, 5ἱση]ῇε», “΄ {ο ο 5οί ασαϊηςί αΏΥ 9Π6, {ο Ἠαίθ 
Ἠϊτα.”  Θ6ε ΠΙΥ Νοίε {Ίετο. 

3. ὁ πει -- Ῥατιείρ. {ος φαείαπίίνα Υε- 
Ῥαὶ: απ Ιάΐοπι {οαπά Ὀοῦι ἵπ Πιο θοτρίατα] απά 
Ώνε (1]αβεῖσαἰ νυτΙίετς. 

----Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ.] ἈΝοί, «έα 5οηπ οῇ (ο, α5 
Οαπιρῦ. απἀ Ἰγαἷκεί, τοπάατ. :Έος 1 Ἰαδ Ῥεεῃ 
Ῥτουοεά Ὦ}Υ Βρ. ΜΙά4Ι. Οχαί υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ΟΙ υἱὸς 
Θεοῦ αΓο ΠΘΝΟΓ ἴίαΚκοη Ιῃ α ΙΟΝΥΘΥ 86Π5Φ6Θ {ΠΠ ὁ υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ, ΝΗΙΟΠ ἶς αἱνναγς {ο Ὀο απἀετείοοά ἴπ πα 
Ιήσ]ιεδέ 5εη5θ. ἜΤ]ας ἵπ Ματ 1. 1. Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ 
15 κα». Ὦν ιο Εναησε]εί Ἰήτηβε]/ οῇ ᾳο5ις. 
Τπ ὸοιπ κ. ὤθ. ιο 5αππο Ῥηταςο 5 οπρ]ογεὰ Ὁ 
Ογὶκ{ Ἠήπηςο]{ οἱ Ἠπηδε]{: απἀ ἵπ Μαι, κχνΙ. 
40. Ἡ ἶ6 α5δεά Ὦ}γ οφ νν]ο ννα]] Κπενν Οτῖς 8 
Ργείεηδίοη». ἸΝοΙί]ιατ 15 υἱὸς Θεοῦ, νννοιί οἴί]αι 
οῇ ιο Ατίῑο]ιες, {ο Ῥε {α]κοι ἵπ απ ΙΠΓΟΓΙΟΓ 6Θ6ΠΡΘ; 
{οτ, ποί {ο εχατηῖπθ αἲ] ιο Ῥ]ασος ἵπ ν]]ο] έ 
ο6ςΠΤΕ, πνθ Ἰανο Ιαίί. χχν]. 40, νν]ιοτο ιο οτίπιθ 
Ἰπὶά (ο Ομτὶςί 15, ναί Ίο καἰά, “1 ατα {πο 8οπ. οΓ 
6οἆ. 

---εἰπέ.] “«οτάςτ.. Της 1 πο Ἠευταίΐστη, Ρα 
οσο {5 1π Γπασγά. απά Ώια Ῥε5ί Ο]αδείσα] Υνγ]ίθτβ. 
Α5 αἷς ἵπ πε Γμαάπ. 

---ἄρτοι.] ᾖΙ.οαυεδ. « ρτος, ἀαθοᾶ ΙπάθβΠΙ{6ΙΥ, 
15 τισ] γ ἱταπβ]αίοὰ ἠγεαά; ια νν]γοπ ]οποςά γη] 
εἷς, ΟΥ 4ΠΥ οἵπει ννοτὰ Ἠπαϊαπρ πο εἰσπ]βοαίῖοῃ ἵπ 
Όια εἰπσα]ατ ΠΙΟΣ, οασ]ιί {ο Ὦο τοπάετοὰ [οα[; 
ἵπ νο Ῥ]ηταὶ Τ ουρηί αἱνναγς ἵο ο τοπάσγεὰ 
ἴοαυεε”. (0αππρῦ.) 

4. ἐπ ἄρτῳ --- ζήσεται.] ἜΤ]α αποίαίίοη αρτοσ 
η νο Ἠευ. απἀ Ἀορί. Ἐος, α]θιοασ] (ο 
Ὑαήίσαῃ ἴοχί Ίνας τῷ, Υοῖ ΙΠΑΠΥ οὗ πο μορί ΜΑ». 
ππά εονοτα] (π]νοτς οπι{ τι, Ὁ 19 ρ]ασοά Ῥοίοτο 
ἄνθρωπος ἵπ βονομι] ΛΤ98, οῇ ιο Λ]οχ. τουθηίοπι 
αμὰ Ίαν ῬσυἨ Ππίτούασες Ιπίο ᾖιο {οχί ὮΥ Οτίοδς,, 
Κπαρρ, απά Επσ.ς αί Τ Ομ]. νν νους καβ]ο]οπί 
παΏλοτΙίγ. Ὑαίοτ ππά Βο]νο] Ἠανο πο αἁπηλίοὰ 
π, Το Ῥτες. 19 Ίνοτο ρα Γογ νο Επι, οἳ ταίμοτ 
πια ἴο (ποπ οἱ ναί 19 ομαίοπιαγῃ. Ἔ]ο ἐπὶ 
βἱρπίβος προπ οἵ Λη. 

----ἰπὶ παντὶ ---Θιοῦ.] ἜΤηϊ οχρ]αίποά π]]ομο- 
πσα]]γ, νν η] εἰρπίν νο ερἰτιαα] [ο Ἱπερατίος, Ὦγ 
Όνο Ἰλοτά οὗ σα, Ἰκο νο Ποῦ, πω, α πποᾶς οῇ 
ἱπσερτοίαίίομ οοπβτπιοά ὮΥ νο απνοτΙγ οἱ νο 
Εαήνους, Ὑοί π5 ῥῆμα (10 νήσο], Ἰνονονου, Όνοτο 
ἵ πο ψοτά οοττοκροπάΐπρ ἵπ νο Που.) ΠιαΥ ἴνθ 
τοπάστοά Επί, αν νο] π νο, κο Όιο Ὀομί 
πιοάστη ΟΟΠΗΠΕΠΙΠΙΟΓΝ ατο Πηκ ήβοὰ ἵπ οχρ]αἰπίηᾳ 



ΜΑΤΤΗΡΝ 0ΟΗΑΡ. 1Υ. ὃ--- 10. 
ΜΕ. , 
1. Ὁ. «Πιάθολος εἰς τὴν ἁγίαν πύλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ 

ϱ Ἱἱεροῦ". καὶ λέγει αὐιφ'. αἱ Τίς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαντὸν κάτω" 6 

ι. γέγραπται γάρ, ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ 
η σοῦ" καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀφοῦσί σε, µήποτε προυκόψῃης 

πρὸς λίύον τὸν πόδα σου. Ἴφη αὐιῷ ὁ Πησοῦς". Πάλον γέ- Ἱ 

13 γφαπται" Οὐκ ἐκπειράσεις Κύφιον τὸν Θεόν σου. Πά- 8 
5 λι παραλαμθάγει αὐτὸν ὁ «Πιάθυλος εἰς ὄρος ἑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυ-- 

6 σιν αὐτῷ πάσας τὰς ῥαοιλείας τοῦ κύσµου καὶ τὴν δύξαν αὐτῶν, καὶ 9 
λέγει αὐτῷ ' 

Ἰ. Ἰύτε λέγει αὐτῷ ὁ ἸΙησοῦς" 

8 γάρ 

ἵε, «ὁ ναίονοτ 9 οτάαίπεὰ Ὁγ οὗ,” ο" Το ἔσπαρ- 
ἰαἱοῦ (οὔρείνος ( απιρ,) ἵ9 τερε]]εὰ ὃν α αποἵα- 
οσα οι Όνο Ο. Ἔ, ρυτρογίπς Όντας, νο ἴἶνο 
βοη8 ο) Ίκγαοὶ ννοτο ΤΠ ἴἶνο κο ροτί]οις Αα ΟΗ 
ί α- ἀθδοτί, νου νο οτάἵπαςν 1πθπης ο) καὐ- 
βιδίοπος, (οὐ 5αρρ]εά ἶνοτη ντι ους, Ὁγ. νν Εμ ]ο]ι 
Ὀνοις νου ννοτο ῥργεβοτνοά, {ο (οπο] α5 ναί πο 
κἰγαῖ, ποννονογ ῥρτοκείπς, ου σηῖ ο εΊνακο ουσ οοη- 
βάοπεαε ἵπ Μπα) Ἠλ Ον κομήπιομί οοππρ. 
ιά. χνὶ. 90. οὐχ αἱ γενέσεις τῶν καρπῶν τρέφουσιν 
ἄνθρωπον. ἀλλὰ τὸ {ἡμά σου τούς σοι πιστεύοντας ὅτα- 
σηρεῖ. [έοπρ. Ώευῖ. ὃ. ὁ.] 

ὦ. ΑΝ το Όιο ἀΙῄοτοπου ἵπ νο ογάεγ οὗ Όναο 
(οπαρία ους τοσοτόσοὰ Ὦγν Ἀπιῤνονν, α5 οοπαραγοὰ 
νι Ὠναί ἵπ ακο (νο ἵταπδροθες Όνο Ἰαεί νο 
Όνο ἀἴδοτοραμον (18, πάεσά, 1 σα ὃς οπ]]οά εαο]ι 
ἰ. ποῖ ἴο τοπιονοὰ Ὦγ αἩγ “ ἀθενίος [ο νο 
ποµσςς. εηοἩ α5 ερροείῃπρ νο ἱεπιρίαίοι {ο 
κάο]αἵτν {ο Ἰνανο (ακοή ρίασς ἠρίοςς οἵ ἴἶνο οτάος 
ἵπ Τακο {ο Ἰανο ΌδεἨ ὀικατοοά Ὁγ (ΓαηΡΟΠΙΟΘΓΑ, 
Μτ, Τοννηκοπά αοσοιπ!ς [ος νο ἀἰβετοπος ἵπ οτόος 
υγ αθοτιυίηρ Πτ το «έβεγεπος οί ργροφὲ π νο Εννπη- 
με]1ί». Βι Ττ 15 Ὀοίίοτ {ο ατα {ο ἴ {ο α ἀῑ[εγ- 
ουςσο οὗ Ρυτροφο ἵπ παγγαύης νο Γοιαρία ον απά 
το Βαρροξο, Οιαί ν]η]ο Μαιινονν πίοπόςά {ο ῆκ 
Όιο ογάεγ ϱ/ έιο οἰγομπιδίαπονς, (1 ο]ν ἶ5 ρ]αΐ Ὦν 
ή Μανίηςσ οππρ]ογεὰ ιο ἀεβπ]ίο ἵοτπις τότε 
πάλιν͵) Τακο ἀῑὰ πο Ἱπθαῃ ἴο 6 5ο νετν οχας 
Ῥαἱ πιοτο]ν 1ο τοσοτὰ {νο (γαπβασίτον ἵπ α σεπε 
τοαή; παπά Όνας Όνο ογάἵπαςγ σομ]αμο ίση ννας κα[- 
Ποεῖεπί {ο στ Ριτρορο. α . 

παραλαμβάνει] Παραλαμβάνειν οξίοπ αἰριὶ 
Ὀου]ι να Όνο ὡα δη] αμά (Ἰαεείσαὶ να ὦ 
ἴακο «ΠΥ οπς πἱοημ νι] α΄ (παρα) 38 ἃ 6ΟΠΙΡΠΗ- 
ἰομπ. Ἀοίί]νογ Ες ἵογπι ΠΟΥ ἵστησιν σἶνοα νο Ἰοπεί 
οοµπίσοπαηςς {ο νο ναῖρατ πο σῃ, Οναί Όνο Ὠον] 
ὑαπαροτίοὰ οι Τ,οτὰ Ὀντουμὴν δι αἷγ. νο Ἰαίος 
9 πὀπητοά {ο Ίνανο νο βθηκο, ργενα [ζεί ΡΟ Πε 
(ο Μαΐε ης κίαΐσπ. 390 κνη. ὃ. απά 91. κ. 9. 
στήσω αὐτὸν ἐναντίον σου. 

--- ἁγίαν πόλιν.] Ῥο οπ]]οᾷ κατ ἐζοχὴν, 38 Ίναν- 
πα νο Ἰνοὶυ Ῥοπιρ]ο απά Πα ννοτερ. να Όνα 
ἑηβοτίρίοη ος. Ενοῖγ οοἵηα ννης “ ογηκα]οπι Όνο 
Ἰοἱυ.. Ιπάσος, ὖνο Ἠοπίίνοπα οπ]]οά Όνοχο οἶίον 
)ιοίψ, νε] λο]ι Ννοτο ποσσαπἰοὰ Όνο εροοίαὶ τοκἰάσηςο 
οἱ απγ οἱ Ονοῖγ ἀο[ΐο». 

---πτερύγιον] Όπ Όνο κοηκο οὗ Οία (στ οπη- 
πιοηίσίογε ατὸ πο αρτοσὰ, Όπο Ομ ἵκ αἁπηλιοὰ 
Οναῖ ἐἱ οπηπος πιοαπ ρύππαείε,; [ος Όνοτο νου]ά 
Ἠανο Όσοῃ πο Αγηοϊο, Απά Γοτ Όνο κοηρο ρύππα- 
οἰθά ᾖα(επιοπέ, (ακἱμποά Ὦν Οτοί., Ἡ 
πιά ού.) Όνοτο ἐκ πο απ λνοπίν. Ὀπ]ασκν κο 
Ἰανθ πο ον εκαμαρίο ΟΓ πτερίγιον αποῦ ο α 
ῥωάϊπς. ἨΒυι αν Όνο ρηπηή ήν πτερὸν πα Ίνλθῃ 
Ργονος Ὁγ είς. {ο ἀσποῖο νο γουί ο α- ἑεπιίε, 

Κύριον τὸν Θεόν 

Ίαῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πευὼν πφοσκυνήσης μοι 
Ὑπαγε ὀπίσω µου, Σαπανᾶ" γέγραπται 10 
σου προυκυνήσεις, καὶ αὐτῷ 

9ο Εής ὃν Ἐτεῖνα, Μάά]ει., Ξε]ευς., 
απά Ετία., ἵο ἀεποιο Όνε ροϊπτεὰ του οἱ κοππθ 
Ρατί οἱ να ἴεπιρ]ε, παπά α νογ ατο ἱπεμπεά 
το Ὀπ]ς, Όνο σγεαί Γαίεγη Τ]νο πιοκῖ 
σνακ ν-- ορίπίομ, Ἰονενετ 
ελα], Ἠοεεμπη., απιὰ κ 

το ναί ννας οα]]οά ἴιε Απρ Γογίεο, ννμλοῖι 
ονοτ]απᾳ ιο ρτοοἱρίοε αἲ 6. πιά Εξ. οἳ νο 
τοπαρ]θ (εες κα . Λη, χν. Ἠ απά ὅ.}: απιά ννας 
Ρογ]ιαρς «ο οα]]οά ΓΓοπα νε ερίτο-]]κε ἤμιγο νν]ήσ]ν 
Όνο ειά οὗ νο απ Ρτεκεπίεά Γοπι Ὀε]ουν. 
[οπιρ. Ῥεα]πα κοὶ. Τ1.] 

0. γέγραπται γὰρ, ὅτι κ.τ.λ. 
ιο 

5 

ΤἼο ΓΟΓΠΙΟΥ ννπ8 
α (οπιρία πο ἴο ργοκιπρέίοη τας ἵπ Ἠήτη- 
κο] ῇς ες, Το αἰκίγισέ ἵπ 0004 Ετονἱάσπος. Ἴνο 

φμοίαίσπ νν ην νε ον Όνε εν) ευὐτ]ο- 

τομίκε οὗ ρτοίεςσΠίοῃ Όνοτο μίνεν ἵν Ἠπηοὰ 
οκ6 ομ)γ, ο οπάατο νο ον] νε οἷν µιεεί 

(οτι ἵπ Όνα ρα] οἳ ἀπῖγ; πο ἵπ ας] 45 Όνογ 

(ος ρτοιοοίοη. Το πνοίαρ]νος η 
ἀροῖσί σε, 8, π Καῑπ. τοπνατκα, ἴακον -- 
οπία, νο, π ονομα ονοτ τουρῖν κανε, αρ 
απά οαττν Ενοῖγ ολ]άτοη ονοτ Όνο εἴοπος ἵπ νο 
ρα, Ίοί 1 ον εἰνου]ὰ ἱτὶρ απά εἰηῦ]ο αροῃ Ώνθπη, 

Τ. οὐκ ἐκπειρήσεις ἃ ο] Ἐκπειράζειν (νΊνετο Ίνα 
ἐκ 9 ἱπιοπεῖνο) εἰμπίβος ἵο πππκο Ἱτίαὶ οἳ αηγ 
οπο”. ρονος η --- ν απά νετο, οἱ ον σης 
Ρονοτ (6 «αγε. οπιππρηϊπίογς, Ἠοννενετ, 
Ἀτο ἀἰνίάρὸ ἵπ ορίπίοπ νεο ---- ΝΑΓΗ- 
πα ασπίηκί ϱγεκ Ρο ο ἁἰκίγικέ. ΠΕ 
νι ν. ποτο ρτοὐαν]ο. [σπηρ. Ώου. νἰ. (δη 

δεικνίναι Ἴπι- Ὁ. ὀείκννσιν --- κόσμον.] 
Ροσς πο ἀλοιλκνοίφ. 1 ελ (ο ἴιε εὐρλίν Ίνα 
πιοτο]ν {ο ροή οµΗ, ππᾶ Ίνετο κοτνο {ο 
Μἲὼω-. Ἱ αι Ἴρονο ἵνν 

Αεγέρέμγε 
.] ας το οβεοί ή ρατροεο, ἵ ρεγνοτιεὰς {ος 

ο 
το 

ἓ η :σεξ ἕ Ξ : ἐ πο παίους 
πηκε ὃς ἴπκον ἵπ α 
Γα κήπο οπἳν. Απά 
οὗ Ον] ἰ 
ἵν. 15. κο Ἡ. 1. 

ἳ ἱ | 
ἓ .ξ 
µε ἓ σε ἴ 
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| 3 ς ᾿ η 

Π µόνῳ Λλατρεύσεις. Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὃ «ιάδθολος" καὶ ἰδοὺ, 1. κὃ. 

ἄγγελοι προσηλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 

᾽ΑΚΟΤΣ4Σ δὲ ὃ ἸΙησοῦς, ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀγεχώρησεν εἲς τὴν 15 

19 

14 14 

19 Γαλιλαίαν ' καὶ καταλιπὼν τὴν ἸΝαζαρὲτ, ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερ- 

1 ναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν, ἐν ὁρίοις 

Ιὅ πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Πσαΐου τοῦ 

θονλὼν καὶ γῆ Νεφθαλεὶμ, 
Ι6τοῦ Γορδάνου, Γαλιλαία τῶν 

10. λατρείσεις.] Δατρεύειν «ἱρπίβες ΡΓορετΙΥ {ο 
ταπάεγ 5εγυῖοε ἴο απγ οπθ: Ῥιαῖ ἵπ νε Ξερί. απἀ 
Ν. Τ. Πε 15 σεπετα]]γ οοπβπεὰ {ο γεὶσίοις 5ετν]οθ. 
[6οπιρ. Ώειί. ν]. 19, απά κ. 20.] 
11. διηκόνουν αὐτῷ.] Διακονεῖν ΡΓΟΡΕΤΙΥ αἰση]- 

Πες ἵο δε απ ρέπαι, ο). οπ ΔΠΥ 0Π6: Ρηΐ ετο απἆ 
αἲ Ματ. αχν. ὅδ. απά Ματκ 1. 19 απά 15 απά 41. 
µε εἰσηίΠες (Ίἶκε πιπίκίγατε ἵπ Παπ) ἴο αοαῖί αξ 
ἰαβίε, απᾶ, ὮΥν Ἱππρ]σαίίοη, ἵο φρρίη τοι Γοοα. 
5ο Εατ. Ογε]. 9]. Κίκλωπι δειπνῶν διάκονος. 

19. παρεδόθη.] Ξαῦ. εἰς φυλακὴν, ΝΠΙΟΠ 15 π5ια]- 
Ιν οτργεσκεά, 38 Ιπ Λοῖς ΥΠ. 9. απά αχὶ. 4. απἀ 
ἠισάας. Ξ]ο. οἴἵτεά Ὦν Μαπίμθ. Ότ 1 πιαγ Ῥε 
(νι Ἐτια.) τοσατᾶεᾶ αξ απ ἐπάεβπίε {οτπι ος 
εχρτεβείοη, (1εβῖ 5ο, ἵη οτἀοτ {ο αγοῖά πιεπ{οηίη 
πηγα ἵς απρ]εαξαη{) «Ἰσπ](γίησ ΄ίο Ὦε ἀε]ίνετε 
πρ Ιπίο απὖ οπε) Ῥονγετ, {ος Ἠατπι” [ζοπι. 
[κε ΤΠ. 19. ἆομη ἵν. 40.] 

19. τὴν παραθαλασσίαν] “νε ἶ5 οἩ {Πε οοα»ί 
οἱ Όιο εεα,”” οἵ Ἰακε οῇ εππεκατείἩ. 3ο οπ]εά 
ἐο ἀῑειπσπΙςῃ Τξ [τοπι αποὔιεγ Οπρεγπαπῃ. [ζοπιρ. 
"κε 1ν. 10. 90, 91. 

15. Νεφβαλεὶμ.] 15 υνου]ά τοαά Νεφθαλεὶ, 
{τοπ νε Ηεῦτενν. Βαΐί ιο ρτεφεηί τεαάἶπςρ 566Πη5 
ὕρίατ {ο οοττεβροπᾶ ἴο πο Άγτο-0μα]άεε, Ὑνηὶο]ι 
να βροκεπ Ὦγ πα Αροξᾶες: απᾶ, αεοογάῖπρ {9 
νηοβε ρεση]απ ες οἱ {οτιπϊπαοη. Ῥτορεί Π4ΠηΘΒ 
οἳ Όνο Ο. Γ. νγοα]ὰ Ῥο ΗΚε]γ {ο ὃο οοπ[οτππεά. 

15, 15. πε ποτ αστοο πεϊηετ νι Όιε 
Ῥασε. ποτ Όνε Ἠεῦρτεν; Υεί ιο ἀῑβετεραπογ ἵδ 
Ὦν πο ΠΠΟΛΠΒ 5ο τοπ α5 νγου]ά αἲ Πτεί οἶσ]ιί αρ- 
ρσατ. πε Ηεῦ,, Ιπάεεᾶ, 5 ἵπ ους ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
γοτεῖοπ Ὑτοπρ]γ ἱταπε]αίοά ; απᾶ ιο Βερί. 8 
νοτν οοτταρί. Τ Όνε πηϊφίακες οὗ ἄνο οπε Ῥθ 
τεσήβεὰ, απᾶ Όνε οοτταρίοης οὗ ιο οὔνεγ Ῥθ 
απποπὰεἆ, Όιο ἀἴποτεραπογ η] αἰπιοβί γαπίδὴ 
εεροοία!γ Ἡ να οοπβίἀετ ιο Ῥμγροθο οἳ ιο 
Εναησε]σες πο ἀῑά πο πιεαη {ο οἵίο 1ο το]ιοίε 
Ῥτορῃθεγ οοπ{αϊποᾶ ἵπ Τ5. Ἱκ. 1 απά 2, Ῥαί Εναί 

οὗ  ΜεἩ καῃσεᾶ Γοτ Ἰής Ῥατροβο. η 
ἀἷᾶ ποῖ εἶἵτο Ένα νν]οῖς, ννας, ἵ αρρτε]επᾶ, {ο 

Ες ΤΟΛΛΟΠ --- ναί νο Βερί. να χει, α5 1 8 
πον, Ὀντουσ]γοπί Όνομα νοτβθ5 οχοθεάΙηρ]γ οοἵ- 
πο απά ναί Όνο Ἠεντον να Υοτγ οΏβοιτο. 

Ἐναπρε[ίεε, πονίονετ, ρετοεῖνοςὰ Εναί νε ρεή- 
οταὶ κοορο οἱ Όνο [ογπι ος νο Έννο γοτνθς Ύνηβ 
[πο β.ππο απ ἴμαϊ οἱ Όνο ασ; απά Ειναι 8 
ἸρΥ ρτεκοπερᾶ οπ]γ α β]]οτ ἰαίοπιοπί ο ν/]νας 
πα σομ{αἰπεςὰ ἵπ νο Γοτπποτ. Το βοπαο ο Ρον 

Εκ, ναι «τη νο Γογπποτ πιο ο ἀσμαροά 
ππηρᾶ {ο ὃς ἀερακοὰ) χο Ἰαπᾶ οὗ Ζενα]οη, 

Ἰππὰ οἳ Ναρ]ημια Ες Όνο πιπτίήπηο ἀῑίτίοι, 
Ὀογοπά οτάκη, επ]]οά Οᾳ]]οο οἳ 

ὕμε Οσπ]σας πι τα νο Ἱπείον πιο Ἠο Ίνα 
πάς (οι εἰ ππακο] 1 ρἱοτίουκ.”. 8ποἩ Ῥοΐίηα 
0)α οπκα, Όνο ἨΕνκησε[ίη γἱσ]η]γ Ἰηάροά, Οιαί 1]νο 
καίσιο ο Ένα Όνο Ὕογκος πησὶ Ῥο Ῥ]οπὰοά 
πο οποι οπή ήπη, ἵπ Όιο ΓΟΤΙΠΟΥ νογνκο, Όιο 
οὔλσυτο ποπ ο ὔνρ Ἠοηγονν, απ Όνο οοτταρὲ 
ουν ” . π- πιά ο ήμίης Όνο τον, νν 

οι, Ἱ. Ε, 

Ζαθουλὼν καὶ Νεφθαλείμ' ἵνα 
προφήτου Λλέγοντος ̓  

16 

Γη Ζα- 

ὁδὸν Θαλάσσης, πέραν 

ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὃ καθή- 

Όιαε «]]σηί «Ἴαπησε (αἀορίεά {οπι {1ο βερί.) οΕ 
πιακίησ γῆ Ζαβ. ὅτο. ποπιϊπαίίυε Ἰηδίεαᾶ οἱ ας- 
εωδαξῖυε 63565, Γο]]ουγεά Ὦ} ὃ λαὸς ὁ καθήµενος Ραΐξ 
Ιπ αρροβίῖοη η, α5 Φ. Αρ ὸ οϐ, πε Ῥτθ- 
οεάίπα, απά ροϊηίϊησ οαί {λα παίωγε οἳ ιο σ]οτγν 
{ο νΠΙοἩ ελαί οοαΠί{Υγ Ίνας ἀρείπεά. ἜΤ]ο οοή- 
αγ Ἠθτε πιθαπί ὮΥ ὁδὸν θαλάσσης ἵ5 ἴμαί εἰτοιπι]ᾶ- 
οεπί {ο ἴπο 5εα ο{ (α]εα; {ος (μαί 5 {πε θαλ. 
Ἠετα Ιπίεπάεά. "Οδὸν θαλ. 5 εΙιρᾶσαΙγ εκ- 
ο {ο ἡ χώρα καθ ὁδόν. 390 «ἘδεἩγ]. Ῥτοπι. 

Ἰποί. 2. Ιπῖΐ. ἈΧθονὸς μὲν εἰς τηλουρὸν ἤκυμεν πέδον, 
Σκύθην ἐς οἶμον. ΝἨετο ία Ῥε]ο]. εχρ]αϊπβ οἶμον 
ΡΥ ὁδὸν πιεαπῖησ {ἐγαοί οἵ εοωπίγη. πας ει 
νγοτάς υγ] Ῥο {οαπά α πποςξί σταρ]]σα] ἀεξοτιρίίοῃ 
ο) πο οουπίτγ αβετννατάς οα]]εά (α1]εο, ἀῑνιάθά 
1πίο 15 ἀῑδίτιοίς, αξ Ιΐ ννας Ιπ {ο Ώππο οἱ {πε 
Ῥτορπεί; ἵπ ν]]οὮ Γη Ζαβ. απά γῇ Χεφ. ἀεποίε 
πε νν]ο]ε οῇ ἴἶια (τῖρος ο{ Ζεῦα]οπ απά Ναρβηί]α- 
Ἡ, οχεερί α ἰταοί οἳ οοιπίγ Ῥοτάστίπσ οἨ ἴ]α 
ΊἸακα, {ια 5αππς 1 Ἱπιασίπο αφ ναί νλ]σ]ι, Ιπ ΠἹθη- 
Ποπίπς {νε ἀῑνίείοης οῇ (α]]6ε, ία Βαρθίης οαἰ!1 
Ό Τη Όπνο ποχί 641568, πέραν Ἱορ., Ταλιλ. 
τῶν ἐθνῶν ἀεποίο, 1 αρρτε]ιαεπᾶ, (πε δαπιο ἀῑδίτιοί; 
Ώιε Ἰαΐοτ Ὀεῖηπς οΠΙγ αποίἸετ αρρε]]αίίοῃ ος ία 
{οτπιοτ. Τ]ο οοιπίτγ πιοαηί ἶ5 ναί ἀῑδίτιοί, Ὦε- 
Ώνεεῃ ΝΤουιπί ἨοΓπιοῃ απᾶ χε τίνος, Ὑν]ίο]ι εἰτίς 
Όια Ἐ,. εἶάο οἳ Ἰοτάαπ, ἵπ 15 οοατςε Ποπ Μουπέ 
14ραπαβ {ο ὝΎπετο 1ΐ οπίθτς {ο 96α ο) (αἱ]ες, ἵπ 
ν/μ]σἩ ννετο αἰαίεὰ ΟΠοταζῖπ απά οἴ]οτ Ῥ]ασθς 
Γιοφιεπίεὰά Ὦ}γ ουχ Τ,οτά. Α5 {ο ιο ἀἰδοτεραῃ- 
οἷθς νο 86οπα {ο εαρεὶεί Ῥοίνναθη {ο Φορί. 
απά 5. Μαίλονν, ΤΙ αρρτε]επά ναί, ἵπ νο εππο οἱ 
Όιο Εναηρε]]δίς, ια ἴοχί ο ιο Βερί. Υ6ΓΥ πεατ]γ 
αστεσά νι ΟὨναί νν]μ]ο] ννο πουν βπά ἵπ 8 (.ο08- 
ο): απᾶά Τέ ταῃ, Ἰ οοποοΐνθ, 5 {ο]]ονήβ: χώρα 
αθ., ἡ γη Νεφ. δδὸν θαλάσσης [καὶ τὴν παραλίαν 
οἰκοῦντες] καὶ πέραν τοῦ Ἱορ., Γαλ. τῶν ἐθνῶν, 
λαὸς ὃ πορ. ἐν σκότει εἶδε τὸ φῶς µέγα. οἳ καθ. ἐν χ. 

[κα] σκ. θαν. φῶς ἔλαμψε ἐπ᾽ αὐτούς. Μονί οῇ έλα 
ονΙα οι {Τοπ ο Ῥτοβοπί {ἴοχί ατα, Πποτο οἵ 

1658, εαρροτίοά Ὦγ ΜΜ. ἜΤπο Υνογᾷβ λοιποὶ οἱ ἵπ 
Ότο οΟΙππΟΠ ἴοχί ατο ενἰἀεπί]γ οπι ἀπ ππατσίη, 
38 π]εο οἰκοῦντες, Ὑν]]ο]ι 18 Γουπά ἵπ 8οππο ΜΑ, 
ΑΑ {0 τὴν παραλίαν, ιο πο τοσθίηᾳ, 1 Ἰανο πο 
ἀοιβέ, 18 τῆς παραλίας. Βηί Τ επβροοί Ὠναί 6Υθ 
Ηιαί οπππθ οτἰρ]πα]]γ (τοπι πο ππαγσύε; ννηετο Ιί 
ν/αβ πηοαπί {ο οπγρ]αῖπ ὑδὸν θαλ. ἴπ επο Λ]οκ. απἀ 
β0ΠΠο οὔνοτ ΝΤΕ. ννο Ἠπνο Λοί]ι δδὸν θαλ. απᾶ 18 
μῖσεα; Πίο, α5 ἵν οΏοπ Ὠινο σπ.ο, ὮΥ ἆορτος 
οχροε]]οὰᾷ Όιο οτἰρίπα] τοπάῖπρ. Πόε τὸ, {ος (ο 
{οχίαα] ἴδετε, οἵ εἴδετε, ἵψ Γοιιπά ἵπ 6ονοτα] οῇ ένα 
ῶομί Μ88, ἜΤ]ο οττοί ἵψ ΒΠΟἨ 8 ο ση ΟσσΙΤΑ 1 
παπά Ἰστο Ἰσὰ {ο Όνο ταβ] αΠοταίοη ΟΕ αὐτοὺς ΙΠίο 
ἡμᾶς Ίο τοπάΐηᾳ ο νο Βορί., οἱ οἰκοῦντες 
ἰτοπρ]γ εηρροτί! ναί Γουπὰ ἵπ Όνο Οοὔοκ Οπηῖ, 
απά κονοτα] οὗ 0ο Ἰνορί Μ55, οἱ νο οπτ]γ Πα]ίο 
γογκίοῃ, οἱ καθήµενοι. ΤΗ ἵπ οοπβιπιοὰ ὮΥ νο 
Ποργονν, με ἵ νο] τοπᾶστοᾶ Ὦγ Ἠσβοηπι, 
ὅαοι ομί Οπήιοτίπη τορίοηον οοἱσβαπε, ἴν 8ο 
αἰα σορτ ἨΠονονον απσταππα σα] Όιο ἰάΐσπα 
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4. µενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα” καὶ Ἱτοῖς Ἰκαθημέ- 
γοις ἐν χώρα καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀγέτειλεν αὐτοῖς, 

15 ᾽Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ἸΙησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν" ΛΠετανοεῖτε " 11 

10 γγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ΠΠεριπαιῶν δὲ [ὁ Ἰησοῦς] παρὰ 18 

τὴν Φάλασσαν τῆς 1αλιλαίας, εἶδε δύο αδελφφὶς, Σίμωνα τὸν λεγόμε- 

Ον Πέτρου, καὶ γδρίαν τὸν ἀδιλφὸν αὐτοῦ, ῥάλλοντας ἀμφίθχηστρον 
11 εἰς τὴν Φάλασσαν" ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. καὶ έχει αὐτοῖς' «Πεῦτε ὀπίσω 19 
18 µου, καὶ ποιήσω ἡμᾶς ἁλιαῖς ἀνθρώπων. οἳ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ 90 
19 δίκτυα, ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο 51 

ἀδελφοὺς, Ἰάκωθον τὸν τοῦ Ζεθεδαίου, καὶ Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
30 ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεθεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καταρείζοντας τὰ 

δίκτυα αὐτῶν" καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. οἳ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον 59 

καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

Με "Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Ταλιλαίΐαν ὁ ἸΙησοῖς, διδάσκων ἐν ταῖς 53 

αι θδδ συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ 

Φεραπεύων πᾶσαν γόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν ἐν τῷ λαφ. Καὶ ἁπῃλ- 5 
ὤεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν" καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάν- 
τας τοὺς κακῶς ἴχοντας, ποικίλαις γύσοις καὶ βασάνοις συνεχοµένους, 

πια 8οοπι, ἴϊ ἵς νετΥ οπλο {ο χο οἩαγποίος ἀεποίοά α ἰαγ {; 39 ὀίκτνον, [ΟΠΗ δίκω, 
οἳ ἴ]ιο Ηοἰ]οηίνίίο Οτοοῖς, απά ἵ9 ποῖ υπ/γοσασπῖί- ακασ]]γ α [Οοπιρ. Το ακε ν. 3, 
1γ (ουπά ἵπ Όνο Αροσαγρρο. εί ολη 1, 43.] 

10. καθήµενος ἐν σκότε.] Ἐαθῆσθαι φοπιθίίπιος 
αἰσπίῇος, 5 στα, {ο {ἱνε οἱ δε, οἱ νυμῖοὮ 8οπβο 
Όια Οοηπιθη{αίοτς πάάπσοο οχαπαρ]ος, ας μάτι ν. 
ὃ, 1 Μαος, Π, 1. απᾶ 99. 811, κκχν. 18. Ἠοτοάος, 
1. 40. ἐν πένθει καθ. ππά Ώίοηγς. Ηα]. Απι. Ρ. 609. 
Το νι] οἷν ππαγ νο πἀάοὰ ΑτκίορΙμ, Ῥαο. 645. ἡ 
πόλις γὰρ ὠχριῶσα κἂν φόβῳ καθηµένη. ΑΔ, Ἰνουν- 
ενετ, νο ννοτὰ, ἵπ Ες 86ηβο, ἵ9 αἰπιοβί αννανς 
ορπηθοίοἆ γην ἵθτπης ἱπιροτίίπα αγἰε[ ος οαἰαπείῃ, 
Όνοτο πλαν ο απ αἰ]κίοπ ἴο αἰήίπς, α5 Ὀοΐπα ἴἶνο 
μομο ΟΕ ΠΙΟΗΓΗΘΓΑ, ὙΣκότος Ἀπά φῶς ατθ, 1η 

Πρίατο, πφοὰ {ο ἀσποίο τοκρος({νε]γ νο ἵμπο- 
Γ4ΠΟΘ ΟΓ Ἱττο]ίρίοη, ππὰ πο Πρ]ὲ οὗ νο (µοερε]. 
Ῥιἱ Ίντο φῶς, (ακίταοί [οτ οοποτοίε͵) εἱρπίῆος 
απ οπ/ἱσ]έοπεν, ΟΥ {οας]ογ; οἳ νλίοὮ 86η9ο είς. 
πάόασςς ΠΗΠΙΘΤΟΙΝ οχαπηρ]ο8, α5 Ἠοπι, Π.π. 59. 
Φόως Δανασῖσι γίνωµαι. Εαπρ. ΕΙ. 449. Ελλάδι φῶς, 

---ἓν χώρα καὶ σκιᾷ θανάτου. ἜΤηϊα ἵ ἴο Ὄο 
κου, Ἰκο Όιο Βορί, ἐν χώρα σκιᾷ θανάτου ΓΟΤ ἐν 
χώρα σκοτείνη, πα ί]ας {ο νν]ήο] 18 νο πιογέῖα εὔπι- 
-- οῇ Ονἰά απά Ὑτμ, 

--ἀνέτιλεν.] ο Ἠανο Ίνορο α οοπ παπί ίοη οἙ 
Όνο πιοίαρλµος. Ἀο Όνο ΟἸακκίσα] ννπίοτς κροακ ο 
Όνο οοπηίπ ο «οπιο ραρ]το Ἰνοπο[ασίοτ ας α σέ 
πας πρ ἰπ ιο πεί οί άαγκπεκα, (986 Ἐκολγ]. 
οτε, 30390, απά Άραπη. δ05.} απά ἀνατέλλω ως να 

ἀεποίον νο τἱκίπᾳ οὗ ΌνοκαΠ. Αὐτοῖς ἵκ τοὐυπάαη 
πο Ὦν Ἠουταίκπα, ας ἠοιωνα ιο νο αγ 
μ.ο {π αἰπιοκί αἲ] Ἱαπρααρος, [ζσπιρ. Ίκα, κ. Τ.] 

17. ἀπὸ τότε] δα. γρόνου, ἵ. ο. ποια να πιο 
Οναί σκην «ο ]οά αἱ ας ιόν νο. "Ἠρέατο 
ξαν [ου ἐκήρεζει ὮΥ α τοὐπΠζαπογ, ΑΑΥ Οοπι- 
ΤηΘΠ{ΑΤΟΓΑ, οΟΙΙΙΛΟΠ [ο Ὀοῦν Όνο Ποῦ. απά [,αΐπ, 
Ῥυΐ Πε ππαν Ὃο ἀου]οἆ νν]οῖ]νοτ (Ἴνοτο ἵά αἩγ τοπ] 
ΡΙοσπακη ἵπ νο οχρτοκείομ. [ζοπιρ. καρτ. 1. 3. 

ην αν] αν Της ἰ Ιν ππ π]ος . {βληστρον. “ Ἰ8 τΙΥ πἩ . 
νο η ῥίκτνον απάστκτοσά, ἌἜηο ννυτὰ 9 υκοὰ 
Ὁγ Ἠοείοά, Ἠστοᾶο., παπά οἴ]νοτ απ λογα, απά αρ- 
Ροσγε, Γποπη 18 μ.ο, ίδου Ηετοἆο, {. 11.) το Ίανο 

19. ὄευτε ὀπίσω μου.] Δεῦτε ἴψ οοηκί- 
ετοὰ μα. πιρτο νὰ, ϱ ο ϱν κε ντο νε ἆγε 

ος ἄγετε απᾶ Όιο Ἠοῦ. ἠ3 οἳ :3. Βωι {ὲ ἵ νετ 

απά αἱ χὶ. 58. αχῖ. 4. Ματς 1. 17. ντ. 51. κο ἵπ 
Ι Ῥτορογ Ἀεπφε, ἴο ἀεποίο υεπίίε, οτ αἀεκίε. 
Βυση, ἡγ ἀετίνες Τί [τοπ ὁερ) ἴτε. Τα 
ὀπίσω µου Ί8 τοβετοπος [ο Όνο οδίοπα Γον ἀῑκεί- 
Ρο μον μον. α : 18 
οαμ[να]οπί το ἀῑκοῖρίε. . Ἱαοτι. 
48. Θοσπιάοο ο αιλὰ ὃς Ἐνηὴ ἆαο θα) του 
ΡΊνΟΠ : ἔπου τοίνυν καὶ 
-- ἁλιεῖς ἆ ων». ᾖ. ο. αΌ]ο {ο ἆτανν πιο ονετ 

{ο Όνο (Οσερε]. Βο ἵπ ία . εοπι- 
5 [νο (οασἸογ οὗ νκάοπη ἴο α . Απά ἵπ 

3 
ρεπεταὶ ἴοτπη {ο ἀεποῖο α υεεφεί οὗ απν εἶχος Όας τε 
πηυκί Ἠοτο ἀοποίο {ιο οδὲρ, |. 6. 

---νόσον καὶ πᾶσαν αλ) Κα. Όνο 
{ΟΓΠΙΝ ας βοπιο πτο, 

Ίνα πο Ἠοτο. ανα Ἀν΄--ο. α 
ἀἰκογάεν, νο ί]νος ποπῖο οἱ οἰγοπίος µαλα- 

κία, 38 ος πισ]α- 

ὙὝ Ὃ ως] ἐς αἲ λος πο ος 
ἵπ 4 Ῥ. 786. 46. ἆ 
οκ) ο αν Ἰν ἨλιογὰςἩ. νο ιο 
---βασάνοις συνεχομένουν.] ἈἙάσανος εἰρηίβος Ἱ. 5 



ΜΑΤΤΗΕΝΥΥ ΟΗΑΡ. ΙΥ. 94, 95. 19 
ν , . 1 ἱ . 

καὶ δαιµονιζοµένους, καὺ σεληνιαζοµένους, καὶ παραλυτικοὺς ' καὶ 
μ 3 ’ 

εὖ ἐθεράπευσεν αυτούς. 
3 } «ο , 3. ον .. 

Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς 
ὁ. η ς ΄ 3 3 Ν 

Ταλιλαΐίας καὶ «Πεκαπόλεως, καὶ Ιεροσολύμων καὶ Ιουδαίας, καὶ πέραν 

τοῦ ορδάνου. 

ἑοωο]ιδίοπε; 3. οπαπεπαίίοπ, οτι Επα], δή {ογέμγε ; 
9. ἑογίαγο Ιδε]/:; 4. απγ ἰογπιεπέῖπς πια]αάιμ; οἳ 
νήσο] αἰσπίβοαίίοπ εχαπιρ]ες ατε αἀάισεά Ὦγ 
Ἠγεί5. Συνέχεσθαι ἵ95 οΏίεη α5εά γη] α Ώαἳνα ος 
βοπιθ ἀῑδοτάθεγ; απά Ίας τοίετεπος {ο 5ΙΕΝ 48 
εοπῇπε ινε ραϊϊεπί5 ἴο Ενεῖτ θεά. 

----καὶ δαιμονιζομένους, καὶ σεληνιαζομένους.] ἸΝοί- 
νΏιθίαπάϊπςσ {ἶνε Ιεατηῖησ απ {αἱεηί υνμῖο] Ἠανο 
Όθεῃ 5ο Ρτοβιςε]γ εχρεπἀθά ἵπ 5αρροτί ο{ ἴἶνα ἨΥ- 
Ροί]μθείς οὗ Μεάςε, {ιαί ἴλεςε ὁαιμονιζόμενοι Ἡετθ 
ΠΠΕΤΕΊΥ Ῥετεοπς α[Πίοίεά τοδι {απαεη, 1 15, 1 οοἩ- 
οεἴνε, αἴίετ]γ απίεπαῦ]ο. Τ]ε ἀϊδοτάεις οοι]ά ποί 
Ρε ἴἶνα 8απιε; ναί ος {Ίιοδο Ρροββεςςεἆ πν]ι 4επλοι5 
Ὀεῖπσ ρτεοῖςε]γ ἀἰκέπισις]ιεᾶ, πο οΡ]Υ {Γοπῃ παϊατα] 
ἀϊθεαςες οἱ ἴἶα νγογςί οτί, Ὀαί {Τοπ Ι1ΠαςΥγ Ιπ 
Ρατςοπ]ατ,. Τ 16 (τας, ἰἶναί απποπσ Ὀοίμ Ηθαίπεης 
απά ᾖθδννς, Ἱάπαςγ απἀ ερί]ερδΥ Ίνετο αποτίρεὰ ἴο 
Ώιε ΠΟΥ οἱ ἆρπιοπα (11ο αρἰτ]ί5 οἳ ἀεαά πιεη, 
οἱ οἵπετ εν] Ῥεϊπσς); απἀ 1 πιπδί Ῥε ρταπίεά, 
Όιαῖ Έλετο ατθ 8ΟΠ16 Ῥᾶβδασο5 οἱ Βοτίρίατε (88 
Μαΐ. αν]]. 1] απά 15. ζοἶπ ν. 20. νΗΙ. 48 απά 
60, π. ο] ν/μ]οἩ Ῥτονο (ιαί ιο ἴΘΓΠΙ σελην., 
ἐπιληπ., απά ὅδαιμ. Ἠ6χο δοπιεῖπιες α5εά ΦΥΠΟΠΥ- 
πιουδ]γ. Βαΐ Όιαί νυν] ποῖ ρτουο Εχαί ΙΠεΥ Ίνετε 
ποί ᾖῥγορετγίη ἀῑκίποί ἴτοπι ϱαοἩ οίπετ. Απά 
ευτγε]γ το]ιοπ ἀἰκήπσαϊκ]μες, επεῖτ Ῥεῖησ φοπιείίπιες 
πβεά ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒΙΥ ουσΏί ποί {ο αΠοοί Οείτ 

αεοερίαἰοπ. ἜΓ]ο στεαί Ῥτοροπάεταπος, 
ἴοο, οἳ ἴπε Ἰαΐετ οΥεΙ χε ΓΟΓΙΠΘΓ 866ΙΗ5 {ο ογίησθ 
απ Ἱπίεπίίοῃ, ος Όινε ρατί ο{ Ὠια 5αοτεά ΠΙΕΙ, 
{ο ργεγεπί ιο [αἱςε οοπο]αβδίοπς ν/]]ο] πιϊσηί Ῥε 
ἀτανιη {τοπι Όιε ἀἴδεαςες Πανίηςσ ΠΙΣΠΥ ΔΥΠΙΡίΟΠΗ5 
1 ΟΟΠΙΠΠΟΠ, γ πιατκίησ Ώιοςθ σοα5ες οΓ Ῥοβδεδείοπ 
πο ὀερας τε]]ενεὰ Ὦγ «οπιο οἰτομπδίαποςς ποί 
εαι]νοσα], απά νΠπίοὮ οο]ά παευοχ 4οςΟΠΙΡΑΠΥ 4η 
ππαρίπατγ ἀῑδοτάετ, Απά Ὑ]νον 1 15 ατσεά, αι 
Όιο Εναηρε]ςί ππετε]γ αἀορίεά {ο Ῥορυ]ατ 
Ἠταδεο] οἳ Ενεῖτ οοαΠίγΙΠΕΠ, Ὑμοιί αΠΥ 
ὃν α ιο ρογα([ίοπς οοπποεοίεά Οπετανν], 
(α5 ντι Ἡ5 Όνε δε οἱ πε ἔοτπα Λειρί(ε]ιρά ἱππρ]ίεβ 
πο Ὀε]]εί ἵη ννο]οτα(,) ἀναί 19 (ακίπρ Γοτ σταπίεἁ 
Ώιο γετγ Ὁπα ἵο Ὄο ρτογεά, απά οοπ{οιΠάς α 
ἀἰκίάποίοη, Εἶναί Ὀείννθθη ρορμίαγ ρ]ιγαφεοίοση απᾶ 
ἀοείγίπε.  Μτ. Μεὰάε ναβ Ἰοὰ Ιπίο να γίουν 

ὮΥ Ἠάπα, (τοπα Πανίηρ ΄΄ οὔβοτνόά Τί {ο Ὦο 
5 στασῖοις ποιο, ἵπ Ώιο οσο οἱ 118 

τογεπ]οἆ ἀἱφρεηβαίίοη», {ο ἴακο αἀγαπίασε οΓ πιομ’8 
Παυίαα] ρτεμαάίσε», {ο βαρρογί Ἠἱ8 γα], απά Κεορ 
Ἠήε ροορίο αἰίασ]ιος (ο Ἠί οχάϊπαποσκ.” Βιέ ιο 
ένα κ-ἁ γκο ε]ου]ά Ίνανο Κποννη Ίο {ο ἀἱβ- 
ἠπσα]α]ι Ἰοίνεση γέρε απὰ ἀθοίγίποα. Του ννοτο 
τες οπ]γ, οἱ νμήο] νο Αἰπιίριηγ αναἰ]οά Πάπῃ- 
εοἰ{, Γοτ Όνα Ἱκαπεβί οἱ ή κετναπίς: ἵπ πιπίογ» οἱ 

. Όνο Ἰκο οοππρ]ίαποο οοπ]άἀ ποί ὃε ἵπ- 
Όνοπα νηνουί ντοϊαήπς πιαποτίαὶ (παλια; 

Ώνοτοίοτο Βοτίρίατο α[οτάς 1: πο οχαππρ]ο οί 
Ά παίοῦ, Απά Ητε]γ, ο αρροτία 

[αἱ.ς απά καρροµίή Μου ορίπίοη σοπορτπίης ἀἱα- 
ο]ίς ροµκοαίοηα νγου]ά Ἠανο Όσο οοπίαπ πας 
θνο οἳ Όνο ΟἨήκααα Γι, ἈΜοτοονος, 

πεσοᾶ, ναί πο ΓΟΆΝΟΠ σας ο ρίνοῃ 
ου]ά Ίμενο ννοσῃ ἀσπιοπίασαὶ ρ0µκο.- 

. ος . 1,ογά, απά ποί αί Όιο 
Ῥγεκοπί πο ν νσκο ροκ ακίσπα πρ]! 
Όνση νο τέστ πε χκφ' αγ .-ὴ (τοφασοπί Ενπη 

οὔνοι ροτίοᾶ, ἵπ οτάςτ ναί εἶνο ρονγοτ οί 
ΟΟμείοί γεν να γνοτ]ά οἱ κρίτίς ππῖρ] Ίνα Πιοτο 

ενἰἀεπγ «Ἡουννῃπ, απά ελαί Πε νν]ο «απιθ {ο ἆθς- 
{ΤΟΥ πα πνοτκς ο {πο Ώοεν]] παϊὶσΠί ορίαΐηπ α πιαπῖ- 
{οςί {ΤΙΙΠΙΡΗ οΥ6Γ πι. Μεάε, Ἐατπιετ, απά 
οίπετς, Ιπάεθά, Ιπδὶςί ππάςἩ οἩ ίμθ Ἠίσ]Ιγ Πσιτα- 
Ένα οἰατασίες οἳ Οτιεηία] 5ίγΙΕ6, απἀά οοππρατθ 
ἴποςε Ῥαδδασες οῇ ΛΙαίί, ΥΠ. 20. Ματ] 1ν. 99. απά 
Τμακε ν ΠΠ. 24, νετ θδιις, 1{ ἶ5 αϊᾱ, “τουι]κεἆ 
Ώια πάς,” απᾶ αποίες Ὑηεταο Ιέ ἶς θαἰᾷ Ἰθ 
έτερικεά α /ευεγ.”. Επί α5 ἴο (πο ΓΟΓΠΙΕΓ ϱΧ- 
Ῥτοςδίοη, 1έ 15, ἴπ [αοί, ΟΠΙΥ εαιϊνα]επί {ο {ιο 
πποέξι5 ΕΟΠΙΡΟΠΕΤΕ Γμείας οΕ Υ Ιτοὶ]: απά ἴηε εχρτοες- 
εἴοη τει τπισ ἴιε /ευεγ ἵ5 Ὀι{ α βἰτοησ]γ βσιταῖνα 
916, {ο ἀεποίῖε γεργεδδίπισ ἐς υἱοίεπον. Απά νΊεη 
ἴς δ αχσες, ναί ἵπ ιο ἀεπιοπίασβδ ΠΟ ΒΥΠΙΡίΟΠΩΒΘ 
ἆτο τεοοτάεά νΠΙεἩ 4ο ποί οοἰπο]άε ννίῃ {οςο οΓ 
ερί]ερ5Υ ο: ἸηδαπΙ{γ αἱ ία ρτε5εηπί 4αγ, νο ΠΙᾶΥ 
δις, 1 απ΄ εν]] ερἰτῖϊ ὝΎθτο Ροτπηϊίέοά {ο ἀῑξίατο 
πηεπ)ς ν]ίαὶ ΓαποίΊοης, ανα νο αΠΥ οοποθρίοη 
Ἰουν {5 οοι]ά Ὦο ἆοπε τοὔ]ιοµέ οοσαδΙοΠΙΠρ 8ΟΠΠΘ 
οἵ οἴ]εχ οἳ Όια δγπιρίοπις Ὑν Πίο] αοοοπιραπΥ παί- 
πτα] ἀἴδεαξο 1 
Ἡ παιδί, ΠΙΟΓΘΟΝΘΣ, Ὦδ Ῥοχπο ἵπ παπά, ναί 

Ώιεςο ἀαπιοπίασα] Ροββρδδίοης Ἠανο απ΄ Ἱπήπιαίθ 
τε]αΓίοἩ {ο ἴο ἀοοίτῖπο ο τεαεπιρέίοπ, απἀ ΊΝΕΤΘ, 
Ώιετεί[οτο, τεαδοπαΡΙγ {ο Ῥα ετρεοίεᾷ αἱ ἴἶιο Ῥτο- 
πιι]σαίίοη ο{ ιο (ἀοβρε.. ἘΤ]ο ἀοοπίπον οϐ 
ἀεπιοπίασαί Ῥοδδεδδῖοπ απά ο α ΓΗίηγο φίαίε νγοτθ 
εαπα1γ φαρροτίοἁ Ὦγ ἴο αοί5 απᾶ ρτοασο]ίπσ ΟΡ 
ᾖθδ.ς απά Πῖς Ὀϊδοῖιρ]ες: απά ατο εαπαΙ]1γ γννουοη 
Πίο πο 5αὐρίαπορ οῇἩ {πο ΟΠτίδίαπ Γαίας νο 
ἀοοίπίπος οῇϐ πο Αα απά οἳ πο Ἰοάεπιμίέίοπ 
Ῥεΐπσ (πο «πο οαπτάῖπα] Ἠϊπσθς οἩἨ ΠΙΟ ΟΥ 
ἸοΙγ Ἠε]σίοη {1τη5. Το [οτια α τὶσηί ]αάσπιοηί 
οῇ ὠινο παίζει ἵπ αιθδίοῃ, Ιέ 5οι]ά ο οοηρῖά- 
οτεὰ Ὑγ]ιαί ρατί πο ὨΏον]] Ῥοτε ΙΠ {λα ΦΟΟΠΟΠΗΥ ος 

πσθ. Ἀονν, Ιπ {πε Ἠϊδίοτγ οἱ ένο ΕΙ], βαΐίαπ 
15 τορτοβεπίοά αδ Ἱηείίσαίϊπσ {πο Πγεί πιαῃ {ο 
ἀϊδοροάίεπος; {ος νο Πΐς ραπίκμππθηί Ὦγ (ἶιθ 
δεεσπά Λάαπα (νν]ιο τοβίοτοά ΊηπΠ {ο ΐ5 ]οδί {ῃ- 
Ἰογιίαπος) 5, αἱ πο ππο οϐ νο [11], ἀεποιποθά 
1π Όλα ἴθγπι οἱ“ ῥγηἰκίπις Πῖς ]ιοαᾷ Ὦγ ιο φεοᾶ οί 
{ιο ιροπιαπ.. ΥΥΊΘΠ, ογο[οτθ, ννο ᾖπά ἐς Γ6β- 
{οταίίοἩ ννας ρτοσιτος Ὦγ ιο ἀθαί]ι οὗ Οσῖκίε, νο 
ππαΥ τοπβοπαΡΙγ οηγρεοί {ο βπά {]ιαί Ριωιἱβ]ιηιοπέ ΟΠ 
Ώιαο {οπαρίος νγ]ο] ννας ργεδιοίοά 1π ιο ἨΙβίοΓΥ 
οϱ νο Εαῇ, τοσοτάςἆ 1π Ὠιο Ηἰβίοτγ οβ ἴἶνο Ιεδίο- 
γαΐσπ, Απά 5ο, ἱπάσθά, ννο βπά Ἱ. Ώ6ο Τικο 
χ. 19. Ἠαὰά νο [γε 4άαπι ίοοὰ ἵπ ιο τοοίῖ- 
(πάς οῇ 8 ογοπΙοΠ, Ίο Ἰπά Ῥοσι. ἱπηπποτία!, απ 
Ῥογοπά ἴἶνο τοαο]ι οἳ παίατα] απά πποτα] ονΙ]. ΗΒ 
πἲ {ο πποτίαγ Ῥτουισηί Λοι Ἰπίο πο ννοτ]ἀ. 
Τ]ιο οῇΊσο οἳ ιο βροοπά άαπι να {ο τοδίοτο 118 
ο Εναί ΠαρρΥ είαίο. Βαί αἱ νο Ππππποτίαγ Ῥραί- 
οναρος {οτ 5 Ὦν νο 8οη οῇ (αοἆ νναβ πο κο ἐἰναί 
Γοπο]ιοὰ Ὦγ Λάαπα, {ο οΟΙΠΠΊΟΠΟΦ ἵπ (ς ννοτ]ά, 
Ὀι{ 19 τοβοτνος {ον πο τοννατὰ οἱ ἴἶλο ποτέ, Ὀοί]ι 
Ῥ]ηαίσαΙ απᾶ ππογαί ον] Ὑογο {ο οπάμτο [οι α 
ΒΘΑΜΟΠ. ὙΥοί ἴο πιπηονέ ναί Ονογ ννοτο, Ιπάσος, 
{ο τοσοίνο ΕὨνοῖίτ βπα] ἆσοπι (Γοπα νο Ἠσάςοππος, 
 ννας ας Π Ενας, Ἱπ νο σοΗΥΛΟ ο ήν πΠΙΜίτΥ, 
Ίνα ]νου]ά σίνο α αροοίπιοπ ΟΕ Πἱ ΡΟννοΥ ΟνΟΥ 11οΠΗ, 
Οπο ρατί, Οποτοίοτο, οἱ ήν (οὐ - κο Ἰαἱνογς ννΒ 
(ακοή μρ ἵπ ουτίπσ αἲ] πάν οἱ πα ιγα) ποαλοη, 
Βυί πιά ο κορροὰ νοτο, ἵπ νο Πακ ο Πή 
γιστοτίο” ονοΥ ημέρα ον], νο του οϐ 4 
οπή πίοη ονοι Ὀο]ι ννοτ]ὀ Ἡ τοπίο ἀοίος- 
ἤνα, Ἠο ννας, Ονοτοίοτο, (ο ὀἱκρ]αγ Ἰν βονος 
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Ὑ. Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, ἀνέδη εἰς τὸ ὄρος" καὶ καθίσαντος αὐτοῦ, 
προοήλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, 3 

εἴωκες το. ἐδίδασκεν αὐτοὺς, λέγων" " ΠΜακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύµατι" ὅτι 3 
Ἰωα  αὐτῶν έστω ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. " µακάριοι οἵ πενθοῦντες" ὅτι 4 

εκ... αὐτοὶ παρακληθήσονται. " µακάριοι οἳ πρᾳεῖς' ὅτι αὐτοὶ κληρονοµή- ὅ 
ἀἴωκοθ... σουσι τὴν γῆν. Ἱ µακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην" 6 

οἰρπίγ ονοτ πιογαί εἰ] Ἰκοννῖκο. Απά ή οοι]ά ΜΑΤΤΗΕΝ. ΠΚΕ. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΠΚΕ. 
ποῖ νο οἰθα]γ ονἰποςὰ, 48  νναβ ΟΥΟΓ παωαί ν 3. 6 νο. Ἱν, 19-51. κι 38. 94. 
ον)], Ὀί Ὁγ α κοπεῖρ]ο γἱοίοτγ ονετ Βαΐαη, ἀσοφ ελ 1. 10, 0) 94) ϱ0 ο) χὶ 34-36. 
οβο ἑοππρίαίοη πιογαί εὐἰ{ να Ῥτουμ]ά Ἰπίο ος 1) χἰ. 33, σα πι 1. 
ψοτ]ά, απά Ὦγ νν]ορο ν]ος απά πα]ίοο Π ἵνα 18 χνι. [Ί. 95.8. χι, 99. 31 
κιβίαποά απ ἰποτοἈβθά. Έογ ον]] 18 τερτοβοηίεά 5ος Ἰχί δ8, 69, νι, 1---δ. ἐνὶ, δ1 ---4δ, 
ἵπ Βοτίρίατο 35 Πανίηα Ῥδον Ἱπίτοάισεά Υ α ο) ανὶ Ἱὁ η... τί, 9. 
Βεΐηῃᾳ οἩ ή ἀοβοτίρίίου, νν]ιο, ἵπ ΒΟΠΊΘ ΠΙΠΠΠΕΤ 39...49 |νὶ, 99 30. 19. τὶ. 51. 
ποῖ Ἰπίο]]ἰρίδ]ο {ο ας, ἱπῄποποσά ἴἶνο ἱππιαιοτίαί 41. οτ 98. 13. αι. 
Ρηϊπεῖρ]ο οἳ πππῃ. Ίλιο οοπίπααποο οἳ ονί] ἵπ 4ὔ. 3δ᾽ 16---Φ1 η. 42-16 
Όια ννοτ]ὰ {9 οὔεν αβοτ]ρεὰ {ο Όιο οοππαα] Ἀρεῃ- 46 4Π. 35, 58, ϱ0 93. χί.οδ--5]. 
ϱΥ οἳ 1ο Φαπιο Ἠείησ. Όιτ ἵσποταποο οἳ "ιο ο)... ο] τί 41-.-49. 
πιαΗΠΕΥ ἵπ γνη]ο] Όνα παῖπὰ ππαγ ὃς οομίτο]]οά Ὁγ 
Όνα ασοΠΟΥ ἵπ απερίίοη ουμ]ί ποῖ ἴο Ἱπάποο ας ἴο 
τε]οοῖ πο ἀοοίτίπο Π8ε]ῇ, 

αἸοτί, πο Ἰγροιμθκίς ναί ἴἶνο ἀεπιοπίαςϐ 
ννοτο πιογο[Υ Ἰαπαίίο Ρ6Γ8ΟΠΕ, νι νο κειθ]αησς 
οἱ εὐπερ[ίοί{, ἱπνο]νες [ας ρτοαίετ αἱ[ποιέἶος ναι 
Όνο οΟΠΙΙΠΟΠ νίθυν,. Ἠονν ομθγνίκο ατο ννο ἴο 
ποσοαηί [ος Ότο Γαο, Όναί νο ἀρπιοπίαςα ΘΥΕΤΥ- 
νηογο αἀάτερς ᾗσθις ας πο ἈΠορρία]ι νο ντ 
ποῖ [πο οπ9ο γη Όνοφο νν]νο οπ]γ Ινοτεά απάςτ 
ῥοά({ ἀῑκοτάστα, Απά Ὑ]οπ νο Ππά πιοπῖῖοη 
πππάς ο) νο πιδογ οἳ ἆεπποπα 1η ρατίου]ατ ρο08- 
βοβΒΙΟΗΑ, αο[ίσπα πποτῖροὰ ἴο Ίνοπα, απά πο ῖοης 8ο 
εχργο»»]γ ἰκιπσιίκ]ιεά [τοπι ἴπονο οὗ νο Ῥον- 
βθµβο ---οοπγθγβαίοπς Ἰειά Ὦγ Ότο [οτπιογ ἵπ 
τοσατὰ ἴο νο ἀἱδροφα] οἱ Όνοπα ποτ Ονοῖτ οχρα]- 
βίο, απά ποσοιπίς ρίνοι Ίνονν νου Ίοεγε ποσα] 
ἀἱκροφοά οΓ---- νησι νο βπὰ ἀθείτος απιὰ 1018 
πδοπίθοά ρεσ]]ατ]γ το οσα, απ απ ϊαάος (ακοή 
[γοιι πο οοπάαοί νο] νου ακαα]]γ οὔκοτνοα, 
---τῖ 19 ἱππροβείυ]ο Γογ 15 (ο ἆδηΥ Ενεοῖτ οχἰρίεπος. 
[π αοφιἰοβοίπᾳ ἵπ νν]ής μι, νότο ννο σπππο μπίεν- 
Μίαπιά, ννο ΤΙΥ απά οαρ]ή {ο Ὄουν οςγ ΓΘββΟΠ ἴο ᾖ 
νο (ἳνοτ οἳ ΤΘΆΒΟΠ. Όπ οπο αἰάα, νο Ἠανο Όνο 
νοπάετβα] ἀοοίτίπα, Όναί 1 ρ]οακοᾶ νο Αππϊριγ 
[ο ροτπηήξ Ππν]αϊυ]ο απά ον] Ὀοῖπσα {ο 
Οιθπαλο]νος, ἵΠ 8οπιο ἱποσπιργελοηεϊθ]ο ΤΠΠΗΠΟΣ, 
οὗ Όνο Ὀοδίος απά 9οπ]ς ο Ίπσης απά Γοτ 
νήσο] νο οπη ΡαΓΙΥ εοο, απά ατο Ῥαγίῖν Ἰεῇ το 
οοπη]θοείατο, Όπ Όνο ο ποτ, νο Ἠανο Ομτΐκε, Όνο 
γονραίεν ο) ἐγωλ, .-- /αἰνε]ιοσά, κπποήοη- ἵπ 
πμ ΘΓΤΟΤ απά ἀοοορίίοι, απά οοπβθαποπ!1γ Ἰοῖῃ 
αΠαννοταρ]ο Γογ βαίατο απά ρτονς Ιππροβίίσης, 5ης 
π8 Ίνα Ώοοῃ ρταςἰκοά ἵπ [ατοτ ο Ίνανο 
Ὅινο Ἐνπημο]]κί ἱπουπεϊαίονί νι ΌὈνοπιποῖνον 
απά α παγτανο ποκπον]οάρος {ο ἴνο Ππαρίτοα, ἄπ 
ἱπίσπόοά οι Όνο απ]οατπος, απἰπτο]ἡσίο]ο {ο νο 
Ἰοαγποά απἀ ενοη ἱπνο]νίπα ϱκο]ιοσά ! Το 
παπάς, ἴσο, οὗ Τπβάο]α ατα Γρ.) εἰτοημίλοποὰ 
ΡΥ ΔΠΥ 4ο] οοπορφείοη  απά ναγίους ονοτ αννκ- 
νατά οοΠΜθ(Πσποθς ατίκο, ννήον ατο αὈ)γ΄ εἰπιοά 
ν Βρ. Ἠαθητίος, τη Τ,. ἵκ. ο ήν Ὠϊνίπο 
εσπ, απά ἵπ α Βθτποη ος Οπής οχι, ἴο νο] ἵ 
ας, 9δ6ς. Πας ἠπόάσυιοά {π Γογπιίηα Όνο αὔονο 

οἷο, 

Ον, Υ. 1. νο «αλήοϊησὰ τα]ο, βοπι Ἠϊκ]νορ 
Μαγκλ Ὠήκκογιπίίος οἩ νο ἤτκῖ ντου Οοκρο]ς, 
τοργονοηίς Όνο ] 5, Ἀψ 
κοστος  Όνο (α,σρο οὗ 8ε, Ίπκο, 
μ.ο (νου Γοἱλοννίαμ οἰναρίοτν. 

τρο9ος απά Όνο οχργοκείοη ταῖγοτ ὃο 
ἃ νονίῖρο ἵνα τοὐωκόμμογ οἳ 

. 90, 

υἰ. )---19. Γκὶ. 3-4. 

---ἰδῶν τοὺς ὄχλους.] “'Βεεῖημ 5ο ρτεαί α «οη- 
οοιγ»ο,” ἃο, 
---πὸ ὅρος.] ΑΑ Όνα Ατῑοϊο ἆοες ποί αἰ]αάς {ο 

ΠΏΥ ΒΕΓοτθ ππεπιοπεά οτ ἀεβπιῖο 18 
Ὁγ΄ ΠΙΗΥ Οοπηπιοπίαίοτς τορπτάσά αν ἰπάσβπηίίο 
κ ηνω ο ρηε ἱπεῖρ]ο, 
Ἰούννενετ, 19 ππεουπά, ῥοῦι 38 Οτεεκ 

Ρος τὸ ὁρος ἐῷ οποίο ἐς πισωπίαίν ἀῑνγίοί, 1 
ἱφ πρι]κ]οά [γοπι Όλο οἵιεγ ένο; αν Όεηῃ. χἰκ. 

ιο Μοιπί 
Ταβον, (νν ή ο]ι Ίνας Ώνθοῃ σοπππποπ]ν ας νο 
8ΟΕΠΘ οῇ νο ἀῑκουυγεε) εἶπορ ρατί οἳ Όνο τίάμο 

ΓηπΗΠΗ. 

ας, νή]ο νο ἀῑκο 
9. ἀνοίξας τὸ στόµα τν] 

(οσιησά απ΄ Ἠουταίσπα ς Ὅα 
αἰπί]αγ οχρτοφείοηα [τοπ νο Οτοοκ 

νή]ηο]ν ϱοπιπισηίαίογς ατο πο αρτοσά. 
πνείµατι Ον 

Όλο τον παπΐνος, απιά αἲἲ απείοπε, 

δν ο-α--------- ντι µ γἰο]όν ο Ά 
ιοἱοταλὴο πόρο, Ἱ ρολ ανά Ἰπεάδα, ἠμὶ 
απ Γογπα τν οὗ οχργοκκίομ, 
κο 
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” οἶπίαθ, 14, ασ 3 ; ’ 5/ ο] 

7 οτι αὐτοὶ χορτασθήσουται.  µακάριοι οἳ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεη ὃή-- ἵπωις 1 ο. 
᾿ 6 ; ω 5 39 Π η », 
Έ σονται. ' µακάριοι οἳ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ᾽ ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψον- 

΄ 5 ε/ 
9 ται. µακάριοι οἳ εἰρηνοποιοί Ότι 

απ. 2. 18. 
ΓῬεα]. 24. 4. 
Ηεὺ., 12. 14. 
1 Οος. 18. 19. 
1 1οπη ὃ, 2. 

σ1 Ρει. 8. 14. 

2 ια ’ 

αυτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθησονται. 
ιά , ΄ ε/ » ω ς 

10 ὅ µακ-ριοι οἳ δεδιωγµένοι ἔνεκεν δικαιοσύνης ' Ότι αὐτῶν ἐστιν η ῥα- ὅπιι ν . 
Ὅ - 2 - 

11 σιλεία τῶν οὐρανῶν. 1 Ὦ Ίωακε 6. 22. Πο] ΄ ψ ών -- 3 δέ κ. 
µακαφιου εστε, οταν ογειοισωσιν νόμος παει 1Ες9ι, 4 14. 

“ξ ι 3. ω ᾽ ε 3 ς - ’ 5’ 

διώξωσι, καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὀ» ῥημα καθ ὑμῶν ψευδόµενοι, ἔνεκεν 
υπ. Ἡ 3 - 

19 ἐμοῦ. | Χαΐρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε/ ὅτι 
3 ως 5; . 28). Ε ᾿ ; ο ο 5ἳ- 

ουραχοῖς ουτω γαρ ἐδίωξαν τοὺς προφητας τους προ Όμωγ. 

15 Ὁ" Τμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς ἐὰν 

α5 Καῖπ. απἆ οί]Ἡετς, ἴο Ἰπῖοτρτοί, «'έἈοςθ νο 
ππουτη [ος είς θἶπς. ] Ῥεο [κα. Ἰν. 18. απά 
ᾖαπῃες ἵν. Ὁ. 

---παρακληθήσονται] “'ἴπεγ πΠα]] Ῥο οοπιοτί- 
ϱἆ :”) παπιε]γ, ιν Ππο Ἀορε οἱ βπαΙ ποοερίαποθ 

ςαἰναίίοῃ. 
δ. οἱ πραεῖς] ΄΄ Ώνο πιθεκ απἀ Γοτρϊνίηρ.” Τί ἶ8 

ποίῖ αρα ΨΠΙεΝ 6 επ]οϊπεά, Ὀυί α τορι]αίίοπ ος 
Ραδείοη. 3εε Ερῃθ8. 1ν. 20. Ἔμε Ὀιεςείησ Ἠετα 
Ργοπηῖςσεά ({αΚκοπ [τοπ Ῥ5. αχχνῆ. 11.) 15 ρτ- 
πιατ]]ν απ εατίη]γ, Ὀαξ {εγπιϊπαίες ἵπ α Ὠθανεη]γ 
οπε: οοπ{εττίης ποί α ἴθπιροτα], Ὀαΐ απ΄ οίογηα] 
Ιηλεγίίαπςθ. 

6. οἱ πεινῶντες --- δικαιοσύνην] Ι. 6. ἴοδε Ίο 
ατἀεηί]γ Ρρήγ5.8, ἆπά, 45 παίιτα]]γ, 86ε] α[τετ 1{, 
88 Ίπθπ 4ο {ο καεί Ἠππσετ απάἀ Οτο. ΒΥ 
ὀικαιοσίνην ἶ5 ἀεποῖθά Ώιε ρετίογππαηοθ ο{ αἰ] {ιο 
ἀπίίες ννπῖο] (οἆ Ἰας επ]οϊπεά. 

---χορτασθήσονται.] ἜΤ]ιε Ππίετρτείοτς νατίοιδ]Ύ 
εαρρΙΥ ναί 15 Ἠετο Ὑαπίίπςσ ἴο οοπιρ]οίο {ια 
εοη5θ. η α-- .----- ήμ {ο - Ὠναί ο 
ο . ΔΠ αἴηγπα. Ὑνο ΒΙΠΙΡΙΥ 5ΙΡΡΙΥ παντὸς 
- 1. 6. νι ονθετΥ σοοᾶ, Ῥοι]ι ἴπ ὃς ννοτ]ά, 
απά Τη ἴἶπο πεχί. Χορταζ. ἵ6 Ῥτοροτ]γ α5εά οῇ απἰ- 
πιαἰς, Ὀνί ἶ5, ἵπ ιο Ιαΐοτ ντ]ίοτς, αρρ]ἱεὰ {ο πιεῃ. 

π. ἐλεηθήσονται] “' Ία]] εχρετίεησθ ΤΠΘΤΟΥ απά 
οοπιραβδίος ;”) παππε]γ, αἱνίαγς {Γοια ἀοά, ἵπ Ρρατ- 
ἆοη απά αοοερίαπσθ; απᾶ (45 866πΠΙ8 {ο 6 αἶδο 
Ἱπρ]ιεά) αβαα]γ ἴοπι πιαη. 966 0ἨΣΥ8δ. απά 
οοπηρ. Ῥτον. ΧΙ. 20. 

8. οἵ καθαροὶ τῇ καρδία] ἶ ο. ἄνο ρατο ἵπ Ἠθδατί, 
3 οοπίταδἰκἠπσι]ο]εά [τοι (Ίο Πο, Ἰἶκο 
Όνε Ῥματίκεςς, οΠΙΥ αἰπιεὰ αἱ απ ομ(νατά απά 
οετεπιοπίαὶ ραπ. 8ο ιο Ηεὺ. 19 Ὢὴλ απά 
σσ Γη, 48 ΒΑ. χχἰν. 4. απά 6η. κκ. 00, Μαπγ 
Ρατα]]εἱ οπήππεηί5 ατο αἀάποοά Ὦγ Ἰλοία, (Γοια 
Όνα Οαφοίσα] νντίοτ. Ἰἵ αὐά Ατίρδίορμ. Ἠαη. 
γνώμη καθαρείειν. 

---τὸν Θεὸν ὄφονται.] Α Ῥ]ταδο οσοττίησ αἱ5ο 
αἲ Ἠευ. κα, Ἠ, νο] 19 Ὀορί οχρ]αίποεὰ αν Ἱπάί- 
σαΐπα νο Γαησηγ οί (σά Ἰοτο, απ Ἠ9 [πα! αο- 

”, Ὁν καναίοπ, ἨἈοτοπβετ, ἵπ ιο αεί, 
πποηατο]ν ννοτο φο]άοπα 86ο, απά ο]άσπῃ- 

ετ πο. ὮΥ Ονοῖν καρ]οοίς, Πέ ἵ5 πο νοπᾶςτ 
Όναί ὑπγοάμείίοη {ο Μἶοπι Μ]ιου]ά Ίανο ἨθθἨ ΑΠ 
ππασο οὗ Πρ] οποιχ απά Παρρίπον», 
9. νοποιοί} 1. 6, πο ΟΠΙΥ ἴνοβο νν]ο αΓθ 

Υ ἰποήποὰ, Ὀηί αἷκο Ὑν]νο ίαάγ {ο ρτο- 
εετνα ΑΠΠΟΠΡ ΟΏΊγθΓΑ, 

--πιοὶ Θεοῦ} παππε]γ, ας ἱπππίησ απά Ῥοστίηα 
ιο οσους, νο ἵ αιγ]οά Όινο Οοἆ οἳ 

μ.. Ἀφο Ἠσπι, αν. 50. απά 3 6ος, ΕΙ. Ἡ].. 8ο 
ο ἆς Ἀπογ, οἵ τὸ ἀρεστὸν τῇ φίσει καὶ τὸ καλὸν, 

πίοί εἶσι τοῦ Θιοῦ, Βἰπίιαγ οκργοκκίοηΝ, ίοο, οσο 
ἵπ Όνο Ῥασππ ο απο εαρρονοᾷ {ο 
Ἠανο νοτγοννρὰ Όναπι [γοπη Όνο Βογίρέωτον, Τε τν 
Ἠστο ἐπερήέρά Ενα Όνογ ν] νο Ἰουοά αι Ὀ]ονκοὰ 
νι α (σαῖγ ρα ογπαὶ αΠοοιίοι 

ή 

ἵ Ίωικε 6. 98. 
παπι. 1. 2. 
Αοί5 7. 60. 
1ηῇς, 29, 84, ἄοι 

ι ατ ο ο δν ΄ Ματ 9. 50. 
δὲ τὸ ἅλας µωρανθῃ, ἐν τίνι Ἰρακο 14. 

85. 

ὃ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς 

10. δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης.] Διώκειν δἱρ- 
πίβες, 1. ἐο /οἰ]οιο α[ῖεγ; 3. ἰο Ῥωγδιο απ! οπε Π0Υ 
αμργε]ιοπςίοῦη ; ὃ. ἵπ α πιείαρλοτίοα] 56Π596, {0 
Ῥιέγδιε ιοῦ(]ι αοίς ο επιπιζέ, ἐο ρεγδεοµίε, 35 1η ἴθ 
Ῥτεςθη{ Ρᾳ5βασθ, γμίο] 15 ςἰπλ]]ας {ο 1 Ρεί. 1. 14. 
ἀλλ) εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, µακάριοι. ΤΗ 
Δοίᾖ πα 8εη5ο οἱ δικ. 15, γἱτίαε απἀ ἴχαθ Τθ- 
Πρίομ, 

11. ὅταν ὀνειδίσωσιν] ΓΟχ εἰ ὀνειδίσουσι. ιδ. ἄν- 
θρωποι, ΡΥ απ ε]]Ιρεῖς οΟΙΠΙΠΠΟΠ {ο πιοδί Ἰαησιασες. 

η Ολ5 15ο οϐ έλα φιρ]αποί. 59ο ἸΙπετ’ς (αγ. 
Βοππθ οῇ {ἶια Ῥεςί (οπαππθηία{οχ5 αἲθ ΟΡ ορίπίοἩ, 
Οναί, Πανίησ Ίπ ιο {ΟΓΠΠΘΓ Ύ6ςο ἴοισμεά ΟΠ 
Ρειδοοιίίοπ ϱεπεγαἰίη, οιχ Γιοτὰ Ἰεχο ἀεδεσπάς {ο 
Ραγίίομίανς; απά ποῖοςς οπθ βρεοῖαὶ αοΐ οἱ Ιΐ, 
Π«ΙΠΘΙΥ, Ῥτοξεσσίίοπ Ῥοίοτο Ἠπππαπ ἰτίραπα]ς, 9η 
παοσοοππί ο τε]ὶσίοη.  Διώκειν 5 α 6] ΚΠΟΝΗ 
Γοτεηκῖο ἴεττα {ο ἀεποίο ψγοδεοµία; απά ιο οί]ιετ 
οχρτοεβείοΏς 1Π {5 5οπίοποθ ΠΙαΥ Ἠανο το[ετεηοθ 
{ο Ἰαάϊσίαι Ἱπεα]έ απἀ στο5ς αΡιςε, α5 ννθ]] α5 ἵη- 
Ἰαβήσο. Τί πιαγ, Ἠοννδνατ, Όο {ακοή Ἀατα 1π ιο 
54Π16 56Π56 ας ΤΠ ία Ρτοσσάἶης νους, ἴ]θ 859ηΠ58 
Ώιετε Ὀοδίπσ οπ]γ βιτί]οχ ἀαγε]ορεά Ἰοτα. 

---ψευδόμενοι] ῬΕατοὶρ. Γογ αἀν., αφ ἵπ α- θἰπαῖ]ατ 
Ῥαβδασο οἱ ᾖοβδορῇ. Απί, νΙ. 11. 1. τοὺς πλουσιωτά- 
τους τῶν Ἰουδαίων ἔλεγε, καταψευδόµενος, διδασκάλους 
εἶναι αὐτῷ τοῦ βουλεύματος γεγονέναι. 

--- ἔνεκεν ἐμου] “«ἴπ ΤΙΥ οα18ο.”” 
Ι2. χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε.] Ἔλια ννοχάς ατο ποί, 

5 ΚπΙΠ, ΞΙΡΡΟΡΟΘΒ, ΞΥΠΟΠΥΠΠΟΙΒ5Σ Ραΐ {πε ]αΐίοτ 18 
ἃ. ΦίΤΟΠσΕΓΤ {ΘΓΙΠ {πα ο {οΓΠποτ. Τ]θ 8οη5ο οἱ 
μισθὸς πεθὰ ποί Ίχετε Ὦε ργοβεε οἩ, δἶπορ 1έ πιεί 
αἰσηί(γ α τονγατά απθἰσπεά οἱ πποτο ρταςθ. 6 
Ῥοπῃ. ἵν. 4. 

12. ἐστε] “ατα, οἵ αἴο [ίο Ὀα1 7 6 αποι]ά οοη- 
βἰάεχ γοιγβε]νος αθ. Της γῆς ἵ6 {ο τῶν ἀνθρώπων. 

---τὸ ἅλας τ. γ.] 8ο ΤΑνΥ, οἶ(οὰ ΡΥγ Οτοί, σα]]θ 
(τεοσο ιο αι αοπίμπι; 5. Ὀοῖπς α ΟΟΠΙΠΠΟΠ 
ϱΥπιρο] ο ν]κάοπι. Το πιοππίηρ 18, «αι 
βα1{ ἶ5 {ο {οος, Ὦγ βοαδοπίησ απἀ Ὦγ ρτοβοτνίηᾳ 1, 
80 οαρ]{ γο {ο Ὦο {ο ιο τορί οἱ Ἰπθῦ. ΟΜιοτΒ 
πτο {0 ΙοΤΗ {οπα γοι, απά γο ατο {ο Ὦ6 οχΧαΠΙΡΙΟΒ 
{ο οπου». 
.ψ ὠρανόᾷ “«Ῥοσοπιθρ Ἰπβὶρ]ά ” ἄναλον γένηται, 

π8 Μας τα Τ]ή8 8οη5ο 19 ἀοτίνοά {οπα ναί 
αἰσπίῇῄοπίίοῃ ο μον ὮΥ νο] (κο ἴἶιο Ταίίπ 
αήµς, ππᾶ ιο Που. ΤΙ, 38 αρρ]ίοᾷ {ο οῬ]οοίβ 
οῇ {πλίο) Τί ἀσποίον 17 λ ιο ν/οτὰ 1 ΡτοροΓ- 
ΙΥ οομπαίο ἹΝΙν µαυρὸς, ολα. Ἔ]ας νο κο 
πι ἵπ πο 66ης ὑππίρίά, Τε τν οογία η ναί γουΚ. 
βατ Παν Ίος 1 νο Ὀαί ρτοῦαβΙγ ποί 5οα 
κα. Απά αἲ Όιο α]ηκίοη {9 αοππον/]αί τοπποίο, 
πιορβί τοσοη{ Οοππση(α{οτ» Ἠανο (ντι Ῥο]ινοσί{ρ.) 
ϱαρροβοά ναί ᾱ- ΜήΠηίπο απἲ ἵν Ἠοτο ΠΙΟΛΗΗ, 
ο...” (ποια ιο Ίπίκο Ααρ]ναηίος, απ νήσο], 
ανίησς α ᾖπαρταπί οὔσαν, Ἐν βίον ονοτ Όνο 
αποτίβσον η Όνο {σπιρ]ο, {ο σοµηίστπος νο πιο]! 
οὗ "νο Ὀατηίηρ βονβἩ, Νονν 5 Ίπγρο ομππ ήσα 
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ἁλισθήσεται; εἲς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἲ μὴ βληθῆναι ἔξω, καὶ καταπα- 
! ΡΙΜΗρ. 4. 15, 

πι πανκ 1. αἱ, 
Ίο κε Β, 18, 
04. 38, 

- .. . - ο ΄ 

τεσόθαι υπο των ανύρωπων. ᾿'γμεῖς έστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ 14 
δύναται πόλις κρυθήναι ἐπάνω ὄρους κειµένη. "οὐδὲ καίουσι λύχνον 16 
καὶ τεθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν µόδιον, ὅλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν" καὶ λάμπει 

5 1 Ρει, 3. 13, πᾶσι τοῖς ἐν τῃ οἰκίᾳ. " Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν 16 

ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν πατέ- 

ρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

Μἠ νοµίσητε, ὅτι ἠλθον καταλῦσαι τὸν νόµο» ἢ τοὺς προφήτας" οὔκ 11 
ο Ίωυκα 18, 17. 

ντο αἱ αρ ἵπ Όχο {οπαρ]ο Γοτ Οή5 αφο, ἵε ννου]ά 
οβ ση αροῖ] Ὦγ οχροβατο {ο Όνο 81π απά αἴπιον- 
Ρ]ογο, απά ννας δι, ννο Ίθπτή, βοπ{οτοὰ ουες Όινο 
Ρανεπιεηί, {ο ρτενεπί πο ρτίοκίς τοια εΠρρίπᾳ, ἵπ 
ννοί ννοπίοτ. Της, νε, ἵ9 Ονουσηί το Ὁοδ απ 
αἱληδίοη {ο νο {οπιρ]ο κοτγνίος, οτο ἴ9 Ἰογο 
οπΙΥ α 596 φαμροφεά, νο] ἆοει βοππείπιθς, 
Όνοισὴ τατο]γ, οσσατ. Βατ Ομ πποι]ιοὰ ἵ9 πο 
Πθςθβθατγ Το ὃο αἀορίοᾶ, απά «οσο αἲ νατίαποθ 
νι ἴἶνο ρατα]]οἱ ράββασο αἲ Τακο χὶν. 90. 

---ἐὰν δὲ τὸ --- ἁλισθήσεται.] “Όιατ Τιοτά Ίνα 
Ἠθτο εαρροτίοὰ α γαγσωίαν ἐγδι οἩ ἃ ϱεπεγα! 
Ῥγήποιρίε, Τ]νο ρατίσου]ατ ται ἵς, Όναί νο ἴοου οἳ 
Όνθ εαἲτ, ου σεπἶπο κρἰτῖ οὗ ΟἨτὶκ απ, σπηποῖ 
υς εαρρ]οά Ὦν ππν οχροάἶοπί νναίκορνοτ: απ 
 ἵ6 εαρροτίοά οἩ Οία σοπεταὶ ρτἰπεἰρ]α; ναι 
ουετν Οίης Ίνα 5 καἲΐ, ογ οπεοπῖαὶ οασ1γ, 
νγηπήο] ππακος Τί {ο Ὦο ναί  ἵδς απά νου 
νο] 1 ἶ5 πο Ίοησογ πο βαππο; Μανίησ ἆερεποι- 
αἰεὰ ἴπίο αποίηοτ ήπσι (αντίο). 

----εἰ μὴ βληθ. ἔξω] “ἵα φοτί οῇ τηκῖο Ῥτονοτῦ, 
αἰσπ]θγίηα {ο Ὃδ σοοά [οι ποΏηήπᾳ.. Μακ]. οἩ 
Ίῶρακο χὶν. 94. 

14. τὸ φῶς τοῦ -- 1. ο. νο παοπης Ὦγ νήσο] 
ο 19 Ρ]οπκοά {ο οπ]ρ]ίση Όνο πηϊπάς οῇ πποη 
ψἩ ἴταο το]ἰσίον, αν ο σ]οῦο 9 οπ]σ]ίοποά Ὦγ 
Όινο ταγς οὗ νο 8ππς Νίο ἵςα, ἵπ Όιο ῃ 
Β6Π96, τὸ φῶς τοῦ κόσμου. ἜΤἼνα ἴοτπη να αρρ]ιοά 
Ὦν νο φον ἴο Ὠνοίγ Ἠαυοίης, π8 ΑΠΙΟΠΣ Όνο 
τουΚ απά Ἠοπιπης οε]ευταίοὰ Ῥογβοῃς Ἰνετο 

οα]]1οὰ σης ο) ένο ποογ]ά, 
--- οὐ ὀύναται πόλις κρυβῆναι, οι] Τι ἵ σοπι- 

πιο] εαρροφοά ναί Ες Ὀοῖπα οοπποοίοὰ ννῖῃ 
νετ. 16., νο οοπίαίης νο αρριίσαβίοπ οἳ Όνο 
αἰπα τάς, ΠπΠΙσ]γ, οὕτω λαμψφάτω, ἃο., Όνογο ἵ8 
απ΄ ορ. οὗ καθώς 5 Ἰα. ἵν. Ὁ. απά στ, 1. 50, 
Βυΐ 19 Ἰνοίοτ {ο ϱρροβο ναί ἵπ Όνοκς ννοτᾶς 8 
ὑπερήέεά Όνο οοττοκροπάΐπς οἴπακα, “8ο ποϊνογ 
ος ἡομ τοπιπίἩ 1 κοστοῖς νο ουος ο αἲὶ Ίνοιπα 
(αγηθά προῃ νο... Το νου, 10. νν η] καρρὶγ απ 
αἀπιοπήίοη (οαπὰσοὰ οἩἳ. ναι ἵ επἱά ἵῃ νο νο 
Ρτοσσόἵηῃ νογκο». 

---πόλις ---- πάνω ὄρους.] Της ρατί ο) Όνο αἰπιῖ]α 
ΠΙΑΥ, 3 «ΟΠ βπρροβο, Ἠπνο Όσοῃ κασποκίοᾷ το 
σης ὃν πο οἷιν Ἠουνα]ία, α Ἠπ]ο Ν. ο Μι. 
Ἐαἱὔνογ; απά οἸσατν γκο ποπ Όνο αἰθαπίοη 
Ὑ στο νο ἀἰκοσιγκο να ρτοπουηοσά. 

10. καίονσι] [ου Όνο πποτο (ϱἸακείσαὶ ἄπτουσι, 
ον ἐς ακοά ὃν Ίμα, γη, 0, κ. 38, Υοιοκ- 
ππρ]ος οἳ 1 Ἠανο Όσοι πὐάησσὰ, ολήοβν [τοσα Όνο 
Ιαΐου ννγίέογε, οπὰ ἵπ νο νο. νο κοπίσησο 
οοπίαίης α ργονογήα) κανίηα, ἴο οχρτοκα ἀορηϊνίης 
πην Ορ ο) ον εν, ὃν ραπ ἴτ {ο α- πκο νο 
ῥιγ]νοκέ [τοπ Ὕν να { ννας ἱπιοπόσς [ο Το 
Νογός λίχνον απ µόδιον Ἠπνο Αγήζϊος, Ἰνοβικο 
νου. ατγο ἱς ους, απ ἀοποιίπα Οήπον οὗ 
ο ο] Όνοτο ἐκ ακαπ]]ν οπε οπ]ν ἵπ α Ἀοηκο, Ἀσο 
ΜΙάάλοι. απά Οαπιρὺ, 

ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρώσαι. ᾽αμὴν γὰρ λέγω ἡμῖν: ἕως ἂν 18 

10. τὸ φῶς 6.1] 1. α. Όλα Πρ] οἳ επαπερἰίε ἵπ 
ἃ Ἰνοὶ ο. ' ο χι 

--- ἴδωσιν---καὶ ὁοξάσωσι.] ἘΟΓ ἰδόντες δοξ. Δοξά- 
το ἵπ Όνο 66096 ᾿ . ἵν Ηε]οπίείς, 
π (Ἰαβείσαὶ Οτεεκ ἱ 5"ρροε». 
17. καταλῖσαι] "το ιο απησ].” Α, -ἱ 

β6η5ο α5 αρρ]εά {ο Ίαν οἱ Ἱπα ια ίοης οὗ αΠγ 
Κἰπά, οὔ ον οσευττίπς ἵπ Όνο (Ἰακείσαὶ ντε, 
Οι Τιοτά Ίνοτο απῑϊοἱ απ οὐ]εσίομ; παιπε]γ, 
Όναί 9 ἀοοίτίπες ἀἱ 
{τοπ νο Μοεαῖςς 
οου]ά ποί ναι ἀεείγου Όναι 
το Ἀήορες, απά Όογπς ΤΙΙΠΙΟΠΥ {ο Ὁγ Όνο 
εί», Απά γεί Τ να» ποῖ {ο ὃε Ππαρίπεά, η 
ξ ἱ α η ; : Ξ 

15 Ἡι Τ αποί]εγ. ΒΥ τὸν ο --- πιυί 
8οηφο, ιο Ίαν οὗ λήοκθς ; Οναί Ὀεῖηρ νο 
ῶ]ο 86Ἠ96 ο νο ννοτὰ ἵπ νο 
Βοππς, Ἠονήονοτ, απάεγείαπά να 
Όνο πιογαί Ίαν. Ἐαομ, Ιπάεςά, 
πηθαπί. Έοτ νο οεγεπιοπία! 
ὃν ος Τ,οτὰ, ἵπ 

ο ν-α.ν-) αΏοτ 
ολη ἵηᾳ καρρίεἆά Ὦγ σα 

Ὀο[οτο ΙΠΚΠΟΝΥΠ, απά ρασς Ἱ ποπ Όνο 
ταρίίοης οἳ Όνο Ίο (δαο]νετα: ος Τε 9 
{τοπ πο νν]νο]αο οὗ Βοτίρίατα, Όναί Όνο οετοπηοπ]αὶ 
Ίανν αἱοπο Ίναβ ων νν]ή]ο Όνα 
ννας ]εΠ, ας οἳ 
ἵπ οἴνογ σᾳ86 να πηδαπί {ο 
Ρα] ἵογπις ἴ, ΟὔΓ παι Ἡ 
απά Ῥτορατοτ Γου, Όλο μάς παπά 

ο ο κ. οτἰσῖη ο] 
μα εθνν τς οὰ --- --- 

ἔ ἤ οἲ 
5 ἳ Ἡ : 5 5 
- 

αν 

Ξξ 3 5 ἓ τ ς 5 αμ μὴ. ζ 

ἓς ές ΕΤ Ἔτει 
ἓ 
, 9 

: 
Όνο ἱνορίηπίηα, οἳ νο ο 

κοπίοποο. Τη νο [ογπιος οαλο Τξ πα νο 

.-. ο Ρε, οχὶς 46, οὐ χὶ Β, . 9 π 

17. ΜΑ κχῖν. ασ. ἵα ν. 0. οὐ 
9]. ὁοὺυ. χὶν. νο σολ. -- 
πό θᾷσσον ἂν τὸν συομτεσεῖν, 
ο ρου πα σον 
ἡ ἵά αστος” {ῃπ ανν) λες - -ἲ-- 
μέχρις ἂν οὗρανός τε καὶ γὴ τὴν αὐτὴν σ. όν.» 
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παρέλθη ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ µία κεραία οὐ μὴ παρέλθη 
3” . - Ε] ’ Π 

Ι9 ἀπὸ τοῦ γόµου, ἕως ἂν πάντα γένηται. 
ας. Β ’ , -. Ρζαπι. 9.10. δος ἐαν οὐ» λύση µίαν τῶν εωρν-νος, 8, 

- - ’ / 3 ’ ’ 

ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, καὶ διδάξη οὕτω τοὺς ανθρώπους, ἐλά-- 

ιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

90 διδάξῃ, οὗτος µέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ 

γὰρ ὑμῖν, ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύοῃ ἢἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμ- 

εἰ 3. ον , ν 
ος ὃ ἂν ποιηση καὶ 

ᾳ ; ᾳ Ίωακε 11. 99. 
«4εγω μας, 18, αὸ, 39, 

- 3 - 

των) ουραγώωγ. 

’ 3 , ο 3 
µατέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἲς τὴν βασιλείαν τῶν οὔρα- 

χ Εχοᾶ. 20. 13, -- 5/ ς’ - 3 - 2 ’ - η 3 

21 νῶν. " Ηκούσατε ὅτι ἐθῥέθη τοῖς ἀρχαίοις' -'Οὐ φονεύσεις ὃς ὃ᾽ Ῥναι ὃ Ἱτ. 
2 ΄ 3, 3 .. ή 22 

αν φογευσ, εγοχος ἕσται τη κρισει. 
21. / ρη ο, . Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς 1 ὁολν ὃ. 1δν 

5 3 -/’ - 1δ - 3 - .» -” 3 3, - ΄ ον δ᾽ 2λ 

ϱ ὀργιζοµενος τῷ ἄδελφῷ αυτου εἰκη, ἔνοχος ἔσται τὴ κρίσει ος αν 

Τηε ποτά ὃ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, {οτι ἃ Ρετὶρηταςϊς 
{ος έλα πίρεγσε, ὙΝΠΙΕἩ πε εν εαρρο5εάἀ να 
πθγετ πττοτ]ν {ο Ρετίκῃ, Ῥαξ νγοι]ἀ ο οοπείαπ!]γ 
τεποννθά. Ἀεε Βατασ] 1. ὦδ. απά Ἱ. 11. 3ο 
ΡΜΗΙ. πά. 600. 5αὖ5, Ὠναί Όχε Ίαν οἱ Ἄπορες ππαΥ 
Ὀε εχρεοίθάἀ {ο τεπιαῖη ἕως ἂν ἤλιος καὶ σελήνη, καὶ 
ὃ σίµπας οὐρανός τε καὶ κόσμος ῃ. Ξοππεί]ίηπς νΕΤΥ 
εἰπιί]ατ {8 οἶτεά Ὁγ Υγαίς. ἴτοπι α Βαὐὐϊπίσα] ΝΤΙ{ογ. 

---ἰῶτα ---κεραία.] ᾿Ἰῶτα ἀεποίεά Ῥτορετίη, νε 
Ιείίετ οσά . (α5 Ῥεῖηρ {πα οππα]]οςί οἱ ἴε Ἰεί- 
ἔετς ἵπ πο Ἠεῦτεν; αἱρλαῦεί,) απ ᾖσιγαξυείιᾳ, 
Άπγ Όμπσ νετ «πια]]: κεραία, ἴλε ΡοΙηΏῖ5, ΟΥ ο0ἵ- 
μα νν 1ο] οί πλου” ο ως ος {πε 
Ηεῦτενν αἱρ]αθεί, Ὀπέ ννετε α5εἀ Πσιταί(ίνεΙΥ {ο 
ἀεποίε ἴἶνε παϊπαῖθςί ρατίς οἳ απγ Όήπσ. Ῥἰπηῖ]ατ 
εοπίήπιεηίΒ ατε οἶτθά {Ττοπη ἴπο Βαρρίιηϊσα] νιτΙ{ίετς. 
Τπα5 οατ Τ,οτά ππεαης {ο Θχρτεςς, ἵπ αἀά]ῆοη {ο 
Όνε οίργπα] ο) σα βίο, ἴε ῥοιπιά]εος οπίεπέ ο έχε 
πιοτα] Ίανν, αξ ἀεπιαπάϊπρ πε παἰπιοβί ριυτΙίγ ος 
Πιοισ]ή, 35 υνε]] α5 Ιπποσεποε οΓ αοἴῖοῃ. 
-- ἕως ἂν πάντα γένηται.] “'απΏ] αἲ] «πα]] 

σοπιθ {ο ) Ἱ. ϱ. Ὃε αοσοπιρ]δπεά, ΠαΠΙΕΙΥ, 
ϱγ Όνο βα]βΙπαρπί οἳ Όιε Ἱεραὶ ἵΎρες απά ΡΓορΠο- 
οἵες, απᾶ νε οοπιρ]είο ερίαρῃκμππεπί οἳ {πα 
πιογα] Ίαν. 

19. λέσῃ.] “ 9μα]] ποερ]εοί, οἱ (παηβστεςς.” Α 
βεηπεο οοπΙπποη ἵπ πε (αβεῖσα] ντΙίετς, απά Ἰοτο 
τεφαίτεὰ Ὁγ Όνο απ θιεᾶσαἱ ἴεγπι ποιεῖν. 

--µίαν τῶν ἐλαχίστων.] Ῥεπάετ “΄Οπε οῇ ῆιε 
Ἰθαβί οὗ ἴπεεο οοπηπιαπάππεηί.” Ἠετο {Ἴετο ἰ8 
απ αἰ]ηκίοῃ Το νε ρτασίίοο οῇ νε ῬΠατίδεςς, νο, 
αστεραῦ]γ ἴο Οπείτ οννη Ίακ ΠΟΙΟΙ οἱ πποτα]1!γ, 
ἀῑνιάρά Ώνο Ἱπ]αποίοιπβ ο) Όνε Ίαν Ἱπίο Όιο 
αορίσηέργ απᾶά να [ἰσ]ήεν. ΑΠΥ ἱταπβστθβείοη οΕ 
Όνο Ἱαοτ νου Ἰο]ά {ο ἵνα νετ νεπία]. Απά, ΡΥ 
Όνεῖτ ον ατβήίτατγ οἸαβείβοπίίοη οῇ νο {ΟΓΠΠΕΤ, 
Όνον οναάεά ενα αρίγίε, νν]ή]ε 016γ Ῥτεθεπάεά {ο 
1Η] εἶνο Ιρί/εγ οὗ ἴἶνο Ἰανν. 

---Ιλάχιστος κληθήσεται.] Ξαἱὰ ᾖογ πιεοκίπ {οτ, 
“ο «να]] νο (αγνονί [γοπη ααἰπίηρ Ἡθανεῃ,” 1, 6. 
ας ενα]! πο α αίη  αἲ αἲ1. 7 ΕΥ ιο απ]ιο- 
είν μέγας παέ ὃε (ακοπ {ΟΥ μέγιστος, ο/ νν]]ο] πο 
Οσπηποπίαίου» αάόάασο οχαιηρ]ο», {ο νη]ο]ι ΤΙΛΥ 
Ἡς πάθεὰ Ῥ]αΐο αρ. ... α, ᾱ. ὁ κκ Γ1.γο 

α Ἠήσ]ι ἄοστος οὗ Όνο ρορ1 νο οπΗ ππσπηῖ, 
ο .- “ο ΙΙ ἵνα στοαί͵” ἶ, ο. ἵπ 

(πνοσγ: οἩ νήσο β6ΠΏΛΟ Αθ ΠΙΥ Πο 0Ἠ 
α, 1, 108. ΒυΥ τῇ βασ. ν. οὗρ. ἵψ Ἱποπηί, (ἶνο 

οἳ Οήκί οἩ εατίε, νο (ο.ροἱ ἀιλροι- 

Ξξ 

Φ/, περισσεήση, ἄο.] “1 οχκες].”.  Ἠοτο ου 
Γι οτὰ ϱΗ1Ἡγ ἀθοίαγον Γκ πποππίησ; οροπ]γν παπί 
Όνομα οι νο Ἰνιά Ἰνοίοτο οπ]γ πήρα αἱ. Τ]ο 
απίρπος κ, πα νιστο, η πΠνοτ {ο α θὐοίοῃ 
α- ᾱ- “πας, νι πο Όνο τἱαησο κήπο οὗ Όνο 
ανν, αν οπή νεοὰ ἵπ Όνο γον οἱ πο Ἰνοίγ Ῥρο- 

ἠπάσπιο!,” 

5οη8 α5 {με Ἑ]ματίσεςς, 5αὖθ τ51” «Νο 5ἶοῃ 
Ώμπς ----ἴοτ 1 Ρ]αἰπ]γ {ε]] γοι, ναί απ]εςς, ὅτο. 

Δικαιοσύνη πιαςδί ηετε ἀεποίε, Ίκε ἔιε ἨΗεῦ. Πρ χ, 

Ρἱείγ απἀ νΙτίπε, α5 ενἰποες ἶπ α ]{ο 5«ρεηί αστοθ- 
αΡΙγ {ο (λε Ὠϊνίπε οοπιπΙαπᾶς, οερεοἰα]]γ ἵπ ια 
οι]Ηναίίοῃ οἳ πε πποτα] νἰτίαες. 

---οὐ αὴ εἰσελθ.] ΄«Ύε εἰια]] ΡΥ πο πιθαΠς 6η- 
ἴετ.”. Οµπ πς αγηίακ 5ο η ποτ)ς (αΓ. Ρ. 161. πῃ. 

21. τοῖς ἀρχαίοις.] Πέ ἶ5 πιαϊίοτ οἱ ἀἱςριίο υν]α(]ι- 
ετ Όπίς εἰοι]ά Ὃο τοπάεταά “ ὀψ, οἳ {ο ἴἶναπι οἳ 
οἰά πιο.” Ἔ]ο Γοτπιτ 15 πιαϊἰπίαϊποἁ ὮΥ πιοδί οϐ 
Ώιο Οοπιπιεηίαίογς {ποπι Βεζα ἀοννηγνατά Σ ἴπο 
Ἰαίίετ, Ὦγ πε Εαίλιοτς απ ἔἶιο αποϊοηῖ ἰγαηβ]αίοις, 
απά α {ον πιοᾶοτη Οοπηπιθπίαίοις, αδ ὨΏοάάς. 
Οαππρ)., Βρ. ὁευῦ, απἁ ἨοβδθοπΙι, 3ο ᾖοδθρ. 
Απάς. νΗ1. 2. 4. “ ἀοἆ ρανο {ο βο]οπιοη πηδάοπι, 
ὥστε τοὺς ἀρχαίους ὑπερβάλλειν ἀνθρώπους.. Όροι 
Όα ν]ο]ς, ιο Γογππετ Ἱπίρτρτοίαίίοη 5ΘΘΠη5 {ο 
ἀθβοτνε {λε Ῥτείετεηοςθ; α5 Ὀαίπο πιοδί επ]ίαρ]ο 
{ο πε οοπίοχί, απ οοπβτπηθά Ὦγ ἴἶο πδασο οΕ 
Όια Ἰαίοτ νντ]{ίεγς, οερεςἰα]1γ {ιο ερί. απἀ {ια Ν. 
Ἐ. Απά Όνε ννοτὰς νγ]] Όνας Ὀο αἰΙπ {ο α Τα]- 
πιιάϊο βαγίπᾳ, ὙνηΙοἩ ππαΥ 6 τεπάφτος, εἰρήκασιν 
οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν. ΒΥ οἱ ἀρχαῖοι Καῑπ. απὰργείαπας 
Όιο ὃν ο. {εαε]ιεγς ποῖ Ίοηπσ Ῥο[οτο ο ασ οἱ) 
Ώνε (οβρε]. Απά Επίκ. οΏδεινος {ἶναί {1ο ποίῖοπ 
ο{ ἀρχαῖος 18 γεἰα(ζωο. Ἐ6 ναί αξ { ΤΩΔΥ, οθτίαϊῃ 
1 {5 Ὠναί Ἱπ Ὠναί ασα {ο πιοτα] Ίανν Ἰιαά Ὄθσῃ 
ατίετ]ν Ῥοχνετίοά ; απά παί ος Τ,οτά πιθαπί {ο 
ο {ο Ὠναί οοτταρ{ίοη, 19 Ρ]αΐπ (ποπ νν]αί {οἱ- 
ον/ς. 
----ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει] “΄ νν]] ο Παρ]ο {ο (ιο 

30 Ε]αΐο, οἰίοά ὮΥ Ὑψείβ., ἔνοχος 
έστω νόµοις ὃ τοῦτο δράσας. ὮἘΥ τῃ κρίσει 8 πιθαπί 
απ Ἱπ[οτίογ Οουτί ο ὀπάϊσπίατο, οοηβὶκίῖπσ (48 
Ώνο Μα υρίης αγ) ο Ονεπίγ-ίμτοςἙ, ο αοσοοτάῖηρ {ο 
/οδορἩ. Βε]]. 1. 20, ὄ. απἀ Απι. ἵν. 8. 14., οϐ 
δρυρπ ]αάσορ, 

23, τῷ ἀδελφφ] {ο ἑτέρῳ, απή οπο. ΑΠ 14ἱοπα 
ατίκίπσ [τοτα νο ον Ὀοῖπσ αοοβίοπιεὰ {ο 16- 
ρατά αἲ] Ταγασο]{ος 45 Ὠγοίῃγοῃ. 

---εἰκὴ] «νου ϱαβιοίοπί οπ15ο : Ἱπιρ]γίηα 
α]κο αὐουρ ΙΡΙΜΗΓΕ, Ἐογ ΒΙΟΙ ἃ Ρ6ΓΒΟΠ, {ο 189 
Ώια ννοτά» οϐ Ατίρίοί, οἶίοὰ Ὦγ ἨΝοίς. ἵ8 αΠστγ, 
οἷς οὐ δεῖ, καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ, καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ. Οπΐοβ 
απο ἀἰνίάοὰ ἵπ ορίΠΙοη 58 {ο ιο σοπἶΠοποΒς οῇ 
Όνο ννοτᾶ, νο] ἵ το]οσίος Ὦγ ΕΤΑΡΙΗ., Βοπρο], 
ΜΗ, αππά Επί, Ὀπί τουσϊνος Ὦγ Οτοι., γοις, 
Οπίοκο,, Μας, Γαση,, Ὑαίοτ, ἄπαρρ., απ 
Βο]ιοΙσ. νο απ ]οπίγ οὗ ΜΑΡ, ΓοΥ Πλ ΟΠΗ ΜΜΙΟΠ 
ἵ ποχί {ο πο Ίηπσι απά Όιαί οὗ ο κἶσηα ΒΙσΠάσΥ, 
Απά αἱθνοπσῃ Ενα οἱ νο Έπος νο σοµκίἼστη- 
μα, γαι ης π[οτίογ {ο ναί [0η νο ννοτὰ --- Νο {ο 
αν ναι νο μη γκ] ο ΠΡΙ ο Επ νονν νου]ὰ 

πο σου ο πησο ασ] ίτουρ οκίοτηα] ονΙάσμος 



ΜΑΤΤΗΙΝ 0ΟΗΠΑΔΡ. Υ. 93-28, 

εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ" ῥακὰ, ἴνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ" ὃς ὅ᾽ ἂν 
εἴπῃ' μωφὲ, ἴνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. Ἐὰν οὖν προσ- 53 

φίφις τὸ δώρόν σου ἐπὶ τὸ Φυσιαστήριον, κἀκεῖ µγησθῃς ὅτι ὁ ἆδελ- 

φός σου ἔχει τὶ κατὰ οοῦ" ἄφες ἐκ τὸ δώρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ 5 
Φνυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πφώτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ 

εἴακε 18, 58, τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. ἐἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀνιιδίκῳ σου 55 
ταχὺ, ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῳ µετ αὐτοῦ" µήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντί- 
δικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ ὑπηφρέτῃ, καὶ εἲς φυλακὴν 
ῥληθήσῃ. μὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξλθης ἐκεθεν, ἕως ἂν ἀποδῷς 96 

μολος Ἡ Ἡ. τὸν ἔσχατον κοδράντη». " Ἠκούσαιε ὅτι ἐφῥέθη [τοῖς ἀρχαίοις]: Οὐ στ Ώευι, δ. 18. 

α1οῦ θὰ, µοιχεύσεις.  Εγὼ δὲ λέγω ἡμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὺς τὸ 98 

ας ναι {ο νο ννοτᾶ. πίστα] ενίάεπος, ἴοο 
/ον νο ννοτὰ, Γατ Ρτοροπάρταίος. ἵπ εἰοτί 
απ{ία αρτος νιΏιν Μαιαὶ, νο ρ]γ τοιωαγίκς, 
ἑ αθοοισό, πο ΟτΙοὐ, ἀἱβραίαίαπα εδί οοπίτα Ἠος 
νοσαθααπῃ, 

---- ἔνοχος ἔσται τῃ κρίσει] Ἱ. 6. ἵ9 Παῦ]α {ο εαε] α 
σπα στα ἵπ νο οἴ]νοτ ννοτ]ὰ 4 πιαν ὃς ραγα]- 
οἱες νν τὴν ναί νήσο] νο Οουτί ο, κονοῃ ἰπῃ]οίς. 
'Ῥακά. Α οτι οἳ είτοπᾳ τορτοσς], εφαἰνα]επί {ο 
ία οἶ[ε, πουγ( σας [οἱἱσιο. 

---μωρέ.] Α ἴοτπι εχρτοεείνο οὗ νο ρτοπίοεί 
πἨ]οττεήςς, ο αἱνα]εηί {ο “« ισα ἐπερίομα πογείοῖι 
ος, ἵπ νο Ἰαπριασο οὗ Όνο Ηούτεννςκ, [οί 8 
οφ υἱνα]οπί {ο  ὑπρίρημ.” 

--.γέενναν τοῦ πυρός.] Γέεννα 5 (οτπιοὰ Γοπι 
Όνο ᾖοῦγ. σσ Ν 1 (νο να]]εν οὗ ΗΙπποιη) α 
Ρ]ασς 8. Ε. ο ετιναίσπι, οπ]]οὰ Γαίεννα πἲ « ο]. 
αν. 16. (ππά ρτοῦαδὶγ α ἆοερ 4]: φάραξ αν 
5 τοπάετοὰ αἱ ᾖοδὴ, χν. 8.) νηοτο Γογπνοτ]γ ο)]- 
ἆτοῃ Ἰιπὰ ἴνθυῃ αποτίβσοσοά Ὦν ἤτε {ο Μ{οϊος]νς απιά 
νη]ο]ι Τομ α[ιογνναγάς γνας Ἠο]ά ἵπ καο]ν αοπαῖηα- 
εἴοη, Οιναί Ότο οπτοπβεος οὗ απἰπια]ς, απά ἀοπὰ 
Ὀοάίος ο πια]ο[πο(οΓς, Ὑοτο τον Ἱπίο ες 
νο, ἵπ 8ο Ἰνοι α οἰπιαία, ποσάἶπᾳ {ο ὃς ο0η- 
 απιοά Ὦγ το, ννμ]ο]ι ννας οοηκίαπ!]ν Κερί κα πι 
οὐ(αίποά νο ΠπΠΙΘ γέεγνα τοῦ πνοός. Βοῦν [τοπι 
{9 Γογπιοτ απά 18 ργοκοηί μκο, 1 Ὑπ8 πο ππῇί 
οπιρ]οπη ο) Όνο ρ]πος ο) {ογπιοηί τοποτνοὰ Γοτ νο 
νήσκοά, απά παρ] νο] καρρ]γ Όνο ἔοτηα {ο ἀοποῖε 
απ, ΟΓοοσμπο, Όιο 8οπεο 18, Ὠναί Όνο Ἰαετ οἳ- 

πΐοτ α ρυπκπποηί 
ἵνα ννας πποτο ἀτοπά- 

[επος ννοι]ά ἵποιγ α5 ππασ]ι 
Όναῃ Όνο Γογπποτ ας αγία 
Ρα] εἴνπη εἰοπίης, ἅο. 

25, Απ νο [οσπιογ νογκο Γοτυίας ] πεά απὰ 
οποεκείοο απσεγ απἀ αγοά,κο Ον παπά νο Γοἱ- 
Ἰοννῖησ οπ]οίη Ίσος {ο ος πείσηδος, απᾶ α 
Με αρίγή.  Απὰ εἶποο νο Ῥ]νατίκοςς τουκοποά 
ππσος, Ἰαϊτοὰ, απά τον] πα κ. νο κλσ]νίοτ 
οβσποσς; απά Ὀνουσ] Όναι Όνον ἀῑά πο ἵποιγ 
Ότο νντα]ι οὗ Οσο, 1 αποτίβσος απ οὔἶνογ οκέετηα] 
πο ννοτο ποσιγα(ο]ν οἰκοτνοά; κο Ἰοτο νο απο 
ασ], Όναι οχίοτη Ννογκλίρ ἵα ποῖ Ρ]οπκίης ἵπ 
Όνο εἰρίη οὗ Οσά, ππ]οκα ἴ ἴ δια εναγ -Ἡ Ἆ 
πιο παπά οἨα γα ῦ]ο αρὶτίε, 
-- «] αίονετ γνας Ὀτουρ]νε {ο Όνο αἰίατ 

γνας Ὃ 4 
ἔχα τὶ κατὰ σοῦ.] Τι ἵν ποῖ ποσα γι 

πιονί (οπιππο (πέος, ἴο ἴγκλημα, οπ0κο οἳ 
οοπιρ]αίπες που ναί ἵς ἱπαρ]ιοά Ὦν Όνο οοπίοσῖ, 
Τῆνο εαπηο οχργοκκίοῦ οοσ τς αἲ πανκ τὶ. 3δ. απἀ 
Ῥον. Π, 4. | 

94. Διαλλάγηθι] “' (ο Ον οπάσανοιτ {ο) νο του- 
οποἱ]οά νι: παπποῖν ο)νος ὃν πακίπσ ι 
οι ὃν παμπ ἴε. πκ Ῥ]ή]ο ἆς αποτ]βοῖῖκ ρ. 
θ411. ε1γε, Όναῖ νν]νοῃ α πηπη Ἰαῦ Γπ]αγος ήν Ὀτοῦ]νος, 

απά, τεροπίἶπρ οἵἳ Ἰήν αεζποιεί- 
κάρα ο. . 10 μλο τοπίο, παπά 

π {ο οοπας πιο ' κάς- 
τῇσος, απά ακκίηρ πόνος -χγά αμ 
Όναι ναί ἵ9 αἲ) εκτογηαὶ ννογκλρ οἱ Όνο οφ "νὰ 

5 9 ἠακίταιοὰ απ εκαπηιρί]ο ἀετίινεά ἑτε 
ἰαγίά. σθι εὐνοῶν, ''"νο ΓΠοιὰς νι.” 

ἵ8 ἵ9 πο 2ο πια] α κ {οί εὔνόησον, 38 
Ά Αίτοηµετ οχρτοκείοῃ. Ίο χἰκ. ΙΤ. ἴσθι 
ἐζουσίαν ἔχων. 
-τῷ ἀγτιδίκφ.] Το ννοτὰ αἱρηί Ρτοροτ] 

πη σρροποκί ἴπ Ὃ ο .- λω----- 4 
νηιο 15 αὐουί {ο Όδοσπε α ρἰαίπΗΠ, π Ατιι Υ 
--- κ γ- πιό -- : πὶ 

---ν τῃ ὃλρ] “ ἵπ . παπε]ν ἴο 
οουτι, .) ιο ως ηάσο, ... ἀ. Λη- 
Ες. Ἠοπι. ἰν. 16. 19. νο Οναί κοππεἼπηος (νο 

πα ωρα / ; 
ΡΒΗΠΙΠΠΟΠΕ (ο ἐτία], νυν ἀἰκπηίακ ος, 

---ὑπηρέτη] “' νο Ῥεταοῃ ννηο οαττὶοὰ πο χε 
ου ος Όνο οπίθηςο 
εοτροτα] ρπκμπνοπί 



ι- 

ΕΣ .»”” αλ όν ο) ο - 

99 ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, Ίδη ἐμοίχευσεν αυτὴν ἐν τὴ καρδίᾳ αὐτοῦ. 

ΜΑΤΤΗΕΝΥ 06ΗΑΡ. Υ. 29 --- ὃρ. 25 

γ Τηΐς, 18. 8. 
5 Εἰ Ματθ. 48, 45 

π. 
, Ι 

. 1 ΄ 3 Γ 

δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὃ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ 
[-- ῃ ά ς’ 3 ’ [ὰ) - - 9 .. ο 

σοῦ" συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀποληται ἓν τῶν μελών σου, καὶ µη ολον 

80 τὸ σῶμά σου ῥληθῃ εἰς γέενναν. 
ς ΄ 

Καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδα- 
΄ 3, 2, 9 9 ’ ὰ. α -ς Π ’ ε/’ 

λίζει σε, ἔκκοψον αὐτην καὺ βαλε ἀπὸ σοὺ᾽ συμφέρει γαρ σοι ἵνα 
3 ΄. α - - Ν ι) 5/ Δ » ΄ ω 3 

ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ολον τὸ σώμά σου ῥληθῃ εἰς 

}έενναν. 

91 
» ν7ΤῬειίι, 24.1. π32 σος, δὲ 5/ ει 28 α λύ υ - Ρ] ” δό 7 

Εθῥέθη δὲ, οτι ος αν απολυση την» γυναῖκα αυτου, ὁοτω αντῃ τωτε. 19.Τ. 
Ματκ 10. 4. 

. 3 ΄ ... . . σα / Γα] 2 3 .’ Γ .ωϱ 2 τς 16 18 

35 αποστασιο». Εγω δὲ λέγω Όμι», οτι ος ἄν απολυσῃ την γυναικα αυ- .15. 
1 ὅος, Τ. 10. 

- . ’ , -” λ, Ἡ - . Ν ιο .. 

του, παφεκτος λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτην μοιχασθαι καὶ ος εαν 

ἄεπί ΡΗΙ]οδορΏετς πιαϊηίαϊηθᾶ, ἴλαί ἴπεγο ννας α 
πιοταί ἀε[β[επιεά αἀλετῖης {ο Ἰαξοίνίοις {λοισ]ίδ. 
Βο Ευιτὶρ. Ηιρρο]. 911. πιακες Ῥμαάτα εχο]αῖτη, 
χεῖρες μὲν ἀγναὶ, φρὴν ὁ ἔχει µίασμάτι. Ῥπηῖ]ας 
βεπίππεηίς, ἴοο, αἱ νι [ατ ]εςς οὗ σααγἆεὰ ἀεἰ]- 

, ατθ {οαπά ἵπ Όιε Βαὐὐϊηῖσα] νντΙ{ετς. 
29. εἰ δὲ ὃ ὀφθαλμός --- σκανδαλίξει σε] “' Ἡ Ώιγ 

τισΏ{ εγε ρτονε α εἴαπηδ]ϊπς Ὀ]ουξ {ο πες,” ος- 
σαξῖοη περ {ο εἴαππρ]ε,]επὰ νεο Ιπίο 1η. 
Καίπ. οὔδετνες ἴπαί «πε ἨΗεῦτεννς Ίετο αοοιδ- 
ἴοπιεά {ο «οππρατε Ἰηςίς απά- εν]] ραδείοης ντ] 
ππεπηῦεςς οἱ ἄιε Ρον ; {ογ εκαπηρ]θ, απ΄ εν] εΥθ 
ἀεποίρά ϱΠπΝΥ. Τ]α8 {ο ρ]ποκ οιί ιο 6ὖα απἆ 
οπί οϐ νε Ἠαπά, ἵδ εαπνα]επί {ο ετγµοῖ[ ἴ]ιε 
Πεδι, σα]. ν. 24., απ πιογέί{ῃ Ί/οαγ πποπιδογς, 090]. 
η. δ. ἜΓ]ε ε«6πεο (Πετείοτο 5: “΄ ἀεπγ {ιγεεις 
ναί 15 ενεῃ πε πιοςί ἀθείταδ]ε απᾶ απτίησ, απἀ 

Ἴδδεεπις Όνε πιοβί ΠΘοθΕΡατΥ, ἨἨεῃ ιο βαογίῇβος 18 
ἀεπιαπάεὰ Ὦ}γ Όνε σοοᾷ οἳ {ἴνγ 5οα].”  Ῥοπιθ 
ΟΗπ Οναί Όνετε 15 απ α]ηδίοη {ο πε απιραπίίοἨ 
ος ἀἰκεαξεὰ ππεπηΏετε οἳ ια Ῥοάγ, ἴο ρτονοηί (ια 
ανα οὗ απγ ἀϊφοτάετ. ΤΗΥ ιο γὶσ]έ εΥο 

δο πιεπήσοπεᾶ, νε Οοπιππθηίαίοτ Ἰανο 
ποί τοἱά 5. ἜΤ]με Γοαφοῃ πιεί Ῥο, α5 ΤΙ Ἰαγο 
οὔθοτνοά ἴπ Ῥοο. 8γπ., ελαί νε γὶσ] 6Υθ γναβ 
εεεεπ{α]]γ ποσθβκατν {ο νε ΡΙΤΡΟΕΘΦ ΟΡ 1ρατ, 35 
Π ννας Όνεῃ οπττἰεᾶ οη. Τ]α βεπΏππεπί5 οοπίαίή- 
εἆ ἵπ ἠής ραββασο ατο Π]ηκίταίοά ὃν Ἰλ/είς. [τοπι 
γατίοις Ῥακεησθς οὗ νο Ο]αφείσα] υνγίίοτς; ΡΜ]. 
οαἆ, νο]. 1, 211, 19. Διόπερ ἑλέσθαι ἂν μὲν δοκοῦσιν 
οἵ μῆ τελείως εὐπαίδευτοι πεπηρῶσθαι μᾶλλον ἢ τὰ μὴ 

0) δρᾷν" κεκωφῶσθαι μᾶλλον ἢ βλαβερῶν ᾱ- 
κούειν λόγων " καὶ ἐκτετμῆσθαι γλῶτταν ὑπὲρ τοῦ μηδὲν 
τῶν ἀῤῥήτων ἐκλαλήσαι. Ἀεπεσα Ερ. ο], 66 Ῥτο- 
1ΐσο «Ηππσαπασο σος ἔπατη Ἱππαπες απ οἳ αίοτ 
εκίτα ή πεαπίτοπέ, ο οι ΤΙ η [/ρπάπι ογα/.)) 
ἵπ ή, απά ΠΙΠπστος οὔ]νοτ εποἩ ἸΚκο Ῥήββασος, 
βοαΗρτοᾶ πρ απά ἆοννῃ ἵπ ια ΕΡΠήΙοβοροτ Ὑνο 
Ἠγεὰ α βίο εἶνα ρτοπππ]ρπίίοι οὗ νο (1οερεΙ, νο 

βοο α Ἰήσμετ ἴοπο ο πιογὴς ναν Ἰαὰ Όδεῃ 
Ότο πηπἰηαιπεὰ; απᾶ νν]ήσὮ οππ ὃο πβοτίινοὰ 

{ο ποὐήης Ὀαῖ νο εἰ]οπί ο Ἠεοί οἳ ἴἶνο (1οβρε!, 
(ας {9 νο σος ἵῃΠ ΘΥΕΘΓΥ ασο,) θνοΠ ΟΠ ἴνοβο νν]ο 
το[ικοᾷ {ο τοσείνο Ἱε. 
21. ὃς ἂν ἀπολόσῃ, ἃτο.] ΥΝ ο ατο {ο ἴνδαγ {π ππ]πἁ, 

δν Ὕνοτο ρετπήρὰ {ο ἀΐνοτος νο 
νήθνουί ακκἰσηίησ ΑΠΥ οΛΗκο; κο [πι ὁσειν 
ποίῦνος Ίντο που αὲ ας. χἰκ. 5. πιοπηί {ο ρίνο 
Ρο ρα! ἀῑχοσίοηα:, παπά Ενα Ίο, Πποτρονοτ, ἀἱὰ 
πο εοπέταβίοί Νπονον, νο ποῖ ονοῃ ΠήΠΜΕΙΓ αρ- 
Ῥτογνοῦ οἱ Όνο αὐήέγπεΥ ἀίνοτοςκ ο Ην ἤπιον (866 
αίκ. δν Επαγ, Ον Όνο ὀοννκὴ Ώοσίογν ἵπ νο 
--- Οκ Ὕνογο πο αρτοσά οἩἳ νο 4θηκο οῇ 

Ῥπλκπσο ο Ώσα, κχὶν, Ἰ, νο τοπία οἱ 
ἀΐνοτος. Ίσα ος "νο κο]νοοὶ οἱ ΕΠΗ]ε/ καἰὰ εἶνπί 
ὖνο - πω Ἡ πο οπ]γ ἵνα ἀῑνοτοσά {ον κοπιο 

.. 

στοαί οΏσπος, Ὀαί Ἴηῃ ρ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν, 
{οτ αΠΥ οπαςε Ἰού/ενετ δ]]σηῖ, 5ο Ὠιαί α Ἠτιαπς 
οἱ ἀϊνοτοθιπθπί Ἰνθτο σίνεῃ {ο Ἠετ. ΄ ΟΓ νΙο 
ἀοσουπιεπί 5ο {ο δια] {οσα ἵπ Τάσ]μί[οοί Η. 
Ἠεὺυ. ΌΟπ νο οὔιετ παπά, Οιαί οὗ Αλαπιηιαϊ οοἩ- 
{θπάθά Εἶναί Ὕὴπ ΩΙ), ἴιο ἴεγπι ἵπ Ῥειί. χχὶν. 
1., νι ΙοἩ νναςδ ἴπε φιρ]οοί οἳ εα ἀἱεραία, απά 
πν]ήο]ι (λα φο]ιοοὶ οἱ Σ1]εὶ απἀφιείοοᾷ οἱ απΥ 
ἀείεοί οἳ ρεἵςοῃ, ογ οῇ ἀἱδροβδίποπ, οοι]ά οΠΙΥ 
ΠἹθαΠ δοπιειῖπο ογπιἰπαϊ, 5 αἀα]ίοτΥ. Ἀε6 Βε]- 
4επ ἆε κ. Ηεὺ. 1. 19. Γσ]ίξ Ἠογ. Πεὺ. ἃτο. 
Έτοπα πο ννοτᾶς οὗ Ο)τ]εέ, χὶκ. 9., οοπιρατεά υγ] 
Μα, κ. 2. 5θα., 1 ἶ5 εἶεατ (λαΐ ΝΤοςος ππεαπί {πε 
ν/οτάς {ο Ὦε {ακεη 45 Ώχοςθ οϐ ἔπε 5ο]οο] οὗ ΠΠ]- 
1ε] Ιπίετρτείεά πεια; απά γοί ἵέ 5 Ρ]αϊπ ΓΓοπα 
Μαΐι. χὶκ. ὃ. ἃσ (16η. Π. 24: ελαί ΆΤοςες ἀῑά ποί 
αρρτονε οῇ ατοϊίτατγ ἀἴνοτος. Τ]9 «ον Ώος- 
ἴοτ5, Ἠονγανετ, οΠαηπσεᾶά α πιογαί Ῥγεοεμὲ Ἰπίο ἃ 
ου ἰπκιιίοπ. [Το 5ρεα]ς ἵπ Ρ]αΐϊπογ {6ΓΠηΒ, 
Ματπν επσς ννμ]σο] ἈΤοςος Παὰ {οὐεγαίρά ἴπ οἰνί] 
µ{α, ἵπ οτἀετ {ο ανοἰἀ α στεαίοι εγΙ] (Φοο Ματ, 
Χὶχ. 8. απά ποίθ), Όνο Ῥματκεςς ἀοίοτπιῖπες 
{ο Ὦε ππογα[η γὶσ]έ,; α5δ ἵπ (πε οπςο οἱ τοία]ία- 
Ποη. ΕΡΙΤ.] «ὁθδιβ, Ὠιετθίοτε, νν]ο ἀῑά ποι 
Ἰπέοπά {ο ρῖνο ρολ άσα] ἀϊτοσίίους, Ἰθτο ἴθασ]θβ 
1π ναί σπςο, φα[υᾶᾷ γρἰἰστοπιε οἱ οοπδοτεἶᾶ, α΄ νν]αο 
πτηὶση{ί Ὦο ἀῑνοτοςεά. (ΚαίΠ.) ἜΤ]ο ννογᾷ ἀποστα- 
σίον (οα αἱ να]επί {ο βιβλίον ἀποστασίου αἲ χὶκ. Τ.) 8 
ποί {ουπά ΤΠ νο Ο]αδείσα] νντίίετ». Βιαί νο ΠιαΥ 
ΟΟΠΙΡ4ΓΘ διστάσιον. 

33, πορνείας] ἜΤ]ο Οοπιπιοπίαίου» απά «Ππτὶςίβ 
Άτα ΠΙΟ ἀῑνιάσά ἵπ ορίπίοη ἃ8 {ο ο οχαοί 
ε6ηΏβο οἱ ἠς ἵατιπ. Ἡ 18 σοποτα]]γ Ιπίοτρτοίοά 
αάμήίογη. Τα, Ἰονήονοτ, ννου]ά 5οοπῃ {ο τοφαῖτθ 
µοιχείας; απάὰ 35 απ]{θτΥ ννας α οαγίίαἰ οὔσπος, 
νοπ]ά αΡρθαΓ ΠΠΠΘΟΘΑΡΙΤΥ {ο ἀοποπησο «ἴρογο” 
ασα]ηδί 5ο 35 Ἠοτο Γ{οαπᾶ σι]]ὲν οἱ Π, Ἀοπιθ 
απἀετείαπά ὮΥ Ἡ /Γογπίσαίοπ ᾖε[ογο πιαγρίασο, 
οίμετε {πογκί, οἵ νο σοποτα]]γ; απά Ντ. Μο- 

π, ἵπ Ἠ5 νοκ ον Μαπίαρο, ΛάπΙίετΥ, απά 
ἴνοτσςα, τεἰσίσµ αφοκίακἠ, οτι ποαίγη. Τι 

αίταππσο Οπαί 8ο Ἱοπτησά απά ἀῑ]σοπί απ΄ ἴπαπίτοτ 
Α]νομ]ά Ἰανο ρτοβίοὰ κο Πίο Ὦγ Ἰ]ς Ἰαροτίος οχ- 
πππζπα{οπ οῇ  αἲὶ Όνο ραβραρος ἵπ νν]]ο]ι έλα ννοτὰ 
οσο» ἵπ Όιο ΦΟΤΙΡΙΗΤΟΝ, ἴἶο Βορί., απά ὁο086- 
ΡΙΙΑ 7 αν {ο αροτί, Ὠναί 19 ἀοτίνοά Γγοπι 
πόῤῥω νεειν, πιά ναί Πα υγὐπε ένο αἰσπ]βοπίίοή 18 
τοσο αροίακη Το ται 1, πόρνη ἵΒ ΓΤΟΤΗ 
πίπορνα, Ρτοῖ. πηἰᾶ, ΟΕ περνάω, νο ἵν ἀοτίνοά 
{ποπα περάω, Νο εἱρπίβον ρτίππατί]ν {ο παΠ[οτ 
οἱ σἷνο πρ. Απά α)νοιρ] πορνεία βοππο πον εἰσ- 
πίῇον 1460] ΗΥ, οὐ το]ρίοις προμίααγ, ἠνο]ν ἵπ. το 
Ρεμ. απά "νο Ν, Ε,, γοι ἵτ ἵ οπ]γ {Π νο Ετορ]νοίη 
ππά Ώνο Λροσπήγρκο, ἸΙπάσσά, ἴο επρροκο νο 
Μσ]ηὴν Ερυτα νο α ἰσηίβοπίον {ο ο οπιρ]ογοά 
ἵπ α Ῥπβκασο Ἱμοπάσά {ο μίνο α πποµῖ Ππιροτίαπί 
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α ἴνεν, 19. 14, 
Εκοά. 30. Τ. 
Ῥευι, δ. 1, 
4 ο. , 
Νανα, 80, 8. 
υ να. ὅ, 1, 

εδε, 18. 3, 

ΜΑΤΤΗΕΡΝ ΟΗΑΔΡ. Υ. 95 --- 38. 

ἀπολελυμένην γαμήσῃ, µοιχάται " Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐφῥέθη τοῖς 39 

ἀρχαίοις' Οὐκ ἐπιορκήσει, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὄρκους σου. 
Σ΄ Ἐγὼ δὲ λέγω ἡμῖν μὴ ὁμόσαι λως' μήτε ἐν τῷ οὐρανῷν ὅτι θρό- 
ος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ" μήτε ἐν τῇ 7Π, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν 36 
αὐτοῦ". µήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐωτὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως. 
μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι µίαν τρίχα λευκὴν 36 
“. ΄ “ν 

ἀπ σι οι Ἱ µέλαιναν ποιησαι. 
Όιαι, 19, αἱ. 
ἕνεν, Ὢ, 0, 

τορα]α ον Γοτ αἲὶ Παίατο ασε», ἵς κο εαρροείηᾳ α 
ανν {ο νο οοασ]γοά ἵπ α τιόά]ο, Το νετ 9απιο 
οὐ]εσίίον 1ο εφασ]]γ αμαϊηεί αἲ] Όνο οὔιεγ Πονν 
πίοτργείαίίοης. Όπ ευοἩ απ οσσακίοι α5 Όνο 
Ρτεκοί (παπά Όναί νν]νεη νε νγογά» οὗ Μαἴε. χὶκ. 9. 
Νότο ρτοποποσά), Ένα ἵθγπα πεί ο ἴπκοι ἵπ 18 
οτώ πατγ εἱμη]Ποαίίομ. ἨΠόρνη (κο νο «ΟΓΓ6Β- 
Ροπάΐης ἵοτια π ους ονη Ἱαπρααρο, Ποτη πο Λ. Β. 

ῬΥ απ ἀθεποίθος οπο ο γἱε]ἀς αρ νο ροτεοπ, 
ποιο Γοτ Ἠΐτο, ο Γοτ νο ρα 5 ο) εοηκπ]]- 
ντ απ, ϱΥν ἱπιρ]σαίίον, τρ Απά «0Η56- 
ν πτπορα ο ἴΘΓΠΑ πορνεία, 35 αρρ]ίθὰ {ο Γοπησ]ος, 
οποίος απ]ανν θα] οοπΊπθτος νι νο οὔνογ οκ. 

Βυι ιαί, ἵπ α πιαγγίεά νο ια, ννΗ] ἵπνοῖνο ααί- 
{εγή; απά νοτο[οτο Όιο ἴθτπα παν νο] ο υφεὰ 
π Ὠναί κοηκο. ας, αἲ Ἠοπα, Ἱ, 99. πορνεία Πικέ 
ἱπο]αάο πὀἀπ]ίοτΥ ; 8 αἱκο αἲ Άπιος νι], ΤΤ., ἡ γίνη 
σου ἐν τῇ πόλει πορνείση. Τ]ο οοττοκροπά(πα ἴογπα 
ἵπ οἳγ ον η Ίππρπαρο ἶς αφοὰ ἵπ Ες νοτγ 8επΠ8ο. 
μου Τούς οληκοπ. ἴπ εἰνοτί, ἴπο νοτΥ 9ο ο 
Όνο ποτά {ο ἀεποίο αροβία»ν οἱ Ι4ο]αίτγ οου]ά 
ΟΠΙΥγ Ἠπνο ατἱ8θς ΓΓΤΟΠΑ Γή 86Π906 ΟΓ πορν. Απά 
π5 {ο Όλο οὐ]οσίίομ, Ισ] Ίαν «οσπιοά εο Γοτπηϊά- 
πο] {ο ΠΙΠΠΥ π5 Το 5οἳ Όνοπα προῃ ἀθνγίκίπμ πονν 
ἱπτοτρτοίαίοημς, παππε]ν, ναί αἀπ]ίοτν Ὕνας ραῃ- 
ἱκλοά ὃν νο ο οννῖκα Ίπνν ννν αρα --- Ὠναι ἵπ- 
νοἱνθβ πο τος] ἀἰβιου]εν αἲ αἲς Γοτ ουτ Τ,οτᾶ, ἵπ 
ο. οἩ ή ἀεορ]ν ἱπεροτίαπί πησίτος, ννης 
ομἰκ]α πᾳ [ος αἲ] θαίατο αρος, απά Όιοτοβοτο οου]ά 
Ἰανο ΠΟ το[ετοποθ [ο νο Μοβαΐο Ίαν, οεροςοἶα]] 
35 Ὕνας πονν οἩ Ὠνο ροῖπέ οἱ Ἰνοίηα αἰνο]] 
Τί ννας καβ]ο[οπί {ος 5 {ο ὃνο Ἱπ[οτπισοά, Όναί αάπ]- 
(ον παν απἰ]γοτῖχο Όλο ἀὐρογορππεπί οἳ νο 
πρ ρατίγ. Ἰγπονοτ απά οι [αγ Όνο οὔεπος 
αλοπ]ά νο α.- Ὦγ νο ΛΙασίκίγαίε, ὙνΒ ἃ 
αποΜίίοῦ ο ρούδοη, ννμ]ν νν]]ο]ν οας Τοτὰ ἀῑὰ ποι 
ἰπίστίοτο, απά νι νο] Πολρίοι Ίπα ποήπᾳ 
ιο ἀο. ΑΙ λόγου Ένοτο ἵν πο Απο] τοὐππόαποΥ, 
τά Σε ΙΓαΙΚΠΗΗΠΕ, 88 ΠΑΛΗ Υ  οπηππσ η Ιπίοτν βαρροφο. 

8 πκο οῇ νο ννογὰ (νν]ή οὖν {9 Γουπά αἶκο ἵπ νο 
Οπλκ{σα] ννγίοτκ) ἵ ἴπκον Γγοπαι ἁγασίπς πρ ας- 
εοιηία. 80 Νθ 9ΑΥ οἩ {ιο οογε οῇ. 
0, Τῆο Ῥμαγίκοςς ἀἰκιτναιοὰ οσα ἱπίο νο 

εοεἱσηον, παπά νο ασε; ππά [οτναδο ροτ]ατΥ 
οπ]ν νν]νοη νο Παππο οὗ Οοὗ νναν οομιαἰηοά τη Όνο 
οσα Όμι 1Γ 1 ννας οπΗ κά, Όνου Ἰνο]ά ἴξ ποπο, ος 
α νοτν ερ] οὔσποος ας αἶκο πποπία] ναγςα- 
ση, ὃν εννοατίης νε νο Πέρα, απά ὀμκανοννίπα 
ύνο οσα] νν Ον Όνο Ἠδασε, ΑΛ κἰππδατὰ οἳ πιογα]ή 
ονοῦ Ὀο]ονν ναί οὗ νο Ἰνδαίγοης, 86ο Ἠοπα. Ἡ. 
ἱ. 519.. ἎΝονν ἵ ἵα 8 μ.ο οὗ ναίη ον, Ἠν ή ο]ν 
ἀτοσἲν Ἰοὰ το ρε /ωγη, Όναι ὁσκακ Ίνοτο ποπ ἴο 
Ρτολή ή. Ἠο ἰ ἠοτοῖοτο, πο {ο νο απάογκίοσά 
πν Γουνήἁδίηῃᾳ )μδίοία! οπθ]ικν Ὅνας (8 τοι 
Όνο οκαηρ]ος Ίο κυ]οἶηκ] κποῖν ομ]να ας ατο 
ἱππούυσσά ἵπ οΟΠΙΠΛΟΠ οοπνογκαίοη, απά ος οἵ- 
ἀπατν οσσπαίοης, 

--οὐκ ἐπιορκήσεις] "Ἐπιορκεῖν ΠΙΑΥ ποπ οἶθνοτ 
το εΊοεαγ [αἱ κείψ, παπά πο ες απίπιο, οἨ, {ο υἰοίαίε 

δὲ περισυὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. 

οΏοπά- 

Ἴμυτω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν" ναὶ ναὶ, οὗ οὔ" τὸ 5Ί 

 ᾽μκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη ̓  58 

ας (1κο ὃς ὁ .. 19.) ες (κο ὃς ὁ' ἂν φονέέση, ἃο. αἲ νετ. 19.) απ 5η 
σοι οι ΟΓ νο ον, 
νι] ὃς απ θαρίογ εομπεχίοι ἀοεσίπε 
οὗ νο Ἑ]ναγίκεςς, πο η Όνονο ννογάς, απἀ 
Όιο ορροείτε οπο οὗ Οία, (Καν) 

54. οᾳ.] Ἠοτο ατο { Όνο οσνς πιο 
Γγευιοπ]ν κε Ὦγ νο ᾖονι. Έτοπι νο εχατη- 
Ρὶες αὐἀάπσεά Ὁγ είς, Οικ Όνο Ίεα- 
Όνεις α9οὰ νετΥ αἱ ἵο Όνοφο οἳ νο 
Ἠεύτεννς, 

---ἐν.] Πευ. ῃ. Ρες, Ὀγ. Το ἀϊπετεπεο ἵνδ- 
Όνεεη Ὀνο ϱΟἸαεεῖσαὶ Όινο Ἠε]οηπ]κάςο ο0η- 
ίτασίοη ΟΓ ὄμνυμι 8, ναί ἵπ Ένα Γοτιπετ  ἴακες 
πη Αοσις, οἱ Ομ, νι κατά Όνο Ἰπίοτ α Ὠαι, 
κ θν ἐν, απιά κοµμνεπηες, Ὀιουρῖ νετ τατε]γ, εἰς 
νηὈν απ Αοσις., αν αἲ νετ, ὁ0. 

30. τοῦ μεγάλου βασιλέως] |. ο. 1λεί Ορέἰπι Μακ- 
ἐπί; 5 Ὦν, χἰν, 5, ανα, 8, Δι. ὃ. χον. ὃ. ὸοῦ 
χα, 9, οι "Το απ ίομί Αταῦα, (64ὖγς Βο]να]ς,) 
σα]]οὰ (οἱ εἰπιρὶν ΤΗΕ κιν.” 

90. ἐν τῃ κεφ. σον.] Την να α Ρταςίίος «ΟΠΗ» 
ππΟΠ {ο Ὀο ιν ὀτοεκς απκὶ 

Όιο ροβ ον οὗ νο ννοτὰς, 1ο]ός α κοπο νε Ίνα 
Ίε]απο 86η9ο, Ἰ 9ος 

57. ναὶ ναί" οὗ οὔ.] 
Ομ ραδκαρο ἆς α Κἰπάτοὰ οπο {ο να ἵπ ἆαπιον ν. 
19: παπά ἴακο Όνο βγεί 
Ῥγοππΐκε, Οἱ ΠΑκοΓΙΟΠ, 

ο με α Ἐο οοπέοηΕ νν να κοἱεπιν απὰ 
κοτίουα αβήγπα ίση, ο . ΄ 

ὔ 5] ἐκ ἀονκιοὰ Όνο 
κοπο Όο, ' ὖνο ον] ομο.” ος “ον” Το Αγ- 



ΜΑΤΤΗΕΥΝ 6ΗΑΡ. Υ. 99 --- 44. 

3 3 . 3 3 ος / .”. 

89“ Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 

λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ ᾿ 

27 

ο κ ον : 6 Ῥτον. 920, 99, 
Ε}ὠ ον 

3 7} ὁἩ - , Μη .. Ἰακεθ, 29, 

αλλ οστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τήν Πο. τὰ, αν 19, 
κο, ο , ωμά ό ' ον ο ην . ος : ͵ 1 Τμεςς. δ. 15. 40 δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ την ἄλλην" καὶ τῷ Φέλοντέ σοι να 

- ιν ᾽ - ΄ ] ϐθ - » 3 - λ .] 5 [ο γ ” ΔΝ 

41 κριθηναι, καὶ τον χιτωνα σου λαθεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ το ἴματιον καὶ 
3 3 - , πο ο) 

ὅστις σε ἄγγαρεύσει µίλιον ἓν, ὕπαγε µετ αὐτοῦ δύο. Ὁ Τῷ αἰτοῦντί 
, 3 ά ᾿ 3 » 

σε δίδου" καὶ τὸν «Θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι µὴ ἀποστραφῆς. 
σ 3 ’ 5! σδοις Ἡ 3 ’ Ν λ ῃ 49 ὃ Ἡκούσατε ὅτι ἐθῥέθη 4γαπήσεις τὸν πλησίον σον, 

{ Ῥειι. 16. 8, 
10, 
Ίμακε 6. 55. 

ν σ]εγ. 19. 18. 
Ά6ι Εκοὰ. 84. 19. 

Ῥειαιί. 7. 2. 
ἦ ὃν ἐχθρόν σου. '' Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ' ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς 1 Ινικε 44 µισησεις τον ἐχθρο 3 νὰ γω υμ 7 ς ἐχθροῦὺς ἩΊωικε δ. 

3 ” - . ΄ ”- ” .,ω ,ω 

υμων, ευλογεῖτε τοὺς καταρωµέγους υμᾶς, καλως ποιεῖτε Ἄ τοῖς Ὑἃ με πο. αν 14,30. 
, 

Πσ]ε νν]] πετε (α5 Μιάά]εί. οΏδετνες) ἀείοετπιῖπε 
ποίίησ, Όεσοαυ5ε (ε πεαίετ αἀ]εοί. τηαΥ Ὦθ αδεά 
45 α ευὐείαπίνε; απά 50 τὸ πονηρὸν αἲ ῬΏοπῃ. ΧΙ. 
9. Τεί α5ξ ιο ΓΟΓΠΙΕΓ 5εΠςΞο ἶ5 5αρροτίεά ὉΥ Ώιε 
νγοτάς οἱ Οητὶςί Ἠϊπιςε]{ αἲ 7ομ. γη. 44, απά ἴπ 
Βιε Τ,οτά5 Ῥταγετ : απά 45 ἴΊχετε ἶ5 ΕΥΕΤΥ ΤΕΔΞΟΠ 
{ο Οπ]ς Ἡ ννας αἀορίεά ὮΥ Ώνε απεηίς, 1 ἀε- 
8ετνες {Πε Ῥτείετεποθ. Ἰε πιαγ τεπάετ “5ρτῖησς 
{τοπ Όνε {επιρίαίίοπ ος {με Ώεγι]. 

38. ὀφθαλμὸν --- ὀδόντος] ἜΤπο Οοπιπιεπίαίοτε 
Ἠετε σεπετα]]γ 5Ἡρρο5ξε απ ε]]ρεῖς οῇ ὁώσεις. 
Βαέ Όναί 19 ἴοο ατὈϊίτατγ ; απἀ εἶναι, γη απ ἃς- 
οοπιπιούαίίοηπ οὗ 5εηςε, ἶ5 Ῥτε[εταρ]ε. ἜΤπετε 15 
α τε[ετεποο {ο {με {ρᾳ ἰα[ϊοπίς, ὙνΠΙοΙ, αοοοτάἶπσ 
{ο πε Ίανν απά πο οαδίοπης οἱ Ώιε ἠ6ννς, Ίνας 16Η, 
ἵῃ 8ΟΠΠΕ ππεαςιτθ, ην Ἱπάϊν]άσα]ς. ἀ εἰπιί]ατ, 
απά ΕΥΕΠ ΊΠΟΤΕ 86Υετε Ιαν, Ἠαά εχὶςίεά ἵπ {ιο 
ιά εατ]γ Ρετῖοἆς οὗ ἄτεεσε απἀ Ἠοππς, α5 ἴπ α]] 

Ὁιβ βίασεθ οῇ εοο]είγ; Ῥαί Όιε τὶσηί ος 
αγεησεππεπέ νγας αἴτεγνγατά5 {ταπε[Γεττεά {ο Ώια 
πιασἰδίταίο, 

39. ἀντιστῆναι τῷ πονηρφ.] ΑΦ ἀντίστασθαι, Ἰϊκα 
Όνε Ἁγτ. απά Αταῦ. ηῦπ, ποί οπ]γ αἰσπίῇος {ο 
το ]ισίαπά, Ὀαί ({τοτη Ἴιε κι (ο γεία[ίαίε 1ρ- 
οπ, νε ΠΠαΥ, Ιλ Καπ. απά Βομ]θοις, αάορί εαί 
86Πεε Ἠετεα. Βαΐ Ι ρτγείατ Τε, γη] οίλετς, ἴο ϱχ- 
ναι ἀντιστῆναι, '' ἴο 86ἱ οπθβε]{ ἵπ α Ροδίιτα οῇ 

Π]ε ορροβίἶομ,”΄ [π οτἆετ {ο τεία]ιαίε.] ἜΤῳ 
πονηρῷ ΠπεαΠ5 Όιε ἐπ]ηγίσιφ Ῥργεοπ, νε {π]μγοτ, 38 
Όιε Βερί. τεπάετ 1 ὮΥ ἀδικῶν 48 νγε]] α5 πονηρός. 
Μοταὶ ππακίπια Αἰππί]ατ Το ἐἶνθ αΏουο ατα αἀάπσεά 

ποήοπβ Ἰετο ερεε]βεᾶ, Ῥαί νο αἱεροκίείοπ ος {οτ- 

Όνα ννογρῖ βοτί; απᾶ γνας βογετε]γ ριαπ]ε]οά Ῥοί]ι 
Ένα εν απά Ἠοπηπη Ίαν», ο οχρτοββίοη 

παρά να, πο ἀουνέ, α ρτογοτοίαὶ οπο; απᾶ 
ππιονί αποἩ, ππακί ὃς μπάργιοοά οωπι σγαπο 
{ αν α αἰπιί]αγ εχρτορείοη ννη]ο] οσσΓ ἵῃ 
Τ απ νντίέργη ογα ργα γα οσπ/{πιε[έα,. Τί Ίνιβ 

α]κοι ἵπ α ρτοαί ΠποπεΙτο, ο τοβἰβίπησθ 
{οτςο. 
σοι κριβῆναι.] Καπ. απά οὔνοτβ 

κριν. ἵπ Ἠστο (ποπ {ο ὃς ἵπ α βσιταήνο 
απατεηἶπα, ἀπραίηρ, ο. Απά Ώ1ογ 
οἩ, κρινώµεθα" ἀντὶ τοῦ μαχώμεθα καὶ 

.. Ποιά µαχώµεθα” καὶ ὀμαλνώμεθα, 3ο 
/ .Τ. 10, διαλίισθαι τὰ ἠγκλήματα, παπά Ἱ. 
δν. εἶναι διαλύεσθαι περὶ τῶν ἠγκληνά- 

τν Όμν απο ἴο πο ργου. Άπά ιο 

θες σημ ξεοα 

αξ 53 ὃ 

ἐξ 

πδε ΟΓ κρίνεσθαι Ἰπ [πε Θερί. {ο; ὴ απᾶ υἩ 
15 Ραίΐ α ν/θακ οπθ. Τί 15 Ὀείίες, π(Ἡ αἰπιοςί 
Ππέεχρτείςτς, απἰεηί απά πΙοάςτη, {ο ἴα]κο κριθῆναι 
1Π 15 ΡΙΟΡΕΓ ΞεΠ5Ε, α5 α /ογεπεδίο ἴετπι κἰσπί/γίησ 
6 {ο δε ἱπιρίεαδεά αἱ ἰαω, ᾿) 5 ἵπ α 5Ιπη]]ατ ΕΧΡΤΕΣ- 
εἶοπ οἱ ΤΠαογἀ. 1. 99. δίκῃ ἐθελῆσαι κρίνεσθαι, ΝἼετθ 
566 ΠΙΥ Ποίθ. Θέλοντι 15 βαϊά ὮΥγ νε 6 οπιτηεηία- 
ἴοις {ο Όο τεάππάαπές Ὀιαί πο ν/οτά ἶς 5οατοεΙγ 
ευετ 5αςἩ, απἀ ποτε πιθαης /΄ 5οι]ά να. ΒΥ 
χιτῶνα ἵδ ἀεποίεὰ ἴε απᾶεγ σατπιεηί; απά ὮΥ 
ἵμάτιον ια ργετ: α5αα]1γ ποτε να]ααρ]ο Όναπ λε 
ΟΓΠΗΘΓ. Δαβεῖν ἵ5 5αϊᾷ ἴο Ὦο {ος αἴρεν. Βαΐ 18 
κριθῆναι Ὃε ἴακεῃ ἵπ α {οτεηδίο 86Η56, ιαί νγ]] ὃς 
ΠΠΠΘΕΟΕΡΒΑΓΥ. 

41. ἀγγαρείσει, δτο.] ᾿Τηῖς γετὸ ἶ5 ἴακεη [τοπι 
Ώιε ἴετπι ἄγγαρος, Ἱ. 6. α Ἀίπς)5 (οιγίογ; νγ]ο 
Ἰαά απἰ]ογΙίγ {ο Ῥτεθ Ίογςος απἀ οαπτῖασθς, 
εἰίπεχ {ο {νο Ῥο5ΐ, ος {ος {λε ραῦ]]ο 5ετνίος; απἀ, 
ἈΠεη Πεςςεβκατγ, (εδρεσἰα]]γ ἵπ με Ἰαΐίετ οαςθ,) 
οοι]ά «οπηρε] ἴἶε Ῥετβοπαὶ αἰεπάαποο οῇ ἴἶο 
ΟΝ/Π6ΙΑ. 36ο Ηετοάοί,. ΥΠ]. 985. Χεπ. ΟΥτ. νΗ1. 6, 
1Τ. «ὁοδερῃμ. Απίία. κ. ὁ. ἜΤ]ο ἴθτπῃ γγας ἆθ- 
τινεὰ {τοπ ιο Ῥοτείαπς, νο Πγεί Ιπίτοὐάασος ἴπθ 
μ9α οῇ Οουτίατς, {ο ἱταπβπαῖί ΙΠίδ]]Ισοηςθ, ΥΥΙοἩ 
ν/α5 ΘΠΙΡΙΟΥΕά αἴποπςσ {πο ἨοπιαΠς, (νο οχαοίεἆ 
Ες εετνῖος {τοπα ἴπα Γασνωκ απά 19 γεί 
τοίαϊπεά Ὦ} ια Γιτ]κς. 
ας Οµπ 5, απἆ ἴπο οἵ]οτ Τ,αάπίςπιβ 

οὗ ᾖπε Ν. Ἠ, 5εε ἨΗοιπε”8 Ιπίτοά. ΠΠ. 99. 
42. δανείσασθαι.] Τ]ε ννοτὰ εἰσπίῇος {ο Ῥοττοῦν, 
η οἵ ννλοαέ α5ΙΤΥ.. Ἠετο {η Ἰαΐΐετ πιαςί Ός 
ππεσηί, Ὀ6σαθο ΦΗΤΥ ννας [οτυϊάάεη Ὦγ {ιο ο/ον- 
15] Ίανν. Τί ἆοες πο, Ἰούνενοτ, (45 Καπ, β4ρ- 
ΡΟΒΕΒ) Ιππρ]γ {νο ποή-ραγιπθηί ΟΡ ἴ]ο 8ΗΠά Ὦοί- 
τονγεά; ο, ἴπ Ὠιαί σᾳ88, Ἱ γνου]ά Ἠανο Ώθσι 
βαἷά, ποί {οπά, Ὀαί σῖνο. 

40. τὸν πλησίον.] ἜΤϊα ἴθτπα ννας ὮΥ {ιο Ζουν 
η5εά θχο]βίν6]γ {ο ἀοποίο ιοί ΟΝΠ ΡοορΙο, 
Απά αἰήνοιρ]ι ἵπ πο Ῥαβκασο οῇ Βοτίρίητο Ίιοτθ 
ααάοά {ο (Γονῖε, χὶχ. 19.) 1 15 Ποί ΕΧΡΓΟΡΒΙΥ 
πάάεά “' Όνοι α]] Ἰαίο (πο ΘΠΟΠΙΥ,” γοαί (ιθ 
ὀ6ν/ς Ειουρ]ί Τε ἀραιοίδίρ [τοπ πο ν/οτάς ἀγαπή- 
σεις τὸν πλησίον, απᾶὰ οοαπίοπαποθἆ ὮΥ νατίοΙβ ΡΓθ- 
οαρί ἵπ Ῥοηήρίμτο, οοποετηίπᾳ ο Ιάο]αίτοιβ 
Πα ΙΟΠΒ ατοππά ποια; νο] Ρτοσθρί5 {11ΟΥ οχ- 
(οπάθά {ο αἰί Ποπίθης: νν]λοπα, ἵξ 86οπΏς, ἴἶνθ 
επιρηαΙσα]]γ (ογπιοά ιοί οποπιοκ. Όπ ιο οΠπη- 
ν (αἱπιοβί ρτονοτρία]) Ῥοχπο Ὦγ νο ον {ο αἲ] 
οΏιοι ΠαΙοΠ 56ο ιο Οαρείσαὶ οἰαίίομβ ἵπ 1ο 
ΗΕςΘΗΑ, ΘΥΠΟΡ. 

44. ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ά, «σαν σοοᾶ γη] 
ον/ατά» γουν οποπιίον ;) Ἱπιργίηρ α ἀἱβροβίίον 
{ο ἆο Όιοπι ροοά; πο ἰπάσθςα 8 επρηνίοκ, Ὀυί 38 
υοῖηᾳ {ε1σιο εγραίµγοΝ, ου ΟἨΤΥΒ, παπά πα, 4ο 
Άγπ. Ν. Ἔ, ΠΠ. ρ. 6. Το ννοτᾶα οἱ]οννίησ αγ 
πισπηΙ {ο οκρ]αία από οχοπιρ]1ν νν]ναί ἵν πιο σης Ὁγ 
ἁγαπᾶτε, 

---εὐλογεῖτε] Ἰν ἵν ροποτα]γ ἱπιοτρτοιοά 
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ΜΑΤΤΗΕΝ 06ΗΠΔΡ. Ύ. 44--- 48. ΥΠ. 1. 

σοῦσιν ὑμᾶς, καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζύντων ἡμᾶς, καὶ διω- 
κόντων ἡμᾶς" ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ' 46 
ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς, καὶ βρέχω 

(ωκεθ η. ῥπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους, αμάν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας 46 
ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἴχετε; οὐχὶ καὶ οἳ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι; Καὶ 41 
ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς Ἱ ἀδελφοὺς ἡμῶν µόνον, τί περισοὸν ποιεῖτε ; 

κ ἴνεν, Ἡ. 1. 
419 ο 4 ο, 
τσ 5. 

οὐχὶ καὶ οἳ  τελῶναι οὕτω ποιοῦσιν; " Ἔσεσθε οὖν ἡμεῖς τέλεῖοι, 48 
δες 1.11, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστι, 

ΥΙ. Προσέχετε τὴν Τ ἐλεημοσύνην ἡμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσδεν τῶν 1 

 νν]α]ν Όνοπι αἲἲ ΠΊάΠΠΟΓ οὗ ροοᾶ.  Ῥυϊ ναι 
66Ώ5ο σπηποῖ νεο] Ὃο οχίτασίοά οπι νο υνοτὰ, 
Ἡ {κ θείίοτ εχρ]αϊπεὰ Ὦν οὔἼνοτν “«Όοπο ρτοσαπη τη] 
Π9ι Βυι Όνο εἰπαρ]οκί ἰπιοτρτοίαίον ἵ Ὠιαί οἳ 
Καῑπ., “Ὄοπο κ ἀῑσίιο,” "ρίνο Όνοπι ροοὰ 
Ψ/ογάς.”” ἹΚαταρᾶσθαι πια κ νε] ὃς ππάςτ- 
βίοοά οὗ τον] ἵπρ {π μεποτα]. Ἀο αἱ 1 Οοἑ. ἵν. 19. 
λοιδορεῖν ππιὰ εὐλογεῖν ατο εἰπηί]ατ]γ ορροφεά. ΤΈ]οτο 
βεοΠΏ», Ἰπάεσά. ἴο Ὃε α εἶππαςκ ἵπ Όνο οἴπαβδεν οῇ 
5 νετεο. 

---τοῖς μισοῦσιν.] Τηϊς αἲἲ νο Ἐδιίοτς {γοπη 
ΜΗΙ ἀοννηννατάς αγο ο ἰς νο ἴτας τοπάΐηᾳ, 
Ἡ 19 (οαπά ἵπ Όιο ΕΠ. Ῥτίπο,, απά αἰπιοδί απ] Όνα 
Μ8Ρ., απά Ίνας Όδεεῃ τοσεϊνοὰ ἰπίο νο {οχι ὉΥ 
Οπίοκῦ., Μαζ., Ετίία., αϊοτ, ππά 8ε]οίκ., απά 
τιρη]ν, Γοτ ο οοΠΙΠΠΟΠ γοπάἴηᾳ, τοὺς μισοῦντας. 
Τί Ἰ5 οπο οὗ Όιο Ἠο]]οπῖκίίο ἰάΐοπις, ἴο κε Όινο 
ἀπΐνο αῇϊθογ καλῶς ποιεῖν {ο ιο ασοµα., Νίο ἵβ 
Όνο ΟΙαεείσπ] πκασο, 86ο ἸΝποής Οτ, ΟΥ. ὁ 341. 
1. 6. Το καπιο ἀῆοτοπος αμ υθίείς νι τοδρεοί 
ἵο ἐπηρεάζειν. 

---ἐπηριαζόντων.] ἜΤ]ο Ο]ά Οοπηπιοπίαίοτς {ο]] 
π5, Όναι ἑπηρεάγαιν εἰσπ]ῆος {ο Ἰπ]ατο ΔΠΥ οΠ6 
οἴπετ Ὦν ννογάς ος Γη Ῥυι πα 1 Ένα 
Ιεαδίηρ 8εη9ο ο) Όνα ἵοτα. Απά νο ἴ ἀοποῖον 
ἵπ]ατν Ὁν ἀρεαε,  ἵν Ἱπ]ατν αποσοπαραπἰσά ντι 
πδυ]. ΈΤ]ο τοσεπέ Οοπιπποηίπίοτς το αἱπιοκί 
απ]νογκπ]]γ οὗ ορίηίος, Εναῖ ἵι ἀεποῖος Ἰπ]ατγ Ὦγ 
ἀεείς, 38 ρπρδίηα [τοπα Ἰη]άτΥ ὮΥ ννογᾶς. Ἰογ]ναρς, 
Ἰοννονος, Ἡτ ἵ9 Ὀορί {ο αΐο τ οἱ Ἱπκα]ί απά αὔαδε 
ο. πιΥ ποίο ος Τμασγά, 1. 36. 6, ἠκέλενον κατ 

ήρειαν͵) ππᾶ ἴο 5αρροβο ἑπ]ωγίονα αείίοη ἱπο]αδεὰ 
ο ροποτα] ἰογΠῃ διώκω. 

40. υἱοὶ τοῦ τα ἱ, ο, «έ αβοἰπη]]αεσοὰ {ο Ἠήπι 
Ὦγ οοπ{Γογιη]ἵγ οὗ ἀῑπροεϊίομ,”' ας οἰή]άτεον αεαα]]1γ 
σα 4 Ονοῖγ ρατοπί», Θεο ζομα νη, 44. 1. ο οἶνα 
1. 10, 

--- ἀνατέλλα.] ἜΤῆνο ννοτὰ ἵ Ίοτο ααοὰ ἵπ Ἡ 
ΗΠρ]ή] 8οηφα, Γοτ “« σαµαείι {ο γἶκο'. ΑΛΑ Ιάἱοπα 
πο απ γο(ποΠῖ ἵπ νο Ο]ακοίσα] νντίίογα, οἩ ννήοἩ 
ϱοο μποτ] Οτ, απᾶ Βο)]. οκ. Ἀαπν ρατα]]ο] 
ποπ πιο ία αγο πἀάησοὰ Ὁγ Ἰ/οίς, απά ο]νογν [γοπι 
Όνο ΟἸπκκίσαὶ ννγέοτας 8ΟΠΙΟ ρομε!ρ]γ Ἰνοττοννοὰ, 
ἀίτοςι]γ οτ ἰπάϊτος αγ, ποπ νο Χαν Τομαπιοπί. 

--βρέχα.] Τι ἵν οπυ]ο {ο Όνο ΟΙαλείσα] 
Ώααρο {ο ]οἱῃ ὁ Οεὰς ου Τεὺς ἴο δει, ππᾶ οππο πιο 
οὔνοι νο οὗ αἰπιί]ατ εἰσπίβοαίοα, 5 ἴνοχς 
ἆσῃ το πάεν οἵ ἠἱσ]ησ. 

40. ἀἁγιπήσητε τοὺς ἆγ.] Ἠστο Όνοτο ἵα Όνο 
γοτγ (Γουποπί ο ρεί9 οἵ, μόνον. 

--ἔχετε] η ἵν ποῖ Ρας Γον Έξετε, αἱ Κπῑη, 
ογα αντ η κοηκο ἵα, “Ίανο γο Ἰαὰ 

αρ ἵπ νο πνοτὰ οὗ σά,”" Ἀοο ν, 15. ἂ. ν. Ἱ. 
Απά κο Τ]ασγά, ᾖ. 199. κεῖταί σοι εὐεργεσία. 

4Ί. ἀσπάσησθε] ἜΓης ἱπε]αδον (κροσίσοα [ο 
ροπ]) νο οχογεῖκο οἳ αἲὶ νο οβῖσος οὗ Κἰπάπονα 
αρά αῄοσίίοη, 

---ἀδελφοίς] Ἱ. ο. Ὑοιι οΟΙΠΙΓΥΗΝΟΠ ΑΛ ]πιοεί 

αἲ] νο Μ88., νι Όνο Ἐάῑ. Ῥτίπο, απά οἴνει 
οατ]ν Εάπίοης, Όλο νι Οι ΠιαηΥ απε]επί Ὑετ- 
οἵοῦς απά Εαίλνετα, Ίναγε φίλους, νε] ἵν ρτε[εττεὰ 
ν Ἠγοι»., απά τοσεῖνοά Ίπιο νο {οχι να 

ο «ΟΠΙΠΟΠ τεπό(πᾳ Ὑνς πάοριοὰ πι 
Ετακπιίαη Εθίομα, ὉΥ ΒἱορΜ., ὁπ εἰοπάοτ ΝΙ5 
αυθλοτί(ψ. Ὑει Ἡ ἵ 9ο ετοπρ]γ πα Ὀγ 
Οπή σα] ρτοβαβΙγ, ναί 1 γεφιάγες λαο: φίλους 
νείηᾳ, α5 Οτο, οὔνογν Ἠανς εεεῃ, εν]άεηΙγ α 
ρ]οβ8. Ἠονονετ, ΤΙ ἵ Γοαπά ἵπ ππαηΥ αποῖεπί απὰ 
ρουὰ Μ85., απ αἲ] νε θεοί Ὑετείοης. 

---τί περι 1 γαι Όναι ἵς εαροτίοτ,” “ος 
ον το Όοπιρ. νετ 520, Ἠήπ. Ἀοςτ. 

ἰα]. 1, 6, τὰ περιττὰ ἵο τὰ κοινά. τας 
π]9ο Τηασνα, ΠΠ. 5. οὐδὲν ἐκποεπίστερον ὑπὸ ἡμῶν 
--ἐπάθετε, ππᾶὰ ἔξω τοῦ πρέποντος. 

Ἐογ τελῶναι 8οπης ΛΤ9Β., Ὑεγκίοηε, απά Εαλετε 
Ἠανο ἐθνικοὶ, Νίο ἵν οὗ[ιοά ὃν Κπαρρ, ΟΠίοκ)., 
Επίσ., απά πια, Απά Ότο απθιεκίε Γα- 

απθιοἰραοά Όιο ἀοσίπα ο 
ποσά νν1]] {ο οςτ οπεπιίθ8. Ἠονονοι ἐθνικοὶ πεέσηέ 
πτίκο [οτι α να ο είτοηρίιου Ότο πηἠνοεῖς 
ππὰ ν αῑά; Ἡς νο νο ος τες ΜΒ. 
νήοἷν Ἰανο απο ΠΗ] οὗ εαο]ν επιοπάσίοπα. Ἱ 
Ἠανο, Ἰνοτο[οτο, ννη]ν Ἰ/οίς, απά Μαἰθν,, τοιαϊπεὰ 

Όινο ΛΑ. ονἶάεηπος Γοτ να Όνο οΟΠΊΠΙΟΠ 
πουν οπο Ἰνοίπᾳ ποχί ἴο απά Οναί οἱ Όνο 

νο ΝΕ . ο “ - 

πιθρίαέοτα, ὃν, Αυτοες]ν. : ὖμαι 19 
ου παν ἱπιρογαίῖνο γεν ἔστε. Ἐοῖ ἵ ἵν πχοτα 
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3 ’ . . -- 3 καν, 

ανθρωπων, προς το Ὀεαῦηναι αὐτοῖς 
- ς -” -” 9 ο. 3 ϱ 

9 παρὰ τῷ πατρὶ ὑμων τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

39 
3 4 ’ . 3 ., - 

εἰ δὲ µηγε, μισθον οὐκ έχετε 

αρταν οὖν ποι]ς ΤΗ αμ. 
ῳ , ΄ 3 ς ιά νο 

σύνην, μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἳ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν 
- - 3 -ο ες’ 5’ - ς 3 - 3 

ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθώσιν υπὸ τὼν αἄγ- 

ὃ θρώπων. ἁμὴν λέγω ἡμῖν ἀπέχουσι 
᾽ . .) - . Π 

τὸν μισθὸν αὐτῶν. σοῦ δὲ 
. ΄ ’ . ΄ ς 32 ’ -” ς [ή 

: ποιοῦντος ἐέλεημοσυνην, µη γνωτω η ἀριστερά σου τί ποιεῖ η δεξια 

ο. ο . . ὁ « ᾧ - ο. δα 4 Ὁ Ίνα 14. 14. 4 σου ' 'οπως 1 σου η ἐλεημοσυνη εν) τῷ κρυπτῳ και ο πατηρ σου 
δ ς λέ Γ ” - « . 3 ὃ , . - - κ Δ 

ο ῥλέπων ἐν τῷ κρυπτῳ, ανὐτος ἄποδωσει σοι ἐν τῷ φανερῳ. αι 
5 ΄ .»”/ ή / 5 5/ νά ο 

οταν προσεύχη, οὐκ ἔση ὠσπερ οἳ υποκριταί Ότι φιλοῦσιν ἐν ταῖς 

οὗ ἐλεημ., πΠΙοἩ ας Ιπάεεά {πε αρρεαταησθ οΓ α 
βἱοδ. Όατ Τιοτὰ, 1 ἶ5 ασε, Πτεί Ίαγς ἀονη ἃ 
οπεγα] ργεοερὲ; απᾶά Ώπεπ φρεοῖΠες ἴπε ραγέϊσι- 
α Βαΐ «ποπς τθαβοης ατε πτσεὰ ὮΥ Ἰη/είς. απά 
Μα. νἩγ Ειῖς τοαάϊπσ οαηποί Ὃε αἁπιηίεά, ϱ8- 
Ρρεεία]ν 15: (Οἵ Ἰαβτὸ νὶνΙί, ἀῑοΙζατ δικαιοσύνην 
ποιεῖν ΠΟΠ ΥΘΤΟ ποιεῖν τὴν δικαιοσίνην͵) απά 1 15 5ο 
νοτν ἀεβοιεπῖ ἵπ απΏοτϊίγ, Ῥεῖης Γοαπά ἵπ ΟΠΙΥ 
Όντερ οἵ {ου ΤΡ. νι είς. ΜαΠΠ. απά 36ο]. 
Ιτ νγετε εἴταπσε Ὠιαί α ϱίοδς εἰοπ]ά οτεερ Ιπίο 
αἰπιοξί εγετγ ΑΤ5. ἈΒεείάε» Όνε αιατίεγ {ποπ 
νηεπςς Ίο τοσεῖνε (15 τεπάῖπς 15 ος Για] 1π 
οοτταρίίοη απἆετ {πε σαῖδε οἱ επιεπάαίίοη. Μαγ 
νγε πο, (επ, 5αβ5ρεοί Οιαί απ α]ίεταίϊ ο να πηαάθ 
το ὑαγοάμεορ Ὠνε νετ τεσι]ατιίγ αΏονο αἀγετίεά 
έος Όινοισ]ῃ Τ 15 Ηε]ε οαρ]ο {ο {πο πης5αάϊεά 
ο ας νο 5ο σεπετα]]γ ρτεναῖ]5 ἵπ ιε Ν. Τ.--- 
Τε Ρῄχαςε ἐλεημοσύνην ποιεῖν 0065 ἵῃπ ΑΙΓαςἨ 
να, 10. Του. κ. 10. απά βαρίεπί. χχχν. 2. 

--- εἶ δὲ µήγε.] ΒΞεῖ]. προσέξετε μὴ ποιεῖν. 369 
Ματ. Ιπ. ΙΤ. 2 6ου. τί. 16. ἜΤποιρῃ ἴἼνοτο οαἩ 
«σατοε]γ ο φαἷά {ο Ὃε απ ε[[ρείς, 5ἶπσος ἵπ μ56, 
νιγίῖρτς Άεεπα ἴο Ἠανο Ἠαά ἵπ πιϊπᾶ οὔιεγιοίδρ.--- 
Ἔχετε 15 ποί ραῖ Τοτ Όπε Ἐπτ., Όαΐ 19 {ο Ῥε {ακεη 
αφ πἲ ν. 40. ννηπετε 5εο Νοίθ. | 

5, μὴ σαλπίσης.] ἜΤ]νε αοππποΠ ποῖιοη, Εἶναί (5 
Ίνα τοίρτεπος ἴο Όιε ρ]ατί8εςς Πανίησ α ἴταπηροί 
εοαπάεά Ὀεί[οτε νεα, ννπεη (ευ ἀῑδίτιραίεά Οεῖτγ 
αἶπια, ἵ9 ]η9γ εχρ]οᾷςὰ Ὦγ ἴνε Ῥεεί (ϱοπιππεπία- 
Ππέοτε: εἴπορ Όποτε 15 πο νορήσο οὗ 51ο α ϱἱς- 
ἔοσι ἵπ Όνο Βαυρίπίσα] υτίάηρ. Ίο πιαν, (νι 
(Ἠτγε., Επθινγπι., απᾶ (λος οί. ἰπαρ]γ (πο 
νο γοτὸ ἵπ α πποϊαρλοτίσα] βεηῃςο, ο οδέρπ{α [ίση ἵπ 
εἰνίης: νν τι τείετοπος {ο χε οαβίΟΠΙ 6ΟΠΙΠΠΟΠ {ο 
αἰἱ Όνο αποίεπί ἨπΙΙΟΠΑ, ο) ππακίησ Ρτου]αππαίίοη, 
άςσ., ον αοππᾶ οὗ {γαπαρεί. Τ ννας ο α Ῥτο- 
γοτρία] εαγίησ. Ἡ 15 νε] οὔρετνεά ὮΥ Βρ. Ἠατ- 
Ῥατίση, Ἀεγπποη ακχί. οἩ Οπής ἴοχί, ναί, “« ννο ατα 
ποῖ {ο απἀετείαπᾶ Ένα ρτεσερί {ο Ὀς η οτο[μρίηρ 
ἀἡγρεβίοπ Ἠουν απά ἵπ νηαέ πιαηππετ Όνε ἀμίγ οἳ 
αἱππς-σίγίπς αἰνα]] ἵνο ρεγίοτπισά: (19 ναί 188 πποτῖε 
εοπα(κί» ἵπ Ὀείησ ἆσπο ὑπ αεεγεί,) Ῥυς οπ]ν απ {π- 
Γογπιαίσπ σίνειι ὮΥ νναγ οἱ ἀἰτεσίίο, οοποργηίηα 
Όνο ἀικροκίήοῃ οὗ ππἁ πασθβκατγ {ο ππακο (νο 
αινετ]ν αἶἴπια αοοσρίαδ]ο Ῥοίοτο Οοᾱ, α. ᾱ. Βε 
πο αν νο /πηρογήίρα, νο, ἀσγοῖὰ οἱ αἲ] Ῥεπονο- 
Ίσσα, απᾶ αποπιϱὰ εἰνοι Ὦγ «απρογκήίοπ, βο][- 
ἠπέρτρεί, οἵ ναίη-α]οτΥ, κοεὶς ομ]Υ νο ργηίκο οῇ 
Ίπεῃ, ππά Ὀνογείοτο, ας 18 ννοτο, ποαπὰ α γρεί 

Όνοπα, {ο ρτος]αίπα Ονοίν αἱπικ-σ]γίπᾳ. 
-- οἱ ὑπ Ἱ Τῆνο ννοτὰ ργοροτ]γ ἀοποίοε |. 

απ ασ; απᾶ, (18 πο] ννογο Πακ) 3. 01 10] 
αξία µπάργ α πια, καπ, 
ὥπσυ,. Οποι., οἱ, Εἰκη., ΚΗῑπ., αΠέ 

ο νου ρω οὗ ρίπσος οὗ ρυμ]ήο οοη- 
εσαγκα, ἴο ενα ετεµκίοι οἱ «Υππποσµο».  Β 
Όνσας έκτο] ἵνα {πο[[ρ!. Ά« Γρίπη νο ρ]ησον 
πῖνογο αἴ πια ννοτο -- ἀναιοἆ 

---ἀπέχουσι.] Τί ἵ πο {ο πι νά 85 ΤΙάΠΥ 
Οοπιππεηίαίοτς οκρ]αίας Όπέ νε Ῥτερδεηί ἶ5 αεεά 
οἱ ναί 15 ομδίοππαγη. Τί 15 ΠΙΟΓΘΟΥΕΣ, {ΟΥ ἀπο- 
λαβοῦσι; ἃ πφδαο {οαπά αἶδο αἱ Ἐ]Ι]. 1ν. 18. ΤΚ 
γΙ. 24. απά οὔἵθη ἵπ πε Ἰαΐοτ ἄτεοκ πτίίεις, αἷ- 
ν/αγς νι απ΄ Αοοισαί., ος αἱ 1εαδί ἵη απ αοίἶνθ 
εεης5θ. Φοπιθ τοπάογ “΄ {α]] εποτί οἱ.” Βιαΐ ειναι 
5θΏ5ε νγου]ά τοαιίτε {πο (επᾶ. Ετίσ. Ο1η]8 
Ώιετε 15 Ἠθτε απ ΙΠΤΕΠΒΙΥΕ {οτοθ Ιπ ἀπέχουσι; ᾱ. ᾱ. 
6 Ὀιευ Ἰανο {πε ιο]ιοίε οἱ Πιεῖτ τουνατά.”. Βιαΐ ιο 
5οη5θ 5, ΄΄{Π6γ τεσεῖνε Ὠιείτ τοννατά, αἰἰ εαί 
Ώινεγ 5εεῖς, ο: γ]] ενετ Ἠανο.” ο Ίωακο γἰ. 24. 
ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν. 

5. μὴ γνώτω --- σοῦ.] Α Ρτονετρία] 5αγίΠᾳ, ἵπι- 
Ροτίηςσ 5ΗΕΠ ΦΕΟΙΘΟΥ, ἂ5 {ο 65σαΡο, 1 ροβῖρ]ε, 
Ώιε οὐδετναίίοη 6Υεη ο{ οπτεε]νος. Άεγετα] αἰπ]- 
Ίατ βαγίησθ ατο οἶίεά οπι {πε ΒαρυιπίσαΙ απᾶ 
Ο]αβείσαΙ υγ]ίετς. ΟΕ με Ἰαΐίετ {Πε τηοδί αΡρο- 
ε{ΐθ ἶ5 α Ῥα55ασο ο Ερϊοίεί. Π1. 2. Ὑνηετε (πε ΕΠΙ- 
Ίοδορποετ, οχροβῖπσ (ια {ο11Υ ο{ οπς Ἡ]Πο ἆοθβ 
ποΏ]πσ Όπί οιί οῇ τοσατὰ {ο ια ραῦ]ίο νίευ, 
αάἀ5 (ΡοβίΡΙΥ, Ὑηί {5 Ῥαδεασο ἰπ Ἠὰ5 παπά): 
ἀπέχεις ἅπαντα. 

4. ἐν τῷ φανερῷ] 5ΗΏ. τόπῳ, {ου φανερῶς, ΠαΙηΘ- 
1Υ ἵπ Ὠιο ρτεδεποο ος βα]ηίς απἀ απσε]ς, αἱ ο Τ6- 
ΞΗΤΤΕΟΊΟΠ οϐ Όνε Ἰα5ί. ἜΓ]α ννοτάς ατε ποί {ουπᾶά 
ἵπ α {ενν ΛΤΡ., ΎΕΓΕΙΟΠΕ, απά Εαίλετς, Ἠετο απά 
αἲν.6. Απά (ΠπεΥ ατο οαποε]]οά Ιπ οηπς ος οίπετ 
ο {πε Ῥαξρασος Ὦγ 5οπ]θ οτ](]ος; Όπί ἀο[επάεά Ὦγ 
οποτε. Ἔ]ετε 15, ἵ οοποθῖνο, {ατ {οο ΠΗ]ο ες- 
(οτηα] ενἰάθποθ {ο αιί]οτίσο οαπορ]ἰἶπο ἴἶλοπι Ιπ 
οἰίετ οἱ ιο [γβί {ιο ραβδασος: απ Ἱπίοτηα] ογ]- 
ἀθπος 15 νοτγ βίτοησ {[οτ ια Γοπιεν. Απά, 48 {ο 
Όινο Ἰαΐετ, Τε ἵ5 επτο]γ 165 ρτοῦαῦ]ε, (αι {ΠεΥ 
Ἠνθτο πκργίρά Ὦγ Ἴχοβο γν]ο ν]θ]εὰ {ο σοπηρ]είθ 
Ώνο ΑπΙιθείς, να ναί Ώνεγ νγοτο οαπεεἰἰεὰ Ὦγ 
Όποβς νο εααπηρ]εά αἱ ια περε(ίοπ. ΤΠ τοππου- 
ἴπσ νπ]σλ, 80116 οαποθ]]θοά ο ννοτᾶς αἱ ν. 4., 
ο νετ αἲ ν. 0.5 απᾶά οἱ ]λετς, αἱ ν. 18.: απά αφ ο 
ροῖπί Ίνας α ἀου ία] οπ6, απά ἴἶιο ππατ]κ5 ο ἀοιδβέ 
λεν, εί ἵπ αἲ] νο ρᾳββασθ5, 8οπιο Ῥο]ά ος 
Ἰαπάρτίηρ κοτίρες οπιϊΗεά ποπ ἵπ αἲὶ (ητεο; 
νο] νγας Ὀοίίετ ἴΊππΠ {ο οπησε], π5 τίεδο, αφ 
ἀσπε, ιο βγεί απά τά, παπά Ίοανο {νο δρεοπᾶ.--- 
Ἠονοανοτ, 48 οχίοτπα] ογἰάοποο (οί ἵπ Μ55., 
Ὑοτείοπα, απᾶ Ἐανογς) ἵν ἀοοῖάσά]γ αραϊηκί {ἶθ 
ννοτός αν. 5. παπά απ Ἱπίοτπαὶ ονἱάεησο 5 1Π- 
Γινουταθ]ο {ο Όλοι, [ Ἠπνο, {οΥ οτ] σα] οοηβἰβίθη- 
οὗΥ, [ο Ὀουπάᾶ, νλ]ο Τ ἀο[οπὰ (ἶνοπι στο απᾶ αἲ 
ν.6, {ο ἠγασοί Όνοπα αἱ ν. 18.: νοισ]ιν ἵ απ [αγ 
{τοπα Ὀείπα οσγιαίη ναί Πνογ ητο ποί ϱοπ]πο ΘΥΘΠ 
Προ. Μαν νο τορο οι Ἠπνο Όσοι ρη/ροφοή/ 
πορίσᾶ, (α. οΏοπ) ὃν ους Τ,οτὰ, ἵπ οτάοτ ναί 
νί Ίο Ἰα ο αν πιῖσηί Ὦο ἵπιργοβκοῦ πποτο 
ἀσερῖν οἩ νο πάπα οἱ ήν Ἰνοπγοια Ί ἵ ποοὰ 
οπ]ν τος {ο Μπι ἵκ. Η., 46. 18., ν]οτο (6 
ννογς ὅπου ὃ πκώληξ αὐ σλευτῷ, κα] τὸ πῦρ οὗ σῇ]έννν- 

ται οσο αλ αἱ Όπου νογκος, ατο ομηίοὰ {π 
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συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, 

ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις. ἁμὴν λέγω ἡμῖν, ὅτι ἀπέχουσι τὸν 
μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ ὅταν προσεύχη, εἴσελθε εἲς τὸ ταμιεῖόν σου, ϐ 
καὶ κλείσας τὴν Φύραν σου, πρόσευξαι τῷ πατρέ σου τῷ ἐν τῷ κρυ- 
πτῷ ' καὶ ὁ πατήρ σου, ὁ ῥλέπων ἐν τῷ κρυπιῷ, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ 

φανερῷ. Ηροσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε, ὥσπερ οἳ ἐθνικοί" ἸἹ 
δοκοῦσι γὰρ, ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. μὴ οὖν 8 
ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς' οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ἡμῶν, ὧν χρείαν ἴχετε, πρὸ τοῦ 

ο ἴακο ΤΠ. 9, ἡμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 3 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ἡμεῖς' Πάτερ ἡμῶν 9 
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομα σοῦ" ἐλβέτω ἡ βασιλεία σοῦ " 10 
7η θήτω τὸ θέλημα σοῦ, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. τὸν ἄρτον 

Όιο Πτεί παπά εεοοπά ὮΥ οογίαϊπ Μ88., (πιο! 
Όιοβο νν]]οἷν οπαῖξ νο ννοτᾶς αἲ ν. 4. απά 6. Ἀετο.) 
Απά γεί πο Οπής Ἠα8 Ώεονῃ Ὀο]ὰ οποαρῃ {ο οπη- 
οεΙ ἴχεπι έλεγε, 

δ. ἑστῶτες] Μοντ Οοπιπεπίαίοτε ἴακο Ελ] [ος 
ὄντες, Ὀυί Τε πρροατε [τοπα Βοτίρίατα απἀ Όινο Ἠαῦ- 
υἱπΐσα] νυγίίρτα, Εναί ελα ζεννς α9οἆ {ο ρταγ εἰίαπά- ὃς µὶ 
Ἰησ. Ῥεε Ηοτπο Π1, 801. ΊΤ]ετε 18, Ἰονθνοτ, πο 
βίτοβς {ο Ὦο Ἰαίά προπ ἑστῶτες, παπά νο ποστ 
τοηάοΓ: “νεγ Ίονο {ο είαπὰ ρταγίηᾳ,” ἃο.--- 
Γωνίαις τῶν πλατειῶν, Ἱ. 6. Όνε ρ]ασς Ἠνοτο αἰτοείς 
πιοεί αἲ αηρ]εβ; ννηοτο ΌΊνετο ἶ5 α Ὀτοσάετ ραςς, 
ππά ρτοπίετ ΟΟΠΟΟΙΤΑΘ ΟΙ Ῥαββθηροτα. 3ο Όα 
ετηκα]οπι Ταϊπιαά: “1 οὐβοτνεὰ Εαυοί ;αππαί 
είαπάίηπσ απά ρπαγίης ἵπ νο αίτοεῖ ο ων 
παπά τοροσίῖηᾳ πη αάδ]άοπαὶ ρταγετ αἲ επο] οὗ Όλα 
Γον εογπεγα. 

6. ταμιεῖον.] Της ἵς οχρ]αϊποά Ὦγ Καῑπ. "απ 
πρροτ «Παπιρος, βοπιείπιος οπ]]οά ὕπερφον, 9ΟΙ- 

τοκροπάΐπῃᾳ {ο Ηοῦτ. ΦΥ, αρρτορτία(οὰ {ο τοῖτο- 
πιοηί απά ΡταΥοΤ. πι ολων νιΏν Γ6ΆβΟΠ 
Οηκς Όνο Όννο αἸοι]ά πο ος οοπ[ουπάςᾶ, απά 
Όναί Ὁγ χαμιεῖον ἵ ἀεποίοά α γοί πποτο τοιῖτοὰ απιά 
τν [ές Ρίαςθ. Ὦ6εο ὙΠτίηρα ἀο Ἀγπαα. οπά. Ρ. 

«.Ἡ. βαττολογήσητε.] Τ]ηο νυνοτᾶ ἆοεφ ποῖί οσσΗτ 
ἵπ 1ο ϱαβαίσαὶ ννγιίοτας Όαῖί οπα νν]ναί Γοἱ]οννς, 
απά [ΤΟΠ νο οορηα{ο ἴοτηι βαττολογία, οοσυττῖπᾳ 
ἵπ Βηίά,, Ηοκγολ., Επβίαίμ., απά οχρ]αϊποά Ὁ 
ΌνθΠῃ πολυλογία, νο αβοθγίαίη ξ {ο ἵνα 1ο ακίησ 
Ργοῖῖκ π9ο]οχ εροοςἩ, α ἀσπ]ΐπς ἵπ ναῖπ τοροί]- 
Ώση, Οἱ ἐθνικοὶ, οοττοκροπάΐπα {ο Ώ. }, δίγαπσεγε, 
55 ορρορος {ο Ώ., Όνο ροορ]ο οἳ . 

---ἓν τῇ πολιλογία.] Ίο Ίνανο γοτυ (ουν οχαπῃ- 
Ίο. οὗ νο Ἠοπίποῃ Ῥταγοτα. Βαι 1 πο ΠΙΑΥ 
. Ὁγ Ονοίτ Πα, π8 νο βπὰ Όνοκο οὗ Ἠοπποτ, 

ῥίνοις (ος Ρκοιάο-Οτρ]οακ], απά 0 πιασ]ας, 
Όνου ννοτο 8ο αἴπβεοά αρ νι ΑΥΠΟΠΥΠΑσΕ, ορι- 
Ονοία, παπά ργοτοραἴνον ο) Όνο νε ὁ πς ἴο Ἰα.{- 
ΎΎ Όνοκο οχργοβκίοηΒ βαγτολογέω πολυλογία.--- 
Ἐν, ΓΟΓ διὰ ΟΥ ἕνικα, ὴτ ἃ 8ο ποῖ οοπβησὰ {ο νο 
Ἠοοπ]κίς, Ἐαῖ κοπιοίπιος οσσουστίαα ἵπ Όιο 
Οακεἰσα] κίγ]ο. 

3. οὕτως] “ἵπ Οία πππηποτ, πΏοτ Ὀία πιοδο].” 
Τα Ὀοίπα, αν Ἐπηντη, αγ. νο οἳ 

νοτ, ποπος νο ππαν ἀτανν ργοσπ{οτν Ὀνουρ]νκ 
ηΓο]γ ἆπο τονοτοπος [ο α Ρταγοτ, Νο] 3 

Ἠ/οία, οἵνκογνον) οοπιαίπα αἲ] ἴμν Όναί οπη 
πκκοά οὗ οσα, (οπο]νον νν τν απ αεκπον]οάσπιοπί 
οὗ κ Ὠϊνίπο πια]οκίν παπά ροννοτ, απᾶ ος κηλήθο- 
ἄοη τοφυίγον ναι νο κἸνου]ά αἴννανς ὑπομας Τι τη 
»1Υ ῥγαγοτης θεροοἱα]ν αν Όνο ννοτὰκ οὗ Τκο κ]. 
9, “νι ]οη νο γην, καν Όαν Γαὔνος,” ο. κοοπη ἴο 
εοπἰαίῃ απ οχρτοςς οοπηππαπᾶ. Όσοπιρ. αἶκο Ναπις, 

ΤΕΠΒΟΠ 
το σηΒ 

18 
ἀεὐίουγς͵” 18, ἵπ εαείαηςα, [Γουπά ἵπ Όνο πἰπείεοῃ 
Ῥταγογα οΕ νο Φονν]κ]ι πο Όνα ν]νοῖς, 
966 Ηογπε)ς Τπιτοὰ, Ἡ. 6058. . 

- πάτερ --- τε] Της αὐάτεες, 
ἵπ νο ο ενν]κὴ Γοτα ο ρταγες,) ἵν εχρτεκείνε 
Όνο ἀεεροκί Γ6Υοτεῃος; 
Ἱππρ]ίος αἲ] νο αἰτίναίος οὗ Όνωί μἱοτίους Βεΐπς 

πο] ὃν τὶσ]ε οἳ οτεπίίοη απά ρτγεφοτναίἶοη, πάορ- 
ποπ, παπά 3 

| ἓ ν 
΄ : | η αθη 
η 41 ῇ ἳ Ἐκ 
| : ἴ η 2 εξ ἴ : ᾗ ἀσποίος, 

Ἠβο, Γποὶ 
ΕΥΠΟΠΥΠΙΟΝΑ« η΄ 
ᾖαπιος , 16. 



- 

ἐπιούσης ἡμέρας 5 

ΜΑΤΤΗΕΝ 6ΗΠΑΡ. Υ. 19 --- 19. 

19 ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. 

19 ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. 

ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν, ἀλλὰ ὁῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 
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κα. κ α. ) 3 ’ 

καὶ ἄφες η μῖν τα ὀφειληματα 

ἀ κοὺ μὴ εἰσενέγκης ἆ Ιπῇῄς, 19. 19. 

-” / - 

πογηφου. [ότι σου 

ς ’ ς ’ μ] Γ »-» 3 . 

ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰώνας. αμην.] 

---.ἐπιοίσιον.] Όπ ια 5επςε ο{ Επ] ἴθγπα, (.01η- 
πηεηϊαίοτς ατα ὮΥ πο ππθαΠς αστεεά; πα ἀλΠει]- 
Έγ Ῥεῖπα Ιπογεαςεά Ὦυ νε γνοτά Ρείπς ποῖ {ουπά 

ο Τα Όιε Ο]αθείσαὶ νντίτετς, απἁ οσουττῖπς πον/Άθτο 
εἰςε ἵπ ιο Βοτϊρίωταἰ οπε5, εχεερί 1π {Πθ ρατα]]εΙ 
Ραβξασε οἱ Ἰωακε σχί. ὃ. Ἠεποε Ν8 ατε οοπιρε]]εά 
{ο 5θε]ς 1ΐ5 5εηςε, 5οππευγ]αί ῥργοσατίοΣ]γ, {τοι 
1{9 εἰιπιοίοση. λε οπ]γ ἵννο Ἱπίετρτείαῖοης (λαῖ 
Ἠανο αΠΥ θεπιθίαμσε οἱ {παίἩ ατα ἴἶο ΓοογνΊης: 
1. Τῃαί οἱ Βαΐπιας., ατοι., Καξίετ. Εἴδομες, Ὑαἰεζ., 
ΜΙεΠαεϊϊς, απἀ Ἐτίσεο]ες πο ἴακο ἵξ {ος τῆς 

απά α5 εαι]ναἰεπί {ο εἰς αὔριον. ---- 
Απά Ες νίεν; ἵς «οπβτιπεά Ὁγ (νε ννοτά, ΝΕΙΟΠ 
ἸΒωδνγετς {ο ἐπιοίσιος ἵη Όιε Ἀαχατεπε («οθρε[, 
παΠΠΕΙΥ, Ιω. Το ἀετίναίοῃ Ἡοννθγος, οἩ 

σιμ]οἩ 1 ἵ5 ξουπάςᾶ, ἵ5 Ἱττεσι]ατ, απ πο υνοτά 
οοπίτατγ {90 απαΙοσγ; πο {ο 5αγ ἴἶναί 1 5θεπις αί 
τατίαπος νυν] οαχ Γιο οοπηπιαπά αἲ ν. 25 ὃς 94., 
«έ{ο ἴακθ πο Ονοισ]ῖ ἔοτ Ένα πποττουν, απά γιε]ἀς 
Ἄ εεηςο «οππεν]αί ]ε]απα, απά ενεπ [ατ-[είο]εά. 
τεαῖῖν Ρτεβεταβ]ε 15 (αί οἳ να απΏεηί Εαίμεγς 
απά Οοπιπιεπίαίογς 1π σεπετα], απά ἴπα ο στά 
Ὑετείοη: απᾶ, οἳ Όνο πιοάετηςδ, Βεζα, Μεάο, 
Τοαρ, Καῑπ., ομ]θις., Ἰλ]ια]., Ῥοβθηπι., απάἀ 
Μαελμαί, ννμῖο]ῃ, ἀετίνίηπσ πε ἴθτπι {ΤΟΠΙ οὐσία, 

ση αξ πο 5θη5ε, “ ευβιο]επί {ος οισ 5αρροςί 5) 
Έιε ἐπι ἁρποίπα Ρεϊοπσίπς (ο, Πί, οἱ περ {ια [ογ. 
Τ]ής Ππίρτρτοίαίίου ἶ5 αὈῖν τπαἰη(αίηεἁ ἵηπ ἵννο 
Ἰεατπεὰ Γήεκετιποης ὮΥ Ρ[εΙΠετ απά Βίο]ροτς, 1π 
Όιο 24 Ὑοἶππιε οἱ νε ΈἨεεαπτις Τ]ηεο]. αρροπά- 
οἆ {ο ἴιο Ὠπῖο] Εάῑάοπ οὗ ελα Ογ1οἱ Βαογί, απά 
αποίἸετ Ὦν ΚΙτκπαίετ ἵπ οἱ. Π. 189. 5εαᾳ. ο πε 
Λουνε Τηε». Τπεο]οσ. α δεεοπά αρρεπάϊκ {ο Πε 
εαπηο, 

19. τὰ ὀφειλήματα.] ΛΠΒΥΕΤΙΠσ {0Ο ἁμαρτίας Ἰη 
νο -ᾱ η οὗ ΤΚο. ἜΤῆ8 πςασο οῇ ια 
νν (ην ήολ ιο Οοπιπιεηίαίοτ οΟΠΙΡΊΤΕ 
8ι6 Ηεῦ. 9] {ο ους, απ {0 αὖπ, 48 πε τος 
547 ὀφείλειν δίκην, ραπα»ς ἆρήογε) πτίδος [τοπι ΕΠΙ5: 
Όναί οὔοάἴεπεε Ὀοῖπρ α ἀεΏί ννο οννε {ο ο, ΑΠΥ 
οπο πιο ουπιπη!5 εἶπ, Έποτεῦυ σοπίταοί5 α Κῑπά 
οἱ οὐ]σαείοσπ, {ο Ὦο ραῖὰ Ὁγ ει ετίησ Όνο ραπίβῃ- 
πιοπί αινατάοὰ το Ἡ. Απά ἀφιέναι εἰσπίβες {ο Το- 
ππῖί Όνο ροπα]{γ, {ο Γοτσῖνο. "ΤΡοῖς ὀφειλ. ἡμῶν 5ἰσ- 
πίβος ποχς νο αἷπ ασαἰηκί Ἡ5. 8ο - . . 
Ραγα]]ε] Ἅσθ, παντί ὀφείλοντι ἡμῖν, απά ικα 
αι, 4., ὀφελέται παρὰ αλάά, ἀνθρώπους. 

--ώς ἀφίεμεν.] Το Ἰοεί πποᾶστπ ϱοπιπιοί- 
έοτα ατα οἳ ορίπίοα Όιπι ὡς Ἠοτο αἰσηίβος /0, οτ 
είπε; α εἰσπίβοπαίσηῃ [ποφποπί ἵπ Όνο Ο]πβείσα] 
σπίρτα, παπά οσπβτπηρᾶ, ΕΥ ΟΠ], Ὁγ Όνο ραγα]]οἱ 

ἵπ [ακο. Ευ ναί 18 κ. - απον ; . 
ΡΓΑΥετ {9 καρροφοἆ {ο Ἠπγο Ῥοθῃ ἀε]]νοτοᾷ οἩἨ 

ἠρο οσσπκίοηα, νι α ση ναγίαίοη. Ἠονίονοτ, 
σππηοξ αρρτογο οὗ τορατάίπᾳ, η Όνο σοποτα]]- 
οὗ Τπργργείοτα, νο ὡς 45 οοπάἡήοπα!. Τ πιοκῖ- 
πν Ότο. οὕκοτνονς, “« ππατκα αἰπειμίε.” 8ο 

πιο] γοηᾶστη “«ονοῃ αμ.) 
αμ Αν] Το οδοί Οοπι- 

πγο πίσῃ, Όναί Οής αχργολίοη ἵπῃ- 
Ροτία: "'Βηπετ ας πο {ο ὃς ]οὰ {πίο, αΏαπάση 9 
ποῖ ππίο, ἑρπιρίκήοη,” {. ο, (ΟΥ ἐπερίίοα[ίοη) κο αν 
{ο ἵνα εγεσπιε Ὦγ Τε. 

---ποῦ πονηροῦ] Ἡ ἵ ἀοαεοὰ ννηοίοτ Όνο 
ποπ. Ίνογα ἵνα απ, ος Όνο ευ! οπε, ΔΛΤΑΝ, η. 4, 
Ἔποπα [Όνα ἑαπερίαίίοη οΓ] Φαίαϱ.””. Το ενἰάσησο 

Ἡ 

Γοτ ια Ἰαΐετ 5εη5ο Ῥτεροπάεταίες; ραγίου]ατ]γ 
αξ 15 {Γουαπά ἵπ ἴπε «εννίςδα Γοτπια]ατίες, Γ[Γοπ 
νηθπςς {Πῖ5 οἶααβο ἵνα5 ἵαΚεπ. θε, ΠΟΥΝΕΝΕΙ, 
Τ απ1ρθ οἨ 69ομη, Ύοἱ. Π1. Ρ. 443. 

---ὅτι σοῦ ἃς.] ἜΤ]α σεπιῖπεπεςς οῇ {Πῖς ἆοχ- 
ο1οσγ Ἰας, {ο πιοςί ΟπΙάς5, αρρεατεᾶ ἀου ία] : απἀ, 
να ἔπο οεχοερίΊοπ οὗ Μαορί, αἲ] Όιε ππογθ επη]- 
πεηίῖ οπςς {ΤΟΠ ΕΓαΡΠΙ. απά (τοῖ, ἀοννη {ο Θο[ο]Σ, 
Ἰανε τε]εοίεά Ἱ. Τί ἶς, Ιπάεεά, βαρροτίεά ὮΥ 
αἰπιοςί αἲ] Ώιε ΛΤΡΕ., ΒΥ Ροί] πε Αγτίας, απ 5οπιθ 
οἵ μετ Οτιεηίαὶ Ὑοθτείοης, απά ΡΥ 85οπιθ (τεοκ 
Εαΐμετ». Βαΐ, οη πα οἴμει Ἰαπά, 1 ἶ5 ποί Γουπά 
1π αἱ ]εαςί οἰσμί ΛΤΡΒΣ., αἲ] οϐ νετγ Ἠϊσα απ]αα{γ, 
απά ἵπ οὔιετς ἶ5 τιαγκεά α5δ ἀουαραα]; ποτ [ας τί 
ΑΠΥ Ρ]ασς ἵπ ο Τία]ίς, Ὑαἱσαίε, απά 5οπιθ οίπογ 
Ὑετδίοης, απἀ ΠΙαΠΥ οἱ ιο (τεεκ απἀ αἱ] ὧιε 
Τ απ Ἐαίμεις. Άπά α5 ἀοχο]οσίες οἳ Επί Ἰκπά 
Ψ/6ΓΕ ΠΙΙΕἨ ΙΠ 156 4ΠΙΟηΡ Πε «ον απἀ θατ]Υγ 
Ομτικίαης, ἴλετο ἴ5 στοαί ΓΕΙΣΟΠ {ο 5Ξ1ΡΡοςο {]ιαί 1ὲ 
νγας Ιπίοτρο]αίεά {ποπ {πο απεπί Π{πτσίες, ἵπ 
ν/ἩΙοἩ νο πουν 1 {οτπιεά ἴηα ταξςροηεο οἱ {πα 
Ῥεορ]α; ἴε Άγαψεγ απ]οπε Ῥεῖπσ Ῥτοποιποεά ὮΥ 
Ώιε Ρτίθςί. Τί 5 Γατ πιοτε ΙεΙΥ {ο Ἰανε Όεαῃ {π- 
ἐγοᾶιερά /γοπι ἴιε Ἰωζωπσῖες, Όναπ αι Τὲ «Ἰοτ]ά 
Ἰανο Όεεῃ γεπιουεά Γγοπι ενα ραξςασο Ῥεδοσιςε ΟΓ 
ἴτ5 ποί Ροΐπα οοπίαἰπεᾶ ἵπ {1ο Ρατα]]ο] οπθ οἱ 96. 
Ίκε. Ἡ 5, Ιπάεεᾶ, ατσαθᾷ, ελαί {ο (ταεκ 
Οτο] ννουι]ά πονετ ανα ργοξιπιε {ο αάά Γοπι 
Ειοῖτ Π{ατσῖες, {ο α Γοτπι οΓ ρταγετ ὃν Οητὶςί Ἠϊπη- 
«οἱ. Βυί 1{ πιαγ Ῥε το Ιἷσά, Ὠιαί ἴΠ6υΥ πονοεγ ἀῑά 
πως αάά 15 Όια ἀἆοχο]οςγ Ῥεῖϊηπςσ Ιπίτοάισοεά 

αάπα]]γ, απᾶ, πο ἀοιδί, αἱ Πτεί ντ ίεη ἵπ α ἀ]ί- 
ετοπί εΠαταςίες, ος 1π τος ΊπΚ, απά ἵπ πο τηατσ]η, 
5 {ουπά ἵπ 5ενοτα] ΜΑ5. Απά νετ 1 ἶς ατσιοὰ, 
Όιναί Όιο Τατ Εαΐίπετ Ριτρο5θΙγ οπηιεά ια 
«Ιαμβες, {ο ΤΕΠΙΟΥ6 α ἀἴδοτεραπογ Ῥοίνθεν 3ἱ, 
Μαίίποενν απά 3. Τω1κας Ὠιαί ἶ5 οη]γ ἰακίησ {Ότ 
σταη{θά νν]ναί σαπποί Ώο Ῥτονας, απά γ]ιαί αλοι]ά 
ποί ὃε Ὀε]τονεά εχοερί οἩ πε εἰτοηροκί Ρτοοῦ, 8 
πγο]νίπσ ιο ογοᾶΙί οῇ ἴἼιοδο νοποταῦ]ε ῃ6Γ8ΟΠ8. 
Ῥοξ]άος, πετο ν/ας α {ΑΓ ΠπΟτΘ βοτίος ἀἱξογοραῃ- 
οΥ Ἰπνο]νος ἵπ πε οἼπαβδο Ιπιπιοβ]αίε]γ ρτοσθάΊπσ; 
Οναί ποί Ρεῖησ Γοαπά ἵπ ιο Ὑπ]σαίο απἆ Τία]]ο 
Ὑοτβίοης, ποτ ἵπ πο Ἐαίποτς ἵπ αποείίοηπ. Βιπέ 
Όνου ἀῑά ποί ατοπαρί {ο τοπιονο {]ιαί ἀϊδοτοραπογ. 
Ἠγν νο κ ἸΜοτθονοτ, (μὶς ἀοχο]οσγ πια(οτῖ- 
αἰλν Ἱπιοτγαρίς ο οοηπποχΙοἩ Ῥοίνγοση {16 ὡς καὶ 
ἡμεῖς ἀφίεμεν απᾶ ιο απἀπιοπίποῃ Γοαπάσὰ ο. 1 αἲ 
ν. 11. Απά αἰθιοισ] πο οπηϊββίοή οΓ {νο οἼπαξο 
ἀοαφ ποί οπίτο]γ τοππονο, γοί ἴί στοαί]γ (ραφεπς 
Όνο Ἠαγλ]ηςς» οί χα η {οτγαρίίοῃ, Α {0 1ο πτσιι- 
πποπί Γοππάσά οἩ. νο απ] πα ίγ, Ὀοσυίγ, απά αρ- 
Ρτορτίαἴεηο»ς οῇ 1]νο «Ἰαιβο ἵπ αποβίίοη, ἴ 15 νογν 
Ιπουπο]ικίνο: [οτ Όινο αποπί Ταήμτρίος, οί] 
Οτος]κ παπά Τμα1π, Ὀοῖησ ολΙοβγ Γοαπᾶσὰ οἨ Βοτὶρ- 
ἴατα, αΏοππά ΤΠ ρᾳβ5αρο» οὗ στοπί ερ] πα γ.  Απά 
38 {ο πο αμργοργίαίρπρκα, ελα 19 απ]ίο οοηβἰείομί 
νΏν νο οἶπακο Ὀοίης παλ άΠοις: Γος βο] αἱοπο 
σομ]ά σαεο Τί {ο Ὁο Ἱπιτοδπσοςἆ Ἠστο, Απά α ερι- 
ίσα ΡηβΑΆρο ΠΙΛΥ ὃο βΗοἆ {ο αΠΥ σοπ{οχέ, ας ννο]] 
45 α σοπηἶπο οΠ6, Τς Ῥοῖπς Γουπᾶ, ἴοο, ἵπ νο 
ῬομομΙίο-Ἁγτίας Ψογνίοῃ γη] πο πΏκο]α]οῖν ρτονο 
 σοππθησκα, ππ]ομς ννο οσοι] ὃς το ναί Νο 
Ἰανο Ον Ὑοτείοι ἵπ Ἱπ οτἱρίπαὶ ραγγ. Απ 
εκροςἰα]]ν 8 νΥἩ] πο ρτονο Ενα Π να πο ΠΠπίγο- 
ἀποσά ᾖοπι Όιο Ἠπαγρίον πὔονο πποπήσπος ς [οτ 
Όνονα Ἠητρίσς, αφοσπά(πᾳ {ο Όλο ἅπιο οὗ 58, Ῥας- 
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ΜΑΤΤΗΕΝ 0ΟΗΑΔΡ. ΥΠ. 14 --- 19. 

άν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ 14 
ὑμῖν ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ οὐφάνιος" !ἐὰν δὲ µἠ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις 15 
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ Πατὴρ ἡμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα 
ὑμῶν. Όταν δὲ γηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ, σκυΘρω- 16 
πο αφαχίουσι γάρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώ- 
ποις ηστεύοντες. ἁμὴν λέγω ἡμῖν, ὅτι ἀπέχονοι τὸν μιαθὸν αὐτῶν, 
σὺ δὲ γηοτεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλήν, καὶ τὸ πρύσωπόν σου 11 
γίψαι' ὅπως μὴ φωῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ {Ιατρί σου 18 

τῷ ἐν τῷ κρυπιῷ" καὶ ὁ Πατήρ σου, ὁ ῥλέπων ἐν τῷ κρυπιῷ, ἄπο- 

Εοοίως, 8. 3. 

(ποίς, 18. 45. 

’ . - - 

δώσει σοι [ἐν τῷ φανερῷ:] 
Ἱπής, 19. οἱ, ϐ 
-κο 1. 09, 

παμας απά Βε. ΟἼοπποῃα, Ὕνοτο ΠΠ πΊογο απῄῖοπί 
Όναν νο Ηρ]γοκί απο ενετ εἰαίπιεά [οι Όνα 
Ροφομ/ίο-Ἁγτίας Ὑογείοιμ. Νο (ο αγ, Ὠναῖ Όνοτο 
Τθ ράβησος ν]ογο (ἶναί Ὑοτείοῃ ἵ9 παπά το Ὦο 
ἰπίοτρο]αϊοὰ, ρτοῦαυ]γ τοια νο Ἰαΐετ Ἁγτίας Ψετ- 
βἰσηῃβ. Απά νηογο εἰνοπ]ά νο 8οοπετ εχρεοί 
Όταν ἵπ ἃ ας. ΙΚο νο ρτοκεπί, ο ν ήεἩ νο 
πίετρο]ατίοη (1) ες] ἴΊνογο ἴνο) να οοπῇῃπεὰ {ο 
Όνο Ἐκ Τ [ο νο ΜΒ. νο 
αἱπιοβί νν]νο]]γ οὗ Όνο Οοηβίαπ η 
Εαρίοτη οἶαβ, Απά α9 [ο ναί Μαρί βαγα, 
Όναί 1 ννο γρ]εοί ή οἴπαφα, Όνοι νο ππακε γε- 
ορίρε ναί αἲ 1 οἶνη ν. ὅ. γην Ἠνοῦῦν Ἠππάς," ειπος 
ἁπτίηκαε Ἰοοί επάσπα ο. οτ]κία͵,'΄ Οναί Ὦγ πο ππΟπΠΒ 

τι Ἡ ατα 5.1ρ 
{απ οι Όνο 

(οἱ]οννς. Έοτ αἱ νοαρ] Τε νε ιν. Ίνο βαγς, να | 
6 ᾖνο οπ/εγπα! ονἰάσποο Γοτ νο Ἰαΐΐετ ραβ8αρο {8 
π]πιοςί οπ(ιτο]γ οὗ νο Τ απ Οατο], απά ΟΌνας 
ἰς καρροτιοά οΏΙοβΥ ὉΥ ὑπεγπαί ενἰάσπος,” γοί Όπο 
ἔννο 93865 Το ὮΥ ΠΟ ΠΘΑΠς 16 βαπιο; Ἱπίοτπαὶ 
ογἱάεπος Ἰθγο Ὀδίης πιογε ασαἶπαί Όλο οἶπαφε ἴἼναῃ 
ἵε 18 Ἠιογς ὑπ κ Γαυοµγ. Απά εατε]γ Ι ἆοεφ πο 
[ο]]ονν, ναί νο πια γεεείυο Όνο Ῥάββαρο οἳ 1. 
ΤοἩ., [ῇ νο γτε}εεί Ολὶ9; αἶπορ ἴηοτο πιαν νο ου απ] 
ροπβἰβίοπογ ἴἵπ τε]οσίίπῃ δοῦι. ΛΑ αἲἲ ονεπίς, ΙΓ 
κο τε]θοί ία, ο πια το]θοί Τ οἩ Όνο ρτουπά 
ἡιαί, ας Ἡρ. Ματε]ι οὐκοτνός, (1,οοι. Ῥ. νὶ, Ρ. 57.) 
μηῖοτηα] ονἱάσηπος πιαγ Ίου Ολα α ραβδασο {98 
"ἶομα, Ὀνοισ]ι οτίοτηαὶ ονἰάσπος ἵ9 ἴπ 19 πνους, 
Απά 1 νο γε]ρε! Ενα, Ὑνο πηικί το]εοί  οἩ Όνο 

πὰ, Ενα (ἵπ νο ννοτᾶς οὗ νο καππο Ἱοπτησά 
το]πίο) «πο οκτοτπα] ογίάσηςο οπῃ ων α. Ἆ 

(ο ὃο αρατίους, Ίο Γπιογπαὶ ονἱάσοποο 8 
ἀθοϊάσα]ν ασαἶπαε 1.” Ἠοννενοτ, Τ πΊοαῃ ποί Το αγ 
Οναξ νο αἰπῖο ο νο ον]άσηπος ἵ9 Ίνογο «4ο ας ῳ. 
πα ]λοτίο 5 {ο εαποεί νο οἼπακο (Γογ πο] -- 

΄ ἱπίσοτηαὶ ονἱάσποο οὗ Όνο πιοβῖ οοπο]ηαῖνα 
ορροβοά {ο απο] αίτοηᾳ οχίοτηαὶ ονίάεπος αν οκ- | 
ἱία, σοπ]ά Ὑνατταπί Όναί): απᾶ Τ Ίνανο Όνοτοβοτο 
α Ἱπεήβοεά ἵπ πιοτο]γ ρ]ποίπα ἵὲ ννθήπ αὐπρίε 
γποκοῖς. 

: 15. 1ὰν γὰρ ἀφῆτε οι] ἵπ οτάσγ {ο πποτο 
ολ... άν ον γγίαο αεί ποπ ση- 

οὗ, ουσ . ἵπ Όινο Ἠοῦτονν ΠΙΑΗΠΟΤ, (1οο ν. 4, 
ϐ, ακανΗ(. Ἱ. Ἰοτ. αχικ. ΠΠ. Ώουί. ἱκ. 1] πάς 
νο απης ποπ πιοπί Ἰνοῦ]ν νπικῶνείν ἀΔά Όοσν. 
εἰνοῖν, (Καπ) Ίο ατο πο, ονονοτ, 

Ἰνογοἳνν κωφ -Ἡ ος - οὗ Οπής, ος ο) ΑΠΥ 
οὔ]νοτ εἱπρ]ο ἀπίγ, οπη π Οο-]α πνοις, Ἠν νοτο 
οὔνοτ Οληήκήκη Ἠἰγίισα αγο πομ]οσίοὰ: Ρος, 
ποσπΐνο σ ατο ανοσία, 
Ργοηίκος ας ος θή κίονα Ι πο οὔνοτ 
οσπάμίοη οὗ κανα τον νο πναπηρ.” 

160. ὅταν ὃλ τεύητε. Τήκ ἵά παισαη!, πο ο 
ραμ]ο απά οπ]οίποά, Ὀηῖ οἳ ρναίο απά νο]αη- 

ΣΙ Φησαυρίκετε ὑμῖν Φησαυροὺς ἐπὶ τῆς }ῆς, ὅπου οἷς καὶ βρῶσις 19 

Γιβΐπρ. Όπ Ὀοῦι νο εεο Ἠοτηο]ς Τηοὰ, 
Υοι, πο Ρ. 5324. ποῖς, απά ρ. χα 

---μὴ γίνεσθε--- σκυθρω πο 
---. οοιηίεππηςςο. . μα Ἐν - 
-. : 
ποκριταὶ 8Π ος νὰ απο ει 

Ραρακμος οτεὰ Ὁγ Ἠγ είς, απά οἴἶνοῖα. 

Ασαπι. 16060, 81Υ9 
ΝΟ Όνοθς Όναιί τε]οῖος τε]οῖοςι”.Σ 

ιαζόμενοι. 
Φανῶσι Ίνα 

πρεπεῖς ἀγέλαστα πρόσωπα, 
αγῶσι --- . 
θα ον 
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3 ας ’ , ο 
90 αφανίζει, καὶ Οπου κλέπται διορυσσουσι καὶ κλέπτουσι 

ξο 3 - ι., »” » . 3 

δὲ ὑμῖν Φησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε ῥρῶσις ἀφανίζει, 

98 

Φησαυρίζετε 1 Τίσα, 6. 6, 9, 
ευ, 18, δ. 

3 3 , ε/ ’ 

9Ι καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν. ὅπου γάρ ἐστιν 
ς . ς ” 5ς 5 - ς ’ ιο] 

20 6 Φησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία υμῶν. Ἀ'Ὁ Λλύχνος τοῦ Ἡ ἴουκε 11. 64. 
3 . 5 3 - -- 5 

σώματός ἐστιν ὃ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ή, ὅλον 
᾽ ιά [ή .) 3”, ὦ ο.) . αἃ 32 ΄ . Ὁ π 

23 τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται ' ἐὰν δὲ ὁ οφῦθαλμος σὀυ πονηρὸς ἢ, 
σ ᾿ ... η 3, 3 Ἀἱ ᾽ μασ ᾿ / 
ολον το σωμα σου σλοτειγον εσται. ει ουν το σως το εν) σου σλχοτος 

: 2 

94 ἐστὶ, τὸ σκότος πόσον! ᾖ Οὐδεὶ δύναται δυσὶ κυρίοι δουλεύειν ' 11 Τοκε 16.13, 
. . σ [ή ιπ ᾿ ο’ 3 , ώ ἀλ., ἐκ. κἩ ” 15 λ 

7αρ τον ἕνα µισησει, καὶ τον ἕτερον ἄγαπησει ' η ἕνος ἀνθέξεται, καὶ 
3 - υ 

τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Οεῷ δουλεύει καὶ Ἄ μαμωνᾷ. 
χ ]κΤ,ιακο 19. 29. 25" 4ιὰ τοῦτο λέγω ἡμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχη ὑμῶν, τί φάγητε καὶ αν ο 12 

τέ πίητε" μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν», τί ἐνδύσησθε. Οὐχὶ ἡ ψιυχὴ πλεῖόν χεις ο τν ο ο 

Ἐαα]. 65. 22. - 3 ῃ 

20 ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος ; |᾿Εμθλέψατε εἰς τὰ 11οὐ 58.41. 
. - 3 .. “/ 2 Π 2ςι Π ὸοι ’ 

πετεινᾶ τοῦ οὐρανοῦ" ὅτι οὗ σπείρουσι», οὐδὲ «Φερίζουσιν, οὐδὲ συνά- 
Ῥεα], 147. 9. 
Ίαχκε 192. 24. 

3 3 ΄ . Λ ς ᾽ ς ο ά 5 3 ’ Π 3 ’ 

7ουσιν εἰς ἀπούθηκας καὶ ὁ πατηρ υμων ὁ οὗὐρανιος τρεφει αυτα. 

5τ οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύνα- 

Ρ]ή]ο. ρ. 116. Α. οἶιεά Ὦγ πιε ἵπ Ἐεο. θγη. --- 
᾽αϕανίζει 1 ΓΟΙ διαφθείρει. 3 

--- διορύσοσυσι] 8ο]]. τὸν τοῖχον, ΥΠΙΕὮ πνοτά, ΟΓ 
οἰκίαν, ἵδ σεποτα]]γ φαμμἰῖεα. Τηε πνα]]ς ἵπ 1 
Ἐαει Ὀεῖπσ οΠμΙεΒΗΥ οἱ Πατάεπεά εἶαγ, ια Ἠουςες 
ατθ Υετγ Παβ]ε {ο ο Όνας Ότοκεη Ιπίο. Όπ 6 
Ρεπεταῖ 5οορθ απάἀ Ιπίετρτεία΄ιοπ οἱ ντ. 19 απά 20, 
εεο Ηογπε”5 Ιπίτοά. 11. 406. 985. απά 402. 

23. ὃ λύχνος τοῦ σώματος ὅτο.] Τί πας θεεῃ α5αα] 
{ο {πίετρτεῖ ὀφθαλμὸς ἁπλοῦς “' α Ηθεταὶ ρετδοη ;”’ 
απά ὀφθαλμὸς πονηρὸς, “΄ἃ οογνείοιΒ εγο 5” ψ]η]ο] 
Ἠας Όεεπ (ποισηϊ {ο ... ΡΥ Όιε ρτεσσάῖπσ 
απά Γοἰ]ονιίης νγοτάΒ. Απά βεγεταὶ Ρρῄηταξος ἴπ 

ια Ν. Τ., απἆ νε Βαρυϊηίσα] νντίίετ ατο 
οεἆ, {ο οοππίθπαποθ (Πί5 πιοάς οὗ πίετρτεία- 

ἤσῃπ. Ὑεί Τί ἵπνο]νθς 80ΠΙ6 οοπ/αδίοἩ: απά ια 
νγοτᾶς ἐὰν ο... ΠΙΛΥ Ῥο Ῥοίίετ {ακεῃ, (νι 
Ο0Ἠγγκοεί., ΤΠδεορΗγ]., Εαίηγτη., απά οποτε απποπςσ 
ιο απ{ἶοηίς, απἀ πιοβί ος Όιατεσεπί Οοπιπποηῖα- 
[ογκ) ἵπ Εαῖτ Ῥγορετ 86Π86 ; 50 Εναί ἁπλοῦς ἢο Ἱη- 
ερτρτείρά «απ», {πέεσετ, εκατ, απᾶ πονηρὸς, ἄερταν- 
εᾱ, εἰοκ]γ, ἀῑπι; οὗ νυμ]σ]ι εἰσπίβοαίίοη ΠΙΣΠΥ εκ- 
ππηρ]ες Άτα πάπσεά ὮΥ ἘΥρΚκο, απά Ελλπετ. ΒΥ 
τὸ φῶς ἐν σοὶ ἵψ ππεππί πε Ισ] ο οοπεοίρησο. --- 
Βο, απποΏσ χο ραββασο» οἰτεὰ ὮΥ νο Οοτηπιοπίη- 
στη, Ῥμί]ο, ὅπερ νοῦς ἐν ΨυΧΠ, τοῦτο ὀφθιλμὸς ἐν 
σώματι, Ὀοττονοὰ οπι Απδίοι. Γορίο. 1. Τὰ. --- 
Ἠεποα ππαγ ὃο ἀε[οπάςά απά Πηρίταίοᾶ α Α1ΡΡΟΝ- 
εἆ οοτταρέ, απά οεγιπίπ]γ οὔκοπτε, εχρτοβείοῃ. ἵῃ 
{ΕοἩγ]. Ἐππιοῃ. ὅ00. Ῥομαία. Τίς δὲ μηδὲν ἐν 
άει Καρδίας ἀνατρέφων, "Ἡ πόλις βροτός Α', 
µοίΐως ἔτ᾽ ἂν σίβοι δίκαν} Δ0Ο Όνο ῥᾳβ8ασο "Ποι]ά 

ἵνε ροίη{σά, Τ Ἠαβ Όσο ν/ο]] οὔπετνος Ὦγ Οεατίας, 
Οναί Όνο ννῃο]ο ἵς αἠασία!; οἳ νι]ήςἩ νο 
1 {ογπια νο αῄακε {εκο]ῇ; “Το ογο {8 
Όνα μη οἳ Όνο Ῥοῦγ.” 5. Το αρ ήμοβίοῃ, ὮΥ 
«σπφοφυσπος ; 1Γ ἠνσῃ Οήπο ογο ἵνα ἨοαΗ]νγ ππὰ 
εἴραι, τς, 38. Το αρρ/ραίσπ: “ Τ νογο[οτο 

(ος ναί α)οµά ἵνο κο) ἵπ Όχου Ὦο ἁπτκ- 
πο την! ο ναί ἀατκποκα.” 
σι οὐδεῖς ---- Δσυλείειν.] Ἶ ἵν ὑπρ[ίρά ὮΥ νο 

οσπέρχε, Όναί Όνο ἔννο πιπαίργη οτο Ο{ οΟΠΙΓΑΥΥ ἁἷη- 
Ρο ήσπα, απά ρῖνο οοπίτατΥ οτάσγη, Το ννογᾶν 
μισεῖν απᾶ ἁγαπᾶν ΠΠΑΥ ἵνα ἴπκον ἵπ α φμα]/βοὰ 
ρπας, πν ἀρποίπα ἴο Ἴσης ᾖρε, ο Ίσης πιο; ο 
ψήςἩ --λ τ πιπΗΥ θχαπιρ]ος ψοῦν {π Όιο 8ερί. 

. ; 

απά {ο Ν. Τ. ᾿Αντέχεσθαι ἵδ α 5ίΊΟΠβοΙ ἴθγπι 
Όναηπ ἀγαπᾶν, 45 ἀεποίπσ οἶο5ο οοππθοίίοη απά 
εἰτίοί αἰασο]πηεπ{. Το ἀιβοτεπος ετο Ὀδίννθον 
Όπο Ο]αβείσαὶ απά Αοτρίιτα] τιδε ἶδ. Οαί ἵπ ίπα 
{ΟΓΠΙΘΥ ἀντέχεσθαι ἵ5 αδεᾷ πμ α θπῖτ. οῇ {ήπς, 
ποῖ 45 Ἰέτο ΟΓ ργδοπ. Τηε ΤΘδΟΠ αβεἰσηπεά ὮΥ 
ΜΠάά]εί. {οτ νο οπαἱβδίοη οἱ {πο Ατίῑο]Ιο αἱ ἑνὸς 18 
Ιπαδπηκεῖθ]θ, Τί 5εοπι5 {ο Ἠανε Ὄθενπ οπιϊθίοά 
ΞΙΠΙΡΙΥ Ὀοσσμςθ, Πανίπσ Ώθδεῃ ΕΠΙρΙογεά ἵπ {λε 
οἵποτ οἰααςα οἱ νε απ Πιοίς, 1 πιϊσΏέ ο οπιϊί- 
τοἆ νν]θιοιί οοσαδ]οπίησ πηϊκίακο. ἜΤὴϊ5 οου]ά ποί 
Ἠανε Ῥεεπ ἆοπθ αί τοῦ ἑτέρου, {ΟΙ ἃ ΤΘΆΡΟΠ ν/]π]ο]ι 
ν/Ἡ]] αρρ]γ {ο πε Ἐηρ]ίε] α5 ν/δ]] α5 (ο (Τοε]κ. 

---μαμωνα.] Της τεαάίησ 18 Γουπάἀ ἵη πιοδί ο 
πο ΜΒ, απά ππαπγ (τοε]κ Ἐαίμοιγςς ιο ΕάῑΙ. 
Ῥτίη. απᾶ 5ενοτα] οατ]γ Εάϊάοπ8: απα ἶ5 οοπβΥΠΙ- 
εἆ Ὦγ {ο ρατα]]οὶ ... οῇ Τμ1κα, απά Ὦ} 15 
ἀοτίγαμοῃ {Ττοπι (ο (α]άοε απἀά Ἁγτίαο ΝΤ. 
Γ ας Ὀοεπτ τοσοϊνοά ὮΥ Ὑγαίς., ατίεδρ., Μαι, 
Ὑαἴοτ, Εγίϊα., παπά Βο]μο]σ. Τηο ννοτὰ ἵπ (6α]άεα 
παπά Ἁγτίας εἰσηίῇες γίσ]οα; Ὀαϊ, Ἰκο πο ἀΤοεοῖς 
πλοῦτος, 8 Ἠθγο ρογβδοπίῇεά. ΑΒ {ο 15 Ὀείπσ α σοὰ 
οὗ Όιο (α]άσ6ος, οοττοβροπάΐπσ {ο {πο ἄτεεκ Ῥ]ι- 
{15, Όιαί Ἠας Ώεοῃ ΤαίΘΓ αλφεγίρᾷ Όναη ῥγουρᾶ. 

20. μὴ μεριμνᾶτε.] Νο, 6 ἴπκο πο Οουρηί 
η, ἔέ ἴακα πο απχίους (ουσ, “Ῥο ποί αηχὶ- 
ου ]γ βο]οΙέους ϱ α5 ΡΙΙΙ. ἵν. θ. μηδὲν μεριμνᾶτε, 
«Ὅο απχίου» αΏοπίποῦήησ.”.  Απά 8ο 1Π 1ο ραῦ- 
π]]ο] Ῥαβρασο οϐ Ίμικο μὴ µετεωρίζεσθε, “«Ἡο ποί 
[οβερά νηΏν απχίος σαγ08.”. Ψυχή απᾶ σώµατι πτθ 
ἀπινος ο/ σαµκο. Το αγσαπηοηί 18: «έ ΤΓ ᾳοἆ Ἰνα8 
ρίνοη 15 [ο ππᾶ Ἐοάίσς, ατο]γ Ίο νν]] ποί 4θΠΥ 
π5 ο Ίοεεοτ Ῥ]ομίησα οὗ [ουἆ απᾶ ο]οίμίηρ.” 

30. τὰ πετεινᾶ τοῦ οὐρανοῦ] Ὁ ΟΥ ΤΙ ην. Της 18 
ϱηρροξοά {ο Ἐο α Ηουγαίαπα  81πος {ο νο ΠΑΠΙΕΒ 
οἳ απ]πηα]η νο Ἠοβτοννη νοτο αοσαβίοπηο {ο εᾖλ- 
1οίῃ Όιο ρίασος ἵπ νήσο Ώου αβαα]]γ νεα, Τι 
να πο, Ἰοννονου, εση/ρά {ο πο Ἠοῦτονν, Ὀν 
οσσαγ Ἰπ Όνο οπγ]]ομί (τος Ρ]γαβοο]οσν. 3ο 
Ηοπι, Ἡ. ϱ, 010. Γπουρανίων πετεινῶν. απᾶ Ειπήρ. 
Ε]σσι. 8041. ἣ σκῦλον οἰωνοῖσιν αἰθέρος τέκνοις. 

-καὶ, απα οί, ἵ οπἱ]οά α Ηοργαίκπας Ὀνί ἵ8 
π]κο α Οποσίκα, Τ πηγ, Ἰοννονοτ, στο Ἠπνο νο 
πποτο Παπ] Γοτος οἱ ΓΗ, Μαλλον ἵπ πο τού μη- 
ἆαπε, ας ππ οππρ]αήο αὐάήοῃ, 3ο ΤἨπογά, 1γ. 
2. χωρίον διάφορον (εποεί[επί,) μᾶλλον ἑτέρου. 

ὄ 
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ται προσθεἴναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἔνα, Καὶ περὶ ἐνδύμα- 38 
τος τί μεριμνᾶτε; καταµάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, πῶς αὐξάνει' οὐ 

κοπιᾷ, οὐδὲ νήδει λέγω δὲ ἡμῖν, ὅτι οὐδὲ Σολομών ἐν πάση τῇ δόξῃ 99 

αὐτοῦ περιεθάλετο ὡς ἓν τούτων. Εὶ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήµε- 90 
ρον Όντα καὶ αὕριον εἰς κλίθανον ῥαλλόμενον, ὁ Οεὸς οὕτως ἀμφιέννυ- 

σιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς, ὀλιγόπιστοι; ΠΜὴ οὖν µεριµνήσητε, λέ- 8 
γοντες' τί φάγωµεν, ἡ τί πίωμεν, ἢ τί περιθαλώµεθα ; πάντα γὰρ 3 
ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητε" οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι 

πω Ἰυκε 14. 0. χρήζετε τούτων ἁπάντων. ' Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 33 
καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ἡμῖν. 
Μὴ οὖν µεριμνήσητε εἰς τὴν αὕριον' ἡ γὰρ αὔριον µεριμνήσει τὰ 34 

εἴωχεσ σα, ἑαυτῆς. ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 
Ῥκα). 41. 3. 

11. 8, 4, 10, 18. 
1 0ος, 4. 8,4, 68. 
ατησκ 4. 1, 13, 
Μπεκ 4. 34. 
υ Ίωακο 6. 41, 

2Τ. ἠλικίαν.] Το αποπί Οοπιπιοπίαίοτε, απᾶ 
πηοδί ΠΙΟάΘΓΑ 9Π65, ἴπκο Οκ ἐο ππσαῃ φίαίγο ; 
γνηήο] 86η96 {ς αὐ]γ πιπἰπίαἰηοά Ὁγ Έοτα, Οτος., 
Ε]λη., απά Ἐτία, Ὑοϊ νεγ οπ]γ Ῥτονο Όναί 
πιίσ)έ ὃο 9ο ἴακεῃν, ἵΓ α Ῥοίίοτ κοηκο ννοτο ποί αἲ 
Ἰαπά : Πατηθ]γ, ναί οἳ σας ππεπκάγα. ΆΝονν Οή8 
18 βυτε]γ πιογο αρρτορτίαίος Γοτ Όνο αἀπιοπίοῃ {8 
ἀϊτοσίοὰ αραϊηεί οχοςκεῖνο απχἰοίγ αὐοιί Γουὰ απά 
εἰούήησς Ισ, Ονουρῖν ποςθβδατγ {ο νο ΡΓΘΡεΓ- 
ναΐοη οἱ Πα, Ίνανο ποθίηςσ ἵπ οΟΠΙΠΠΟΣ ον ]ι 
φίακµγε. Απὰ πῆχυς, κο οἵετ πθαβΗτες οὗ εκ- 
τοηί, ἵ πο ππ/ΓοὐποπΙ]γ αρρ]εὰ {ο ἀπταίίου οὗ 
Εἶπιο. ΎμοῬα, Ἰονενοτ, νν]ο εαρροτί Ον ἰπίετ- 
Ῥτείαίίοπ ατο ποί αστοοά αμ {ο Όπο παίαγε οί ένα 
πιοίαρήον. Μοει Οπ]ς 1Ἴνοτο ἴ5 απ αληξίοῃ {ο ἴἶνο 
α]]οροτίσα] Γαρ]ο οΓ Όνο Ῥατοςς νν]ή]ο Ἰλοίς, 54ρ- 
Ροβος 1 αἰ]ιάος {ο α οαάΐμπι οἳ Ταςς-οοιτεο, οὗ 
ννλ]σ], α8 οοπεἰκίησ οΓ εονοταὶ Ἠηπάτοά οαδ/1ς, 
οπο ος πε]α]ηῖ ποῖ απαρί]γ ὃς {ογπιοά ἐλάχιστον. 

38. καταµάθετε] “«αποπινε]γ επτνογ.. Το 
κατὰ 8 Ιπίοηκίνο, 88 ἴπ κατενοήσατε, Ἱ, χι, 27. 
Κοπιᾷ απ νήθει το[οτ {ο Όινο οοσπραίοης οὗ πια] 
απά οΓ Γομπα]ος τοκροςπνο]γ. 

29), δόση] “αρ]οπάουτ,” Ά εοηπ9φο [ουποπί ἴη 
Όνο Βορί, απά Χονν Τολίαπποπ{ς Ὀαῖ φοατος]γ ουοτ 
οσο στίς ἵπ νο (Ἰαβαίσα] ντος. 

χόρτον.] ο Ηεῦτοννς ἀῑνιάσὰ αἲὶ νοροία- 
Ρ] ιο Όννο φοτία͵ η) από ὴγ, ίγεσς, απὰ Ρρ]αηίς 

οἱ Ἰοτίνα; νο Γοτπποτ οὗ ννηῖο] ννοτο Ὦγ νο Ἠε]- 
Ἱοηπίαία οπ]]οά ξίλον; νο Ἰαάοτ, χμ.) οΟΠΙΡΓΟ- 
Ἠοπάίπσ Ὦνουῦι ππά οοτη, παπά Ἠκοννίκο 
εγα, Ἱπο]αάἶπα εν 11ος ]αλῖ πιοπ]οποᾶ, καρροφοὰ 
ιο νο Όνο ρ]απί οπ]]οά Όνο Οτο Ἱπαορετία]. ---- 
Ετοπα κοπτοἰγ οὗ θιοὶ, αἲἲ νο νννοτοά κἰα]κν 
ονοη οῇ Όνο Ίο ;Άτο ἵη Όνο Ελλ οπιρίογε 
[ου ναί μυ (τοι, απά Α.. (Ἴαγκο.) 

8]. τὰ ἔθνη ἐπεζητε] Α Κἰπά ο ατραπιοπΕ 
οΏεῃ πιπάο πκο οὗ ἵπ νο Ο. Τ., ἵπ οτόος, ας 
Ἠνοτο, [ο οῄαπι ἴἶνο Ἰατασ]ίίος ἱπίο υἰτίπο, Ὦγ 
κἰνοννίηρ νο ναί 11οΥ Ἠνοά πο Ὀοιίοτ ναη Όνο 
υποη]ρ]οποὰ Ἰνοπιίνοηα, ὍΤ]ναι (ιεψ κἸνου]ὰ Ίνανο 
οπρο]ν κουσΗί αΏοτ εηο]ν γης, ἵνας πο ννοπάστ- 
θα] αίπος νου Ἰνιὰ πο Ἰνο]ΙοΓίη, ος ἀοροπάσπος 
οπ - Ῥτονίάσησο νὰ ἳ --- ο- ναί Ἰαΐνουτα, 
οἱ Οποιγ ργανογε το Όνο ., κο]οῖν τοσατάσα {σπη- 
Ρογαἱ Ἠοκκίηρε; . Ίνο βπά ποια ὀπνοπα!, 84, κ. 

--- οἷδε γὰρ --- ἁπάντων.] Όντ Τ,οτὰ Ίνοτο Ἀτβπςς ο 

ΥΠ. «ΜΗ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε. ἐν ᾧ γὰρ κρίµατι κρίνετε, 1 

κριθήσεσθε" καὶ ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε,  µετρηθήσεται ὑμῖν. "Τί δὲ 3 
βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν 9 

{τοπι οἆ” ἀποιο]εάσε, ἵο Ἠϊ ο ΎΥουχ 
Ἰδανεπ]γ Εανετ Αποιοεῦι, απάἁ νοτείοτο νν] Ἰνο- 
βίον Όνοπας 1.6. η. να εαρροείήοη Όναί γο αεξ 
{οτ Όνεια, παπά ατα πο ο νεγγγίφο ωπῇί ἴο τεσοεῖνο 
Όνοια, (Μαγκ]απά.) 

39. τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ] Ἱ. 6. Όνο τε]ρίοι 
μμ Ὁγ Οσο, 95 Ῥρτοπήφες απά Ὀλοκκοά- 
πσρα. Όπ Όνο ΡΙ]] 96ηΏ5ο ο Ες οοπαρτε]οπείνο 
οχρτοβείοη, 866 α Ὠἱεκστίαίοη οὗ Ῥέοττ, (ταπκ]ατοὰ 
πίο Επρ]ϊκ]ι, απά ἱηφετίσά ἵπ ἵ οἱ. ]. οἱ νο Απιοτί- 
σα Β{0]1σαὶ Ιτοτγ. 

---τὴν δικαιοσίνην α.] Ἱ. 6. Όναι πιοᾶς ο Πυε(ἱβσα- 
οπ νν]ο]ι Ὦνς Ίνα τονοα]εά, απά νο τιρῃτοσι- 
η6βς απά Ἠοίπορα νήσο] τον; πο Όναι 
τιρ]άθοικηοςς ος βγείοπα ο ππογα)ν νο νο 
ὀοννς Ἠαά ἀονίκοά, οοπεἰκίπᾳ ο)ήεΒΥ οἳ «ετεπιο- 

Ὀας ας τὴν αξρων] ΔΝ. (μέρη, Μον Πι ν ο οτῃ- 

πιοηίαίογς ἴακο εἰς μας» τὰ εἰς τὴν αὔριον. 
Βυΐ ναί ἴ9 κ Τη εἰς πιαν νοτγ ννε]] 
ἀοποῖο οὐῄεοί. Αὔριον ἵ8 ἴακθι Γος ὕππο {ο ϱοΠηΘ 
η ροπογα]. 

πο κς «δ ον εν κ γ-4 πιοδἷα νο Άη 
; ο. γογεί. παπά δε]ουίτᾳ. 

πη Ἰάΐοπα ΟΟΠΑΠΠΟΠ ς ού- γε --- ο ποστ 
(ο Όνο Οτουκ 

τν 
μι. ὧ8 Κακία ἵπ νο] 
-) 4 8οἨ8ο Γουπά 

ἵπ νο σα] νντῖ 
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.- -”-. θα) -” δ 3 4 ω ος 

τῷ σῳ οφύα).μῷῳ ὀοκον ου Ἀατανοεις ; 

96 

ὪἨ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου” 
3 ” ” .) ς .) 

άφες, ἐκθάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου. καὶ ἰδοῦ, ἡ δοκὸς 
ι 3 - , » λ .. 

ὅ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου; Ίποκριτά / ἔκδαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ 
3 - - ΄ ω υ αἱ 

ὀφδαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε διαθλέψεις ἐκθαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλ- 

6 μοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. Ιὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσί μηδὲ ῥάλητε 
ς ω ΄ ’ 

τοὺς µαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων ̓  µήποτε καταπατήσωσιν 
3 ν ΕΜ. , ’ εν . 

Ἰ αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν υμᾶς. ' ιτεῖτε, πο μις 
Ματ] 11. 24. 

1.9 3 , δε. μα. 3 ο τ ᾠ , ας 4 ῃ Ίμικε 11. 9. 
και δοθησεται ταν ζητεῖτε, και εΥϱΊσΕΤΕε ΑΟΟΥΕΤΣ; και ανοιγΊσεται Ίομη 14. 13. 

5 6 - . ς δα λ θα 9 5 -” ς Π 9 ” 98 

υμίν. πας γαρ ο αιτων Λλαµθανει, καὶ ο ζητων ευρισκει, και τῷ κρου- 
3 ΄ 

9 οντι ανοιγησεται. 

.. ΔΙδ.Τ. 8 16. 

Ἰαπηθε1. δ, 6. 
1 1ομη 8. 22. Δον , Β μ 5 --ωα » [ο .. . ἡ{ς 

Ἡ τίς ἐστιν ἐξ υμὼν ἄνθρωπος, ον ἐαν αιτησ α Τρωκο Π Ἱχ. 
ς ει 3 ”. »ν η λί9 πιδώ 39) ὰἃ ας γΘὑ 8 μθ 

10 ο νιος αυτου αρτον, µη ΛιΨο» ἐπιθωσει αυτῷ; και εαν ιχύνν αιτηση, 
. ”” 3 δ ” 5 .. Εὶ κ ς -” να ο ἱδ δό 

11 μμ οφι» επιθῶσει αυτῷ ι ουν Ὅμεις, πογηροι ογτὲς, οιόατὲ ὀομοτα εἴμυχκεδ. 8Ι. 
Τοῦ. 4. 16 

3 ” - ς - ’ υ] 5 ς ” ς κ 7 

ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὃ πατὴρ ὑμῶν ὃ ἐν Μαι. ὃν. 40. 
- 3 - ’ 3 η) - 3” ” 3 ΄ / 

19 τοις ουρανοις, δώσει αγαῦα τοις αιτουσι» αυτον. 

Ηεῦ. 3, ος, 45 Επίκ. Οηχς, ἶ5 {ο Ὃο ἴακθη ἶπ 
Έλα εεπ5ε ρεγ. 3εε Μαίσμ. Οτ. (τ. Ρ. 845. ἹΤη- 
είεαὰ ο ἀντιμετρηθήσεται, µετρηθ. ἵδ τεςεεϊνεὰ ὮΥ 
νο ππαπίπποας οοπβεηί οἳ αἡ Εάῑοτς {οπι ΜΠΠΙ] 
{ο Ἐτίεσ. απἀ Ὀε]οῖπ. Τηε οἵπετ ννας ἀουδί]εςς 
ἀετῖνεά {τοτα (νε ρατα]]ε] ραξεασο οἱ Τμακο. 

9. τί δὲ βλέπει] Ἰἵ νιοπ]ά τεπάετ “']ισιο Ῥε- 
Ἠο]άεςί οι, {6 πουν 15 1 Ὠιαί Όποια,” ὅτο. Ώεα 
απίο επρτα, ν. 20, απά α Ῥαρθίιπίσα] υυτ]ίετ οἶτεά 
ὮΥ ἨΤείς. οπ Τε γΙ. 19. Ἀεατ]γ {ες 8απ1θ η] 
πῶς ἵπ Ώχε ποεχί Υετςθ. ..“» 19 τισηΏ]ν εχρ]αϊπεά 
Ὦγ ἄτοι., Βτας., Καῑπ., απά οίῃετς οἩ (01ο απί]- 
ου οἳ ἨεξγεΠ. απάἀ Βπἱἀ,) ορπίεγ. 3ο Ώιε 
Ἱααπ (θεια απά γεττασα, 48 νε 54Υ δίγαις, 
ορροεεᾶ Το ῥοκὸν, ῥεαπι. Τηετο ἵ5 το[ετθποθ {ο ἃ 
Ῥτονετυ οἳ {εαπεηί 9ο ντα {πε ᾖοννς, ασαϊηςί 
Ώιοβε Ὑ]ο, β6νΥετο προῃπ {ο ε]]σμί οἨεποες ο 
οἵνχετα, Ίγετε Ἱπεεπείρ]α οϐ πει Ουῳπ οΓΙΤΠΘΑ. 
Μαπγ εἴππ]]ατ βαγίησε ατο αἀάποεά Ῥοί] [τοπα (ο 
Ῥαὐριηίσαϊὶ απά (]αβεῖσαὶ νντίει, Ἀεο Ἠοταί. 
Ρα. 1. 5. 20. 

4. ἄφες, ἐκβάλω.] πο οοπιπιεπίαίοτς Ἠ5ια]]1γ 
επρρ!Υ ἵνα. Το 8Η8, πονενετ, ΕΠΙΙή. νη]Ώῃ ΤΕΑΞΟΠ 
οὐ]εοίς, 45 ΠΠΠΕΟΘΕΒΑΓΥ: απά «ΟΠΙΡαΤΕΡ πε Τ,α{ἶπ 

Πρ, οπίπιαπι. Τηο Ατίο]ο ἵῃπ ἡ δοκός ΤΕΠΕΙΒ 
{ο Όνε Ὄθαπα, 35 Ἰαθί ππεποπεᾶ,. Ἀεο Ἠπογ8 
Ο. ὁ 60. απά σοππρατο Ἐδολγ]. Έαπι. Τ8, απ 
Άραπι. 240, οἶτοὰ απά εκρ]αϊπεὰ ὮΥ πιο ον ΤΗ- 
εγά. Π. 59. Τγαπε], 

6. μὴ ὅτι, χάμο.] Τ,οεί απγ οπο οποπ]ά 
βπρρορο αἲ! Ἠοτίγ ἴπκεῃ ανα οὗ Ἱπάρίηρ ενοη 
εοπεετπίησ ππαίίοτη να πιο ππαπίονε, Ολτ]ςί 

Ἰοΐπα α Ῥτοσερί (γπαρ]ί ννι Ενας ρταάσηςα, 
οὖν ἵνα οἳκοννΊνετε ἀῑτοςία {ο Ὦο Ἰοΐπες ντι εἶπι- 

ΡΙεΙεγ. (6τοι.) Ἠετε αραῖῃ νο Ἠπνο νο πἀαρίαι 
. Ἑμαί]ατ οπ6ς ατο πάποσςά [τοπα Όλο Ἠα)- 
. απᾶ ενεῃ χο (πακίσα] νυτέστν, {ο νήσο] 

ΤΠΑΥ ὃς αὐθεὰ ιο [ο]]ονιίπσ [τοπ Ατίκίοί. αρ. 
Τνειπίκε, }’ 204, µήτε ῥίφαι σοφίαν εἷς τοὺς τριό- 
ὅσνς. ΒΥ ἆοσε απᾶ εισίπρ Άτα ΠπΟπΠΙ Όνομα ΡΓοίαΠο 
παπά ολα! ροτοοας, ψ]νο Ὕνοτο κο ΤΟΙΤΛΟΙΟΓΥ, 
ππᾶ ἀργοισὰ ἴο Όνο Τηκέ οἱ ἶνο βοκ]ι, ναί κο {ιτ 
ᾗοπι τοςε]γίηᾳ νο ἔγυ, ννΊγοη ρτοροφοά {ο ποπ, 
ὉνΕγ τοκὶκοᾷ απά Ῥ]ακρ]οπιος {8, απά {πιροδοὰ 1ο 
Ρτενα]σησα οὗ η, Ὦγ τὸ ἅγιον ἵδ πιοπΗΕ {ιο αθογίρ 
ο ὕ (ὗσερεί. Έτοπι νο ΒαθυήπίσαΙ ντ τετ 
πρροασα, Όνα Όνο ον οπ]οὰ νο ρτοσσρί οἳ 
ψήκάστη ρεαγίε, Απᾶ οὐχ Τιοτὰ πποτο (Ἠπηπ οπσς 
εοπαραγες να ἔταῦνη (οκροςἱα]γ Όνο Ίποτο ΓΕςΟΠ- 

Βοπη. 18. 8, 10. 
κ ὃν οὐ ἱ αω, δ. 

5 Πάντα οὖν οσα Τίς 15, 

ἀῑτα οπ68) ο{ {λε (οβρε] {ο {ἶιε βαπ1θ. 6ο Μαίέ, 
ΧΙΙ. 46. 

----“μµήποτε καταπατήσωσιν ---ὑμᾶς.] ἣΜαπγ Οοπι- 
πηεηία{οτς ἴαῑκθ καταπ. ΟΓ {πε σιοῖπε, απᾶ στραφέντες 
ῥήξωσιν ο πο οσα, Ῥετ ΟΠΙακππαπι, Τηϊς, Ἠουν- 
ΕΝΕΥ, 15 8ο Ἠατξῃ, ναί 1 186 Ῥοαΐίετ, νὰ Έτασπη., 
Ῥτίο., Ἰείς., απά Ετζ.) το τείετ ῥοίι ἵο ἴπθ 
ΑΥΙΠΘ5 στραφέντες Ἰανίησ τείετεποθ {ο πε οὐ- 
[ία ἀῑτεοίίοη 1π ννμὶο] Ἀοσθ τηακο {]ιαίτ αἰίας]ς. 
Ἐνν τοῖς ποσὶν αὐτῶν ἶ5 α5ια]]1γ τοπάετες ἐπίεγ ρεᾶες, 
οπάεγ [οοί, Ὀαί Ὦγ Επίσ., “ εαὶς ροάϊριαφ. 

7. αἰτεῖτε--- ὑμῖν.] ἜΤ]ε καπιε (Ἰλ]ησ 15 6χΡτεθ- 
56 ἵπ {τες κοεπαἰπρ]γ ρτονειρία] ΓογΠη5. Αέ κρού- 
ετε 810. τὴν θύραν, ἵπ ΥΥΠΙΕἨ ἴΘγπα 45 νΥδ]] α5 ἀνοίγειν 
Ώιο ε]]ρεῖς γνας οΟΠΙΠΙΟΠ. 
ο. δ. ὃ αἰτῶν.] ἈΝαπιε]γ, ατἰσ]ά. ὃ ζητῶν, 1. 6. Ὑνπαῦ 
15 εχρεᾷἰεπί απά Ῥτορετ. Τῷ κρούοντι, Ἱ. 6. ΝΤΟ 
επτηθρ!]γ, απά νι] [αι αἀάτοβςεος ΠπΠΙΡε]/ ἵπ 
ΡΓαΥΕΤ. ᾿Ανοιγήσεται, “΄ Τί νι] ο ορεπεά. πο 
Β6Π56 Ἠθγο ΠθατΙΥ ναί οἱ ο ῥγεδεπί, αἀδεᾷ {ο 
ἀεποίθ ομβίοπι. 

9. ἢ τίς--- ἄνθρωπος.] Τ]ε ἢ 15 (ποισ]έ ϱΥ ΕτιΠ. 
{ο ἀεποίε εοπ(γαγίείι, Όσ{ 1 Ἠαβ ταί]θχ ἴ]πο ἐἰίμκίγα- 
(ἶυε ἔοτοςς νπεῃ νν]αί Γο]]οννς 8 πιεππί {ο 11118- 
{ταίο Όια ῥογοροίπα Ὦγ αποί]ογ νῖονν οϐ νε κα0]οοί 
ΑΒ {ο (ο τίς, Επ. απά Ετιία. τισ] 5αρρο8θ απ 
απασο[η(/ιοπι, ὃγ Ν]οἩ. νο Ἱπίοττοσαίοης ατθ 
Ῥ]οπάες ; Όνας “απ φπἱς οί ο γοῦίθ Ἰοππο, 4ποπῃ, 
βἱ Π]η5 Ῥαπθπη Ῥοροβοθγίέ, ΗΠΑ [οτίο Ἰαριάσπα οἱ 
Ῥοττίραί 1 "Ανθρωπος (νο Ὀοβί (0 οπιπιθη/{α{οτς, 
αποϊοπί απᾶ πποάστη, απο αστοσᾷ) 18 οπιμ]ιαίσαι, 
ἑπιακίπρ (15 (απιρῦ, καγβ) πο ΠΠηείταίίοι οϱ ιο 
οοάποκς οῇ νο οε]οείία] Επίλνος, Γτοπα νο οοη- 
ποί οῇ ενοπ Ἠπππαπ (ἱ]οτα, υγ αἲ] Εποῖγ ἵππρο- 

{εςίοης, ππσἩ πποτο οποτρο(ίς,) 
11. πονηροί.] πα αποϊοπία, απᾶ, οῇ νο πιο- 

ἀστῃς, Οτοί., Ε]νη,, παπά Βομοσίίσ., οχρ]αϊπος (8 
επ, εογγιρ{,; ἴλο τοσσπίέ (Οοπιπιοηίαίοτα, αναγί- 
οἱοικ. Ἠηί Γοτ ιο Ἰαΐίογ βοΠφο ἴἶοτο ἵ9 [ο ος 
πο απ]οί{γ, ΠΟΥ Ἰπάσοὰ ρτορτίοίγ. Το ἴουπι [8 
μβοά ὮΥ νναγ ο οοπιρατίκεοπ νυν] ιο οε]αρίαΙ 
ΕαίοΥ, 

---οἴδατε διῤόναι,! ΛΑ ]πιονί αἲ] νο τουσπί (οπι- 
πιοπίαίοΥ’ ἴπκο Ον αν μαἰά, ροΥ ρεγίρ]ιγακίη, ΓΟΥ 
ὀίδοτε; ππᾶ ΙΟΥ πζδπσοο κονογα] ράβκαρος ο Οιο 
Οαρκίσαὶ νντίίσνν, νμίο], Πονονοτ, ατο πο αμ1{το 
{ο Όνο ρήήροµς, Τ κοοπην Ἐοίίοτ {ο τορατὰ Π 48 8 
Πογαίκπα, απά α βίτοήποτ οκρτοαΒίοῃ. 

ἰῶ, πάντα οὖν ---προφῆται.] Α μο]άσπ ρτοσορί, 
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ἄν Φέλητε ἵνα ποιῶσιν ἡμῖν οἳ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ Ἠἡμεῖς ποιεῖτε 
αὐτοῖς' Ἰ οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἵ προφῆται. 

{ἵακε 19. οἱ, 
{Εισέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης" ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη, καὶ εὐρύ- 19 

χωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγονσα εἰς τὴν ἀπώλειαν' καὶ πολλοί εἶσιν οἱ 
εἰσερχόμενοι δι αὐτῆς. 3 Πΐ στενἠὴ ἡ πύλη, καὶ τεθλιμµένη ἡ ὁδὸς 14 
ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν" καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἵ εὑρίσκοντες αὐτήν / 

δ- 5 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶ», οἵτινες ἔρχονται πρὸς ἡμᾶς 15 
ἐν ἐνδύμασι προθάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες. ᾽Απὸ τῶν καρ- 16 
πῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. µήτι συλλέγουσων ἀπὸ ἀκανθῶν στα- 

- φυλήν, ἡ ἀπὸ τριθύλων σῦκα ; ὴ Οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς 11 
καλοὺς ποιεῖ τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροῦς πομῖ. Οὐ 18 
δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σα- 

{δαρτ, 8. 10, 
Σοἱη. 1δ. 3, 6. 

πρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν.  (Πάν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὀν κα- 19 
λὸν ἐκκόπτεται, καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.) ἄραγε ἀπὸ πῶν καρπῶν αὐτῶν 90 

.] 

ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. 

Γιο ]ίατ {ο νο ᾖοννβ, απᾶά πο ΠΠΚΠΟΝΠ {ο Όνο 
(επί]ες, 45 νο Ῥ]η]οἱορίσαὶ Οοπιπποηίαίοτς Ἠανο 
Εονῃ. Τ]ο οὖν κ Ὦγ 8οπιο Ὀνουρηί ἐγαπαίοε ; 
ν οἵπογη γεκιωρέίυε. ἜΓο ὅσα ἂν θέλητε οὕτω 
Πχ. αἴτοπσ]ν οὐ]θοία; ατρίπρ Όναί οὕτω ννου]ὰ 

τοεαίτο ὡς ἄν; απά Ίνα οππςε]ς νο οὕτως. Ἠετο, 
Ἰοννενετ, νο ανα αγ ἀοίίοῦ {ο αἱ τετ γν]ής] 
ννετο ποτίσα]. ἈΤοτο ΠπΑΥ Όο καιὰ Γος χο οὕτως, 
νο ος οὐ, νι Μαιν, (ποπ Όιο ΕΙ, 
Ῥηπο., απά εοππο ΝΤ. απά ἨεγείοΠς) {ος οὗτος, 
11δί αᾗοτ. ὙΥεῖ νο «ΠΠΟΠ οὗ ργε[εττίηῃ ἴἶνα πποτο 
ἀ Που] τοπάἶπς ππικί ἵπάπος 8 {ο τοαίῃ οὗτος. 
Τ]ϊο 8θη9ο ἶς, “Της 19 ενα βαπι απά εαρείαπος οἳ 
ναί {9 οοπίαἰποὰ ἵπ πο Ἰανν απά Όλο ρτορ]ιεί5 οἩ 
Όιο τε]α νο ἀπίίος ο πιθῃ,” 

19. εἰσέλθετε] “' εἰτίνο {ο οηίοτ,” (8 ἵπ νο ρατ- 
π]ο]ὶ Ῥαββαρο αἱ Τμικο κ]. 34.) παπιδ]γ, ες τὴν 
ζωήν. Τ]ιο εοιγβθ οΓ Ἰαπιαη ασοἴ]οη ἵ8 «ἳ οα]εὰ 
1Π Ῥοπρίατο ΙὝπ ὁδός; απά οοπαθααση1γ, γοπι 
Όινο τοκϊγαϊπ{β απά ἀ[ιου]τίες οἱ νίτίας, 18 τοπὰ ἶ8 
(οτηιεά οἱγαί; 5 Όιαι οἳ νίσαο, ὁ Ἠετο, 
Ἰονενοτ, νο οοπαρατίδοη ἴ8 {ο α σαΐε ορεπίηᾳ πο 
ἃ τοσά Ἰεαᾶῖπᾳ πρ ἴο α οἰαδο]. Ἀμαί]ας οοπαρατ]- 
ΒΟΠ8 απά ραγα]]εὶ κεπίπιοηῖς ατο Γουπά ἵπ νο 
Ηεαῦιεῃ τοτε, π οἶιοά Ὁγ είν. 36ο αἶκο 
Ἠοοεῃα. Ἀγπορ. Ί]ο τῆς πιρ]ίον αποὔιεγ μαῖο, 
Ἰεπάίπᾳ ἴο νο Ὀτοαά τοσα, ννἩΙοἩ νο Ἀτο ποῖ ἴο 
οπίετ. Τ]ο 6οη9ο ο) νο Ῥάβκαρο ἵν Οκ:  Αἶπι 
πἲ οπίοτίηᾳ ἵπ αἲ (ο εἰγα μαίο: Ὀνουμῖιν Όνοτο νο 
ἃ ραῖο Όναῖ 4 νν]άο, απά νο νναν ἴο  Ὀτοπά, απά 
πΙαΠΥ ατο (τανο]] πα αἱοημ ἵες γαι Π Ἰοπᾶν {ο ρετ- 
ἀίον; Ὀνοτο[οτο ἴακο Π ποῖ, Απά Ὀνοαρ]ι Όνετο 
Ρο α μαῖο ναί ἵ αἰταῖε, απά νο νναν ἴο  παττονν, 
ππά [ονν ατο Ώου ναί (τανο] οτοῖος γοι ἴακο µε, 
Γοτ 1 ουν {ο Ἠ[ο απά οἴοτπαὶ Ἱναρρίποκα,”” 

14. τί στενή. Τι ἵ ο Ῥ]ο {ο ἵπιπ- 
μίπο ἴτοημοτ ονἰάσπος Όνπη ναί Όνοτο 4 Γοτ Ον 
τεπόίηας ννη]ο]ι Ίαν ἴνοοἨ τοσσίνος ὃν αἲἲ νο πιονε 
επ ποπ Εσυ, Τ]ο σοΠΙΠΙΟΗ ὅτι ΠΑΥ, 
ἰπάσοά, ὃς (οἰσταῖσά, ἵπ νο οηκο κά, Όπί Έταν- 
πια, (γομι νο Ῥέορμοηπα ἀετίνος {ε, Ἠπά Ἠ]ο 
ος πο αινογίγ [ος πε, Ύν στους τί 

οὗ Όνο ΜΣ., αἲἲ Όνο Ὀοεί Ὑ οι Ἴ]νο ο]εσ ίση 

--- οἱ εὑρίσκοντες.] Ἀεμ]εακη. εχρ]αίπβ 
Μμγ: α ΠεφπεΠί 196 ο Όχο ννοτά. Τ]α εχργεκκίοῦ 
Β66ΤΠΝ πποπηῖ Το βασμοςί Όιο ἀ[ιου]ίγ απά εχετ- 
άομ το αταίῃ {ε, 

10. προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν φητῶν.] Τηο 
γοι ἴο επῖοτΙῃ Ρα11 πιεπηίηᾳ 8, “1 Ἠανε ϱ 

Ὁγ Όνο κἰταῖῖ μαίο. Επί Όδννατο οὗ [11ο ραἱἀεν.” 
ενσσππο, ερ ο νε Γο]οννεά ἀπό 

μον ων νη]ή οἷν «Ἀ οοππραγες ο Ἠι. 
13 ου) 9 οφ αἱνα]επί {ο φοβεῖσθαι ἀπό τινος. 

νι ννπίοἩ Όλο 1ο ον ο]ο]νοά Ὀνοπηρε]νος, 

Γί8689. 
16. καρπῶν] Ἱ. ο. “πΊπηποτα απἁ απο οης.”' Α 
ποπ ε Ἀοο Μαα, 1. 8.  νου]ά οοτη- 

σλν. νο, Ἡ. 30. τοῖς - 
3 α κο 

υκίταίοη, Γουιιά αἶκο ἵπ ολ πο κ εν Ὅμὸ 
νηαί ἵ απὰ γοση; Ὅναῖ .Ὁν πποίο- 
ἨΥΤΑΥ, Ὑνναί απά κογήίεκε, (η νου- 
πο]α, απᾶ απια]] } αἱ κο, Ὑννοη που 
οἵ Ααΐε, νν]νας ἵκ οἳ α΄ Δαά φιάλη. ΡακκἍσος 
αὐθασσά Ὦγ ἨΝοἵς, νι] Πλακίταίο αἲ] Όνοκο 8επκος. 

19, Ἀοπιο Οσα ατο οὗ οἩ Όναί Ὁνία νογεο 

δν αι Ἄς . Ἀοννονοτ { να χ-- νο 
ίοπα, (Ἠτγκ. Ἁγ]., απ Εαν πῃα., απά νο οοµγκο οὗ ον] Ἶο νο ο0ῃ- 
ο νο ο αν λα ου 

Όιο μας!” Ἆπ λγαν κ νο τοµα]ατ Όπονη ἵπ. Ἀοο Νονοσπαα, 
Ίοτπας Υοῖ ἁπαγ. οσον ἵπ ᾱ- αἰπηί]ατ ράφαμο οΓ 
0οὐος, 3 14. 4 

90. ἄραγε.] Ἀοππο ϱοπιπιοηϊαίοτα (κο Τε [ος 
πάντως, Ργο/οείο. Επ Όνετο ἵ πο ΓεπφοἩ {ο αὔαα 
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Κ ος. 8. 2. 3 5 

κΟὐ πᾶς ὁ λέγων µοι, Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται εἲς τὴν βασιλείαν κο 
Ῥοπι. 2. 18. - 3 δάιλ. κ α ας ” Ν , . , ” 3 

τῶν ουρανῶν αλλ ο ποιων το θέλημα του πατρος µου του ἐν οὐρᾶ- 7ωπου τ. 3, 
- Ἀ ὁ ρ 3 3 ΄ »” ς , ὰ ’ , 3 πω 

95 νοῖς. Ιολλοὶ ερουσέ µοι ἐν ἐκείνη τὴ ημέρᾳ" Άνυριε, Κύριε, οὐ τῷ 
3 / » ώ΄ ’ / 

σῷ ὀνόματι προεφητεύσαµεν, καὶ τῷ σῷ ονόματι δαιμόνια ἐξεθάλομεν, 
. αι - ναι ’ ᾿ 3 ’ 1 Ν , ς ν 
9 καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάµεις πολλᾶς ἐποιήσαμεν; ΄ Ναὶ τὀτε ὀμολο- : τάχο Ἰρ: 3, 

΄ Ἄ Ααώοιων ὐδέπ ὃν ο ο ω αιεο οὉ.ἱ 6 ἃ 1 Οοχ. 19. 2. 
΄πσω αντοις οτι ονυύὐεποτὲ εΥ}ΩΝ Όμας αποχώρειτὲε απ ἐεμου οι εργα- ἰπῆς, 95. 19, 41, 

ὦ ο τ 3 

94 ζόμενοι τὴν ἀνομίαν. ' Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει µου τοὺς λόγους τού-- πα μικε θ. 47. 
Μ τὰ -” 3 3 5 ’ 3 Ἡν 9 λ ῃ 5/ 3 [ 

τους, καὶ ποιεῖ αὐτοὺς, οµοιώσω αὐτὸν ἄγδρὶ φρονίµῳ, στις ᾠκοδὸ- 
3 - .) ς 

οὔ µησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν ' καὶ κατέθη η βροχὴ, καὶ 
5 ς λ λ 5 ε αν Ν / νε 3. 
ἠλῶον οἱἵ ποταμοὶ, καὶ ἔπνευσαν οἵ ἄνεμοι, καὶ προσέπεσον τὴ οικίᾳ 

3 / έ . 

96 ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε ' τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. Καὶ πᾶς 
ς 32 ΄ ᾽ ΄ ’ 9 . - 3 3 ς ’ 
6 ἀκούων µου τοὺς λογονς τούτους καὶ µη ποιῶν αυτούς, οµοιωθησε- 

3 υ .. [.) ῃ ΄ ᾽ α α 3 .. ο .] »” . 

ται ἄνδρὶ µωρῷ, στις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον 
, ς ΕΙ 

97 καὶ κατέθη ἡ βροχή, καὶ ἠλθον οἳ ποταμοὶ, καὶ ἔπνευσαν οἳ ἄνεμοι, 
᾿ ῃ κ... λα κι. κ. εν πες - κά ο ω 

και προσεκοψαν τή οικιᾳ εκει’η, καὺὶ επεσε και ην η πτωσις αυτης 

98 µεγάλη. " Καὶ ἐγένετο, ὅτε συνετέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοῦς λόγους τούτους, η Ματίς, 1. 38 
Ἰακε 4, 89. 

99 ἐξεπλήσσοντο οἳ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ" ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς 

ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἳ Τβαμματεῖς. 
ο 

ἆοπ ιο οοπιπιοη ἸπίετρτείαίίοἨ, {αφμε, ετσο. 
Τ]ιε Ῥατίῖε]ε 15 οοπε]ακίνε, α5 ἵπ Μα. χν!]. 20. ΣΙ. 
19. ἜΤπε ἄρα ἵδ ἀαίυε, παπά ἴἩε γε ἠἰπιίαίίυα. 
5εε Ἠετπι. οἨ Ὑΐσετ, Ρ. 831 ὃν 520. 

21. οὐ πᾶς.] ἱ5 14 {ακεπ ὮΥ {πο Οοπιπηρηία- 
{οτς {ο πιεαπ πο οπε. Βαΐ ὕιοαρῃ πα Ιπίετρτο- 
ἑαΐοπ ἵ6 εαποὔοπεά ὮΥ (ἨΤΥ8. απά Εαίγπι., Ίχετα 
86ΕΠΙ5 πο εα/ΠΠε]επί ΤΕΣΟΠ {ο αὐαπάοῃ {ο πδαα] 
β6η56 ο οὗ πᾶς. ΊΝε Ἠανε ΟΠΊΥ {ο 6αρρο8θ {θε 
«οππΊποπ εἰ]ῃρείῖβ ΟΕ µόνον ΨΙ ὃ ποιῶν. Το 
8εη5ε ἶ8, “Νο αἲ], νο νηΏι ο 11ρς αεκπονν- 
Ἰεάσε πια ας επεῖτ Τ,οτᾶ, πν] ο αἀτη]οά {ο {ιο 
Ῥ]εςεί νιμήο] Ἰ οοπιθ {ο Ὀεείον; Ὀαί ἴποβο 
οπ]γ νο ἨἩκθννίκο Ῥετίοτπι ναί πιΥ Ἐαΐμετ ϱἩ- 
1οἵπβ, Κέριος ἵ8 Ἀετο απά οβίεῃ εἰδενν]ετο α5οά 
{οτ ὁιδάσκαλος, Ὀείῖπρ Όνε παιηε ρίνεῃ ὮΥ νε «ᾖαννβ 

ἐν ἱκνη: Ίο ἆ )ἱρᾶ ᾿ τή 1.6. ιο ἆαγ ἱπιρ]ρά 1η 
νο οτε Ὡς ου ι σα αἱ Όνο ορ νἼγοη 
Όνοτε υγ] ο α πα] αἀπι]φείοη οἵ το]οσίίοη οἱ αἲϊ 
.. Τπ βοππο οίπετ ῬαβεασεΒ, Ἠονίθνετ, 48 

χί. 24, απά Ίακο κ. 12, Όιο Ρτοποάη πια 
νδ ππἀρτείουά αν το[οττίπ Το 8Οπιο ἆαγ νε]! 
Κποννπ: ναί οχρτεβείοη Ῥείπᾳ, 45 αρροἈτθ {ΤοΙῃ 
Όιο Βαδυῤηίσαὶ ντίοτς, αβοἆ ειπρμαἰσα]]γ οἱ {ιε 

ἀσν οἱ ]ωάσνωνα, | 
---τῳ σῳ ὀνόματι] '' Ὁγ 8ιγ ρονγετ απ ααθιοτίγ.” 

8οο Τ αἷκε {πκ. 90. ή Μα . 
--προεφητεύσαμεν] '' Ἠπνο (ααρηπί απάἆ ρτοπο]ια 

Όνο οδοί,” πο, Ἠονίενετ, εχε]αάίπᾳ . οτά]- 
ΠΑΓΥ πομαο Ργορλοείρά,; Τοτ Όιοτο 8 ΤΟΠΒΟΠ {ο 
ΟΗπ]ς, Όναί πίτας] ος γνοτο οτι] εὰ Ὦγ Οοἆ {ο νο 
νοτκοᾷ Ὦγ ππσῃ νν]οβς νου ντο αἲ ναγίαπος γη] 
Όνο οἱ Όἶνο (1οαρε]. 
τν Ἴμλεγβου ο, “1 νι] το] Όνοπα οροπ]γ 

ππά ρ]αίπ]γ, Α κἱρπίβοπήοη οἳ νο] οχαιηρ]οΒ 
πτο αἠθησοά τοπι Αίας, Ὑατ, Ηίκ, . 4. ἩἨε- 
τοᾶο. 1. 6, 

---οὐδίποτε γνων ἡμᾶς] |. ο. “Ι πονετ τοςο- 
πίκοά γοα αν ΤΠΥ ποτναπία, ος αρρτογοᾶ γοι,) 
ή ἵά οσηκήδετοά α Ηουταίκπαις Ύὴ Ἰνανίης Όιο 
ροπες αρργοη,. Βαῖ κοπιο οχαπηρ]ον Άγο π ή ἆ ποσα 
ὉΥ γεια, ᾗοπι Οτοο]ς νέο; πο, Ἀοννογοτ, 

απ]{θ {ο νο ροϊηί. Έατ πιοτθ αρροβῖΐο ἵ5 {Πε ος 
αππρ]α {Τοπ Ίδφας αἀάπσεά Ὦγ πιο ἵπ Ῥθοςπβ 
ΦΥΠΟΡ. Σὺ δὲ τίς εἴ ; σοὶ δὲ τί προσήκει θάπτειν ; οὗ 
γινώσκω σε, (1 ἆο ποί τεοοσηίἶδε Υοι) οὐ μὴ εἰσίῃς 
τὴν οἰκίαν. 

----ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.] Τπο ραπ οϐ ια 
(τεεκ 19 ερίαρ]ἰκ]εά ὮΥ α Ῥαςκασο οῇ Τ]οπηϊςί. 
αἀάπσεά ἵπ Ῥοσεῃβ. ΒΥπΟΡ. 1. 6. οἱ ἐργαζόμενοι 
ἀρετήν. ᾿ἘΕργ. ἵ5 α [ΑΓ 5ίτοησοΓ ἴΘΓΠΙ [απ ποιεῖν, 
απά εἰση]ῇες {ο 4ο απγ Οήπςσ φπάΙοιδ]γ απά Ἠα- 
ΡΙαα11Υ, {ο πιαζο α ἐγαάε αἩ Τ]ο Αγί. Ἠετο Ἰχαβ8 
απ Ιπ{θηβδίνο [οτοθ; α. ᾱ. αἲ] πάς οἱ Ιπιαπ{γ. 
φ6ο ΜΙάά]οί. ατ. Α. ν. ὁ 2. 

24. πᾶς οὖν ---αὐτούς.] Τ]Ἡϊ8 5 τοσατάθά ας α 
Ἠεῦτευν οοπβίταο{ἶοπ ΓΟΓ πάντα οὖν ἀκούσοντα --- 
ὁμοιώσω ἀνδρί. Βαῖ 1 παΥ Ῥο Ὀείίοτ οα]]εά αρορι- 
{αγ οοπείτας οι, απά α το]αιο ο{ ργπ {Ίνα βἰπι- 
ΡΙΙοΙ(γ οἱ ἀῑσίοι. Ἔλιας 1 15 Γουπά ἴπ Ἠοτοςο- 
ἴ15, απά αἲ] απειάἶοὰ νυτίίοτ απά 6ροακοτς, ἴπ 
ΕΥΕΓΥ Ἰαηρπαρο. Τ]ιο 84Π16 πιαγ Ὀο ϱαἰά οῇ ποιεῖ 
αὐτοὺς, 861]. λόγους, ΠΙΕΙ 19 α ρορμίαγ ρηταρο, ἴο 
ἀσποίς «' ροτ[οτιηῖηπσ ΤΙΥ Ρτοσθρίθ.’. "Ὁμοιώσω ἵ8 
{ΟΥ ὁμοιωθήσεται; οἳ, “« 1 νν 1, πιαγ, οοππρατθ ΕΙ.) 
Φρονίμῳ, Ῥταάεηί, Ῥτογ]άθπί; ἃδ Ἱπ Χεῃ. (9οοῃ. 
ΧΙ. ὃ. οἴ(οᾷ Ὦγ Ὑγαί». 

---ἐπὶ τὴν πέτραν.] Όροι πο Γοτος οῇ ιο Αγ. 
Ἠθτο παπά πί ἐπὶ τὴν ἄμμον (νΠΙΕΜ, Ἠοννονος, οπη- 
ποῖ νε ο εχρτεβθεά 1π α ἰΤαΠΡΙαΙΙΟΠ) 9ος ΜΙά- 
ἀ]εί. ἵπ Ίος, 

20. ἡ βροχή.] ΤΗ ἀσποίςς, ]κο ἴἶιο Ποῦ. ση}, 
πα Ἠσανγ σα] οί γαἶπ, παπά Ὠνο Απ 18 πβος, 48 
οοπιπομ]γ γι νο ρτοαί ομ]οςί» οῇ παίατο, Ώοί]ὰ 
ἵπ Οτοεκ απᾶ ΕΠρΗΕΗ, Ποταμοὶ, Ποοάς οἱ {0ἵ- 
τοΠίΗ, 390 χείµαῤῥοι ποταμοὶ ἵπ ἨοπΠοΓ, 

20, 27. ΠΠ βΙππΙ]ας ΒΟΠΗΠΙΟΠΙΗ, οβροςἶα]]γ 
οπο οὗ Μανή Ελενα, το αἀάπσοά Ὦγ ΥΥοίμ. (οι 
Όνο Παν {π{σπ] ννγ]ίοτν, 

20. καὶ ἐγένετο ὅτε] Τ κο Όνε Πορτ, ὍΤΟ]. 
---τῃ ὀιδαχη] το ννοτὰ πιαγ ἀσποίο οἶθιογ ια 

αἰθογίπιο (αμ, ΟΥ νο ΠΙΑΠΠΕΥ ΟΙ (ρασμίπσ. Εαί ιο 
Γοτιπον 6οσπης {ο νο νο ργίπο ρα. κοπο Γπίσπάσά } 
Όνο Γπήσγ Ὡοῖπς οπ]ν κοσσπόατΥ απ ἱπιρ]ίσά, 

ο, ἦν διῥάσκων] [ον ἠδίδασκε, ΔΝ νο 0 οΠΙΠΙΘΗΙΑ- 
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ριε, ἐὰν Φέλῃς, δύνασαί µε καθαρίσαι. Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἤψατο 5 
αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς λέγων" Θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη 

μετ. δι αὐτοῦ ἡ λέπρα. ' Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ἸΙησοῦς' Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς' 4 
ἆλλ᾽ ὕπαγε, σεαντὸν δεῖξον τῷ Ἱἱερεῖ, καὶ προσένεγκε τὸ δώρον ὃ προσ- 
έταξε Μωσῆς, εἲς μαρτύριον αὐτοῖς. 

εἴ κε 1. 1. :Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναούμ προσήλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος 
παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων" Κυριε, ὁ παῖς µου ῥέθληται ἐν τῇ οἰκίᾳ 6 
παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόµενοο. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς: ᾿Ἐγὼ 

ἴογβ αγ. Ἐιπί 1ο 8οπ8ο 8οοπης {ο ος «Ίο Ἰναὰ 
νδεν {οαολίηᾳ,” ος, “Ίο ας (ρασμίηρ Όνει, ἵπ 
το[ετεηος {ο νο οΒΙΟΠΙΑΤΥ απά πεπεταὶ οἰαταςίετ 
οἱ Ἠή8 (οασλίπρ. 366 Βετα. 

--- ὧς ἐζουσίαν ἔχων] εί]. τοῦ διδάσκειν, '' 38 0Π9 
Ἰανίηπρ απ ]νογῖγ Το {οασμ,” 1. ο. εε](-ἀετινεὰ ρον-- 
ετ; ποῖ α8 πο Ῥοτίρον, νο τοβίοὰ οπΙγ ον ΟΌιας 
οὗ Οιείτ Ώουίοτα; 38 ποί να ὑπίεγργείετ, Όαί Όνο 
πιαΚεγ οὗ νο Ἰανν. Ἀογνοταὶ Πηακίταίοπς οὗ Όια 
Ρ]ταδο Ἠανο Όεοῃ αάάπσεά ὮΥ ἨΥ είν. απά οὔιετβ. 

Υπ. 1. δέ] Τ]νο ραγίε]ο Ίνα Ἠετο [νο (γαπ- 
εΐσε βθηΠ8ο, απά αὐτῷ 18 τοὐυπάαηξ, εν «άγιά 

2. προσεκίνει.] Της ἵβ πο, βαγς ου, {ο ὃνα 
{ακεῃ α5 ἀεποίίηρ απ αοκπονν]οάμππθηί οἳ ιο Ὠί- 
γιπν οἳ ος Τ,οτὰ; Γοτ να ἴθτπι Ὑνα8 0Π6 οκ- 
Ρτορείνο οἱ οἰσί[ πἀοταίοῃ, απά οπ]γ ραῖά {ο Ἠάπα 
ἃ8 {ο ἈΠοφείαλ, οτ α Ρτορ]ιοῖ δοηί Ποπ Οσο. 

(ε.] Α [οτι ο) αἀάτεβα αβεά Ὁγ νο οννβ 
ο Όλοβο νν Ον ννηοπη Ε1οΥ ννοτο απασφπαἰπ[θᾶ, (8εθ 
1οἱι. ἵν. 19. χίὶ. 91. ας. 15.) ας ἀοπιέιε νι ἴιο 
αμα, οῇ ννλ]ο] κος οχαπηρ]ος ἵπ λεία. ὙΥεί 48 
ἡξ ννας αφοά Ὦγ αολο]ατα, ννηεν αὐάτοφείηπσ Ονεοῖτ 
πηαβίογς, παπά ννας ἀουέ]οςς αρρ]ἱθά {ο Ικαθδίς, 8ο 
ἱ πιαν Ίχετο Ὦο {ακεῃ. 

---ἐὼν θέλῃς, ὀίνασαι.] Τ]ς αρραατε [τοπι νο 
οχαπιρ]ος ἵπ Ἰη/είς. {ο Ἠανο Ώδοῃ α Γογπα οὗ οατποςί 
απά τοβρθοί({α] πἀάτοκα, πας] αφοά ὮΥ Όνοθο Ὕν]ο 
αοαρ] ἷος το]1οΏ, οεροοἶα]1γ [τοια Ρ]γκἰοίαπα, 

--καθαρίσαι.] Α νοτὰ αδοὰ ρεσυ]ατ]γ οὗ Ἰοα]- 
ἱηᾳ ἹερτοἙΥ, παπά γνλίο]ι Ἰαβ το[ετοπο {ο πο ᾖεραί 
ὑπριγιίη εαρροφοἆ {ο οο πουττοά Ὦ} νο ἀἱδοαρε, 
ν]ο] κε. οπ]γ ὃς τεπιονοὰά Ὦγ νο ουτο οἳ Όνο 
ἀἰκοτάοτ, 

δ. ἐκτείνας τὴν 
ΡΙδοπαβΙη ποτ Ἠευγαίκπα, 38 ἵ οοπΙΙΟΠΙΥ εαρ- 

ᾱ, Νο ἵα Όνο οχρτοβείοη ἀονοίὰ οὗ τες; 
Όνουρ] Τξ πιαγ νο τορατάοἆ ας α τε]ίφαο οἳ Όνο οἵτ- 
οὐκ απ α)ν ο απ Ιιοπί ἀῑσίίοι. 

--"ψατο αὐτοῦ] Ἱ. 6. ππογε Μεζίοσγι, 8. 
Ἠεί»., Ίο πἀάπσος ΠΙΑΠΥ οχαπαρ]ος οὗ α αἰπηί]ατ 
"ο ο ιο ννοτά, Επί ους Τ,οτὰ κοοπια {ο Ἠάνο 
τους]ιοά ιο Ίορετ, ἰνοι]ι {ο ἱπερίτο Ἠάπι νι οοη- 
Πάσποο, τ οοπορ]νῖπς Οναί απ]ονα νι Όνο ροιο- 
ϱ’ ας ννο]] αν ννη] {ο Ἰνοαὶ Ἠπα, ἵνα πνου]ά Ίνανο ἵη- 
ουττοὰ ρο]]η{ἶομ, απά ροβα!ρ]γ Ἱπ[δο ον) απιά αἶκο 
ο πιακο νο Ἠγκίαπάετε κοο ναι ουγο γης ϱ[- 
Γεοιοὰ Ὦγ Ἠΐκ (σιομ, Όατ Τ,οτὰ, ἵπ πιο σπλος, 
οοπάθεσεσπὰεὰ {ο ποοοππραΥ Ἠὴ Ὑογάς Ὦγ εοΓ- 
τοκροπάΐπᾳ πείσμα, Απ ο σκην” νἰο]αίον οἳ 
Όνο ανν, 1ὲ ππακέ νο τοπιοπηνοτοά Ενα νοκ. ροί- 
Γοτπιοὰ Ὦγ Ὠήνίπο νἰτίαο νότο οχοπηρίοὰ Γγοπι Όνο 
για] ρτοσσρ!, 

4. μηλενὶ εἴπῃε.] Το Ἰνοι Οοπηππσπίκίογα πτο 
αστοσά ναί νο ογάστ να οπ]ν πποπηῖ Το οττοπᾶ {ο 
Όλο ροτίοὰ ννλοη νο Ἰνιά ρτεκοπ{οὰ Ἰήπηκο]Γ το Όνο 

εἴραν.] Ίετο ἵ Ίντο ποῖοτ Όνα 

νο ρτεαί 
{ο ρτε- 

νεπί νο (ταπεασίίοπ γοπη Ὀείηρ πιπὰε ως 20 
πιυκί νεεῃ, 

ποίοπ, Ὠναί Ίνα -- πο ππα]εἰοακ]γ ἆθπν Όναο 
Ἱερετ ίο Ὁο Ρετ[εςΙ1γ οἶεσα; νήσο] ννου]ὰ ὤνμρ. 

ομ]εοί οἱ νο πταςϊ]ο, Ἶϊ ..τ Όνο Ῥοπενο]επί 
ν8επ παπά ποί ννινουί τεπκοπ) ὮΥ 

κοπιο (18 Γή μ]ηξ, απά Νοννοσππε) ναί Ονία 
ὕοη ἵ8 ρ]ασεὰ Ίετο Ὦγ Όνο Ἐ Ἰκί ({Γοτ οετιαϊπ 

γτ  Ῥρ---- ἷσα] οτάεγ. 
µαρτύριον αὐτοῖς.] Ἡ Ίαν 

νηοί]ιοτ ο. ήμναος (ο . κα] (1. ο. Όνο 
πθεί5; ἱ Ὦ ἀῑκίτίσα ος ἴἵο Όνα 

- - ο  σ ον δν 

ἡὠν νο στων ον 
ρ 3 εί οπι- 

υπ] 
Όιο Ο]αρείσαΙ απά ἨΗεῖ]ο 

-Ἡ 

ος] 
Οιναί Ότο ᾖσννα, απὰ 
απά Ἠοπισης, Ἠετο ποσπαίοτηθὰ {ο τοργοκθηΕ νεα 
Ὑνπβ ἆοπθ ὮΥ ΑΠΥ οπο Γοτ αποΏ]χοτ, ας ἆοπο Ὦγ νο 

Ονοῖτ 
ἀετοὰ ἀομληα, Ἑον Καῑπ., ος 
ννον Ἐπα., Όνο κοπο ἵα νο καππο. 

πά αἶκο νο ἴε να. ἴπιο 
δν νά ο τν Αιιᾶ γοπᾶ Όνο 
Ἠγίστε, οχεερί ἵπ οφερ]. απά Ῥ]ή]ο, 
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3 

8 ἐλθών «Φεραπεύσω αὐτόν. 
3 « 

ἁ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἕἑκατόνταρχος ἔφη 'ι 

Κύριε, οὔὖκ εἰμὶ ἵκανὸς ἵν υ ὑπὸ τὴ ἰσέλθης ' ἀλλὰ µό ϱιε, ἰμι ἵκανος ἵνα µου ὕπο τη» στέγην εἰσέλθῃς ἄλλα µονον 
3 3 ΄ ο 3 [ή ς - ᾽ ) ο . » ’ 3 

9 εἰπὲ Λόγῳ, καὶ ιαῦησεται ο παῖς µου. καὶ γαρ ἐγω ἀνθρωπος εἰμι 

99 

. ἆ Ἰωαχκε 15. 10, 

Πῦ0. 
ι 

5 . , 3 ε.. ὃ ᾽ ’ . 9 ; ’ - ’ 

ύπο ἐξουσίαν, ἔχων υπ ἐμαντον στρατιὠτας" καὶ λέγω τούτῳ 1Τορευ- 
. ΄ Μ ν »” ο. »” ." -, ο να ο Φε, 

.Όητι, καὶ πορεύεται καὶ ἄλλῳ᾽ Ἔρχου, καὶ ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ 

10 5 ΠΠοίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 1] Ἡ ᾽Ακούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε, 9 
5 ο 3 τ 3 Π α-- 3 ω 5» 

καὶ εἶπε τοῖς ακολουθοῦσιν μὴν λέγω ὑμῖν ' οὐδὲ ἐν τῷ Ἱσραὴλ 
/ αἩ τ ΄ η τα 5/ 9 3 4 ] - Ν 

11 τοσαύτην πίστιν εὗρον. «4έγω δὲ υμῖν, οτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολὼν καὺ 
-- 3 ή 

δυσμῶν Ίξουσι, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ 
3 - . 3 

19 Ιακὼό ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν" οὗ δὲ 
’ 

Όηήσονται εἲς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον 

᾿αθραὰμ καὶ Ισαὰκ καὶ 
υἱοὺ τῆς βασιλείας ἐκθλη-- 

να ς Ὁ ς 
ἐκεῖ ἔσται ο κλαυθμὸς καὶ ο 

λ » 3 -ᾱ ς ῳ ω ς ’ 5 

19 ῥρυγμὸς τῶν οδόντων. Καὶ εἶπεν ὁ Ιησοῦς τῷ Ἐ ἑκατοντάρχη ' Ὑπαγε, 19 

8. ἵκανὸς] {οτ ἄξιος, αξ ἵπ «1οἩ. Ἱ. 21. απἀ Μαία. 
τα, 11. Τπε {111 Γοτοε ος Ες εχρτεβδίοη νν]]] ἀε- 
στ προηπ υείμετ Ἡε ννας α Ῥτοξε]γίε, ος α 
εαίπεῃπ. ΤΕ 15 πο, Ἠονίενετ, πεοΘΒΕαΤΥ {ο τεβπθ 

βο ΠΙΕΊ α5 {με Οοπππεηίαίοτ Ἰανα ἆοπο. Ίε 
ΤΙΑΥ τερατά πε νγοτάς α5 οοπκ Πα ΐπσ α {ογπια]α 
εχρτεφείνε ο{ Ρτο[οαπά ἨαπαΗ{γ. 

--λόγῳ.] Ώμς τεαάίηπσ απἀ αὐτῷ, αἲ] ἴα 
Εάῑίοτε ου ΜΗ] ἀονιηννατάβ ατε, υηίἩ Τεαςοή, 
Ἀρτεεᾶ. ἜΤ]ε Ώνο τεαᾶῖπσς ατα {ουπά 1Π {ιο Ῥερέ 
απά στεαίετ ρατί οἱ ιο Μ35., Ὑετείοπς, Εαΐμετς, 
απά Όιαο οατ]]εςί Ἐάϊάοηςδ. ΑΑ {ο {λε να]σ. τὸν 
λόγον απιᾶ τῷ ᾿]ησοῦ, Ώιεγ Ύνετε Ιπίτοάιοες οἨ ε]εῃ- 
ἀετ αιθοτίίγ Ὦγ Έτακτι. Τ]ε τῷ Ἰ. 15 ενἰάεπ{]γ 
[τοπι πο πιατσῖη ; απᾶ τὸν λόγον πΓΟΦ6 Ρατί]γ {γοπα 
3 οοπ[αβῖοη οἱ {πε ν απά ιαἀςοτιρί; απά ρατίΙγ 
Ποπι απ Ίσποταποο οἳ ιο Ῥηταςθ εἰπεῖν λόγῳ, 
γη ήο]ι 18 κα πο Τα άπ νεγΓΡο ἀἱσεγο, απιὰ ΟἩΣ δα 
αἱ α ποτά; Ἠετα, σῖνε ογάετ δὴ α 1ρογά. Ἐἰπα]Ιγ 
εἰπεῖν λόγῳ οοσπτ8 1π πο ρατα]]οὶ ραξασο ος Τμικο. 

9. ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν.] ΔΞαῦ. τασσόµενος, 
ἰο]ι 15 οπργεεεεά αἲ Τωικε ΥΠ. δ. απάἀ Ὠ]οά. Βὶο. 

εἴίεά Ὦγ Μαπίμε, ἜΤ]ε 8εη5ο ἶς πο νυμαί 8ΟΠΠΘ 
6οπιππεηίπίοτς ππαϊἰπίαϊῖπ, “«Τ απι α ππαῃ /ιο]Ἓαΐτπισ 
απθιοτγ τ 7) ({οτ Εναί ννοπ]ά τεαιίτο ἐπ᾽ ἐξουσίας, 
Ῥαξ (α5 πο ρατα]]ε] Ῥαφεασο οί Τικα μμ” να 
«4Τ αππ α Τπαπ ῬΡ]ασεά ππάετ ππίλοτίγ,. νία. ιο 
πηλοτῖγ οὗ πι βηροετίοτ οβιοετ. 96 Ἰμεηπερ, 
οἵερά Ὦγ Ῥο]λεῖά. Ἐίγπιο]. πι. Της 15 απ ατσι- 
ππεηί α πιποτί αά πια]; α. ᾱ. “Ι νο Ἰο]ἱά Όαέ 
α οπροτάίπαίο ο/ῇσε, απ οτάςτ ΠΙΥ φο]άΐετς απά 
βεγναηίς, νο ο ϱΥ αἱ α ιροτά ; ΤΙΠΟΤ πιογο οπηςί 
θιοι, νο Ἠπδί αρογπαίαταὶ Ῥονγετ, οτο 4ἱβοΓ- 
ἆετε αἲ 1γ βαι.” ϱ ν/οτάς Γοἱ]ονγίπῃ ατο ΗἨρ]ι- 
υ μον παπά 6Υεῃ Ποπ. 

10. ἓν τῷ Ἱσραῦλ] 1. 6. “« ἦνο ρεορ]θ οῇ Τργαο! : 
πρ οΏεῃ ἵπ Όνο Θοτί -- Βιή νετο 18 Πο, 48 
βοππς ϱπρροφα, απ εΠρκίη ος λαῳ, ΟΥ οἴκῳ. 
-- πίστιν.] Το ννοτὰ Ίιοτο ἀθποίος Γαἱ(]ν ἵπ 1 

β6ηβς: Παμε], α ἤτπι το]ίαπος οἩἨ ιο 
Ῥοπεγ οἱ ᾗσρας {ο ννοτκ ιο πηίτασ]ο ἵπ φπερίοης 
α ρεγκαπαίοῃ 8 4 το Ἠανο οτἱρηπισὰ ἵπ νο 
σπτο οἳ Όνο που]επιαμ/ς 8οπ, αἲ Ὅαπα, οπ]γ α 4γ8 

ἁῑκίαπε, 
Ἡ]. πολλοί] Ναπιο]γ νο Οσπή]ος: {οτ (νο 

Ὕετο ηεἩ, 4 σοπιρατοὰ νι νο νἷοὶ τῆς βασι- 
λείας, νο Ἰσννα, 
-- ἀπὸ ἀναχολῶν καὶ ὀνσμῶν] Ίωικο αὐθᾳα ἀπὸ 

καὶ Νότου, ἜΤ]ο οκρτοφκίοηπ (ἀσπο πρ [τοπ 
.... οἵ Όνο ννοτ]ά) ἵ (οφποπί ου {π νο 

Ῥπγαὶ απά Οπκκίσαὶ ντο, Οτο. ΟΠ] 
Όναε Όντο ἵπ α Το[ΘΤΟΠΕΘ {ο νο ρτοπηίκο Ιπαάθ {ο 
ᾖαποοῦ, ὀ61, παν, 

--- ἀνακλιθήσονται.] Α οοπνϊνϊῖα] ἵθτπα, ]]κο ἆνα- 
κεῖσθαι, κατακεῖσθαι, κατακλίνεσθαι, απιά οίΠετς, αἁαρί- 
οᾱ {ο (πε Οτιεηία] οαδίοτη οἱ γεοζοίπις, πο τις, 
αἲ ἴαδιε: οἩ νΥΠΙεἩ 5εο Ηοτπε)5 Τηΐγ. Βοίμ ια 
αοτίρίητα], Ἠαδρίπίσα], απά (Ο]αδείσα]ὶ υντίθΓΒ 
(αἀαρίπς ἠλεῖτ Ἰαπσαασο {ο {λε ογάίπατγ οΟποεΡ- 
Ποπς οΓ ππεΠ) τερτεβεηί {πε ]οΥ5 ο{ Ἠεανεπ απάεγ 
Ώπε Ίππασε οὗ α ῥαπφμοί; απά «οπξεφπεπ{]γ νυν] 
Ίππασετγ φι]{εὰ {Πετείο. [ζοπιρ. Ίωακε κ]. 28, 
29. Μαϊ. 1. 11.] 

12. υἱοὶ τῆς βασιλείας.] Ῥεῖ]. τοῦ Θεοῦ, Ἱ. 6. ία 
Ἱκταε]]{ας, {ος νν]οτη {ε Ἠαρριπεές οῇ ειαί Κῑπρ- 
ἆοπι Ὕνας εδρεοἰα]Ιγ ἀοξίπεά; απάἀ ΥΠΟ Ίιαὰ ατΓο- 
ραΐεά {ο {Π6πηδε]νεῬ α Ρ]αςθ ἰΠετε, {ο {1ο οχο]ι- 
βἱοη οῇ οίπες παίίοηδ. Καπ, τεππατΚκς {λαί υἱὸς 
Ἰ]κα Όιε Ἠεῦ. [3) 5 αδεᾷ {ο ἀοποίο ἃ ΡεΙ5οἩ 

Ἰο]άϊπσ 6οπηθ Ἰῑπά ο{ Ῥτορογίγ 1π λα {μ]πσ εἰση]- 
Πεά Ὦγ Ώια ποπ ἵπ πο (απ, να ννίο] 1ὲ 18 
ζωα : 35 Τακο χ. ϐ. υἱὸς τῆς εἰρήνης. 366 38ο 
οἡ. χνΙ]. 19. απάἆ Τα. χ. 6. 

---- σκότος τὸ ἐξῳτερον.] «Όοπιρα. {οτ επροτ]. 
Τ]ιο οχρτεβείοη ἀεποίθς ἀατίκιοςς Πιο πηοβί Τ6- 
πλοίο {Γοπα Ἠσῇ]ί, απά 19 επιρ]ογοά ἵπ ορροβ]{1οη {ο 
Ώιο Ὀτ]]]απί Ἰσηίς, ννμΙος ατο ΠσατανεΙγ 5ρ- 
Ῥοβεά {ο ὃε Ῥατηϊηπς ἵπ ἴπο Ῥαπαιείης τοοπῃ, 
ΦΟΠ1Θ Πον/ενετ λπ]ς λαί (πετο 15 απ α)]αδίοῃ {ο 
Όνο ἁατὶς απά βοπαά βαρίατταπθαπ ἀππσοοβς, Ιπίο 
νήσο] πε ννοτεί πια]ο/αοἴοτς ννετο {τιαςί, Της Τ 
οαπ οοπΗτια {Ποπ 4οβδαορἩ, Β6αἱ1. 1. ὃ, ὄ., νηοτο, 
εροακίπσ οῇ αι]οίάςβ, Ἠθ 83Υ8Β, τούτων μὲν ἆδης 
ὀέχεται τὰς ψυχὰς σκοτιώτερος. 368 3ἱ80 Το. 
Ἠα]. Απΐα. νΙἩ. ρ. 622. ια Βη., απά Ἠοτηοα)ς Τη, 
Π, 421. Βιι (ἶνιθ ννο ε]οι]ά Ίανο ταί]οτ Ἰναά 
μη χιαίτερον. 

--- ἐκεῖ ἴσται ---- ὀδόντων.]. Τ]ιο {οτορ οΓ {1ο Λτί. ἶ8 
οχρτοβροά Ὦγ Μιάά]οί. πας: «έ ήιεγε ο]ιαΙ (ο 
Ίρεερ απά ϱπαδ]ι ἠιοῖτ {ροί/ι ; Πιο Ατίι Πανίησ τοί- 
ετοῄσς {ο Ὠιο Ρ6ΓΒΟΠΒ Ἰηδί πποπίίοπθά. ᾿Οδόν- 
των 18 πιοί, 48 ΒΟΙΠΟ βαὖ, Ρ]οοπαβήσ ποιυρ] νο 
ν/οτὰ 19 βοπιοήππος οσο Ἱπ Ελ] ρῄταβο, Ἰγοαίς, 
οσπιρατος αν, θα. ν. 101. Το νο 1 αὖά 3ορῇ, 
Τ τας, 1014. βέβρυχα κλαίων. μ Τηῇς, χχ!, 
40, κ, 43, 00, κκ, 10. κχὶν. 61. κχν. ο0. Τμ]κο 
χι, 98, 

12, ἑκατοντόρχη.] Τπ Ομ τοπάίπᾳ, οί. ΜαΜΗ., 
Οήοκὺ,, ναἴοτ, παπά Επ, αρτοο, {ΟΥ νο οΟΠΙΙΠΟΠ 
ἱκατοντάρχῳ ; απᾶ ντι τοπβοη, αἶπου Τί 1 βαρροτί- 
οὐ Ὦγ νο ρτοπίοτ πΙπηνοτ οὗ ΝΤΒΒ., απᾶ 1 Πποτο 
αρτοσαρ]ο {ο /α1/γ Οτοςἶβιπ,. 8ου Ῥορρο)ν Ῥτοῖομ. 
ος Τημπογά, ρ. 220, 

--ἷντῃ ὥρα Αη] έαί ναί νουγ Ἱημίαπί {ου 
ὥρα κοπποίησν ἰσπίῆον, α8 ιο ΟΠα]άσο απά 8Υ. 
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4. καὶ ὡς ἐπίστενοας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάδη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ 

Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἴησους εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδε τὴν πενθερὰν 14 
αὐτοῦ ῥεθληµένην καὶ πυρέσσουσαν' καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ 15 

ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός" καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει " αὐτῷ. ᾿Οψίας δὲ 16 
γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιµονιζοµένους πολλούς": καὶ ἐξέδαλε τὰ 

πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακώς ἴχονιας ἐθεράπευσεν" ὅπως 11 
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος' Αὐτὸς 
τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἴἔλαθε, καὶ τὰς νόσους ἐθδά- 

ΜΚ. 10. 
1. 

ἐκείνῃ. 

29 38 

50 ὀ9 

δἱ 

κό] 10 

4 4] 

4. Ὁ, στασεγ. 

ύ 3 

ο, 

ΗγΗ 3 ’ «ϱ/ . ».ν, 

68 ἀκολουύησω σοι, οπου ἐαν ἀπέρχῃ. 

ΠΡ ππᾶὰ Ἠοεῦτ. ΦΥ, ποῖ /ιουγ, Ὁπί α ροϊπε οἳ 
εππο, ἐἶπιο, 

14. Πέτρον.] Οµπ νο εονοταὶ ρατίσπ]ατς οἳ Ῥο- 
(ετ)ς Ἠ{α, 6εο Ηογπε”ς Ππίτος, ἵν. 405 ---- 449. 

10. ἤψατο.] λογο πιεάίσσγώα, .γ9 ἸΝοἴς., νν]νο 
πάάπσςς οχαπηρ]ος {Γοπα νο (]αβεισαὶ ντίίοτ. --- 
Βαῖ 566 ποῖς εαρτα. ν. ὃ. Αϕίημι ἵνα κια] ἔτι 
ιο ἀεποίο νο ἀορατίατο οἱ α ἀῑκοτάετ. (8εε 
Εοεε!ἱ (ΈσοἨ. Ἠϊρροςγ.) Ίο πτασ]ε Ἠετο το- ὃε 
εοτὰεἆ ἀῑά ποί οοηκἰκέ ἵπ Ότο ουτε οἱ απ Ππουταδ]α 
ἀἰκοτάοτ, Ὀί ἵπ Όνο πιοάε οὗ ουτε, ἱπείαπίν απά 
ὮΥ α [ους]. 

--- δηκόνει] τωαἰκά, οἱ αοπᾶσὰ προ Ἠἶπι, 
Οαπιρ. “' οπιοτίαἰποά Ἠήπιι  Οὔνοτα, “ ννατοὰ 
προῃπ Ἠἶπι αἱ τα0ἱο,. Ἡ «οεπῃς ὑδίίοτ, Ἱοννονοτ 
ἴο ΡγοβοΓνο πο σεπεγαί δεπσε, Ὑη]ο]ι ἵ8 τοηίγοά 
Ὁγ Όνο οοπίοχί, ΤΠ] διακονία ἵ ονιάοπ]γ το- 
οοτάσὰ 48 α ρτουῦ οὗ ᾖιο εοπιρείεπεκε οἳ ου{6. ---- 
966 ποῖο 8πρτα. ἵν. Η. 

αὐτφ.] Όπ Οκ τοπάίπα, Γογ Όνο ΟΟΠΙΠΠΟΠ οπ6 
αὐτοῖς, ἄπιοβί αἲ] νο Εάῑνοτα ατο αμρτεσά. Ἡ Ίνα 
6νοτγ βαρροτί [τοπι ΔΤΑ., Ύογείοπς, παπά Επίνετι 
ἵφ Γοιμπά ἵπ ἴἶιο Ἠάῑε, Ῥείπο, απ ἴῑιὸ Όννο Πτοί οἱ 
Ῥίδρμεπα, απά 4 τοσεἰγεὰ Ὦν βο]οίς. Επία., ἵπ- 
ἀοσά, ἀοίεηπᾶς αἰτοῖς, απά 1ὲ 15 τοαϊποὰ Ὁγ Οτίον- 
νασ]ι, Ὀα αροπ πα /Πο[επί στοπιάς. 

16. μα. Το Ἠεῦτοννα τουκοποᾷ νο ὀψίαι, 
Όνο εαγίη, τοσα νο πἰπ Ον ποτ {ο ος αἶκ ο)σ]ουκ, 
οἱ ααηφοί, ππά νο αΐς, οπα αηφοῖ {ο πἰρ]η θα]. 
Έτοπι Ματκ 1. 33. ἵ αρροατε Οναί Όνο ἰαίεγ οπς ἵ8 
Ἠθτο πιοκηί; ΠΑΠΛΘΙΥ, απο καπκοι. (Οτο, Καῖπ., 
απά Ἐπίκ.) Τις νο καθναν (ος νο βιά ο 
Μακ {, 91. Όναι Εξ ννας α καθυαθι ἆαγ) Ἰαὰ οπὰ 
ννησοῃ νο εἰοὶς ννοτο τουσ. 

--λόγῳ, “ αἲ α- ννοτὰ.] Ἐτία. τοπᾶστ ““ κο] 
ἱπιροπίί νι”. 8ο Όιο Γ απ υεγδο, Ἀεο γ. 9. απὰ 
ποῖς, 

17. αὐτὸς ---ᾖάσγασεν.Ἱ Το ννοτᾶς ατο Γοπι 
Ίκα, Ἠ1, 4, Ὑν νοτο απο ἀσκοτηνοᾶ Όνο ργορίἠαίοτγ 
αυΠοτίησα οὗ Ολγίκί [ου νο εἶπα οὗ Όνο κνοτ]ά, ---- 
Απά νου τὸ κα . Ὁν κοπιο Οοπιποπίαίοτε, 
ιο ο πρρ]οὰ Ὦν νναν οἱ αος ' Υοε, 
είποο νο ον οοπκἰἀστοά ἁαππροτοια ὀἴκσπκος ἃ 
νο (οπιροταὶ ραπἰκἸπισπί ο) εἶπ, απά οὖσ [,οτὰ 
οᾗοι ἁδίτομιοὰ Όνομς ννοπα Ίνο Ἰνοα]σά, “' ὔηη 
αἶπα δε [ο 

66Υ Ἠπὰ α ο Αγώνα! Αγκί ἴπ Όνο το- 
πιονπ]οΓςο αἱ πια[ααἶθα, απᾶ κοσοπά!ν ἵπ νο 
τομιἱβαίοη οἱ ους αἷπα, Ὦν Όνο κποτίῇσςο οἳ νο 
σἵ088, ἃσο 1 Ῥοι, Π. 541. Το νοναὶ ναγαίον 
Ἰνοτο Ῥδίννοσν 8. Παινονν απά Όνο Βερί. α αὐἲν 

Εεε,' Ἡ παν νο μταπιοὰ Ον Όνο ἴομο 

᾿Ιδὼν δὲ ἸΙησοῦς πολλοὺς ὄχλους περὶ αὑτὸν, ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἲς 18 
τὸ πέραν. καὶ προσελθὼν εἷς γφαμματεὺς εἶπεν αὐτῷ' «ιδάσκαλε, 19 

Ναὶ λέγει αὐιῷ ὁ Ἰησοῦς' αἱ 50 

ΔΠΥ το/ετεηςο Το α Επίοτγ καοτίῆοο, ἴ8 ο0πη- 

ντου” 
χὶ. 4. ααοίσ 

αλλο) ἁλουῖᾶ 

τοὐσπαρίίος 
οἶπ]]γ ας νο 

Β ἵ [ο οἱ]νοτ, - 
ἷλο ν ”., 

πω, δν νο ην τν. 
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3 - φ .. 

ἁλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηρώσεις' 4. 
3 ω 3 3 , ” . 5ϱ/ 

91 ὁ δὲ Τἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει, ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνη. «Έτερος 
δὲ ” 9 ” 3 - ας 3 κο 

ε των µα ητων αντου ειπεν αντῳ 

90 ἀπελθεῖν καὶ Θάψαι τὸν πατέρα µου. 
2 ΄ Λ 2; ᾿ ο , η. ες ο ’ 

Ακολούῦθει µοι, καὶ ἄφες τους γεκρους ὤαψαι τους ἑαυτων 3νεκρους. 
ὧν 3 3 ὦ 3 

93 Καὶ ἐμθάντι αὐτῷ εἲς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αυτῷ οἵ μαθηταὶ αὖὐ- 
ιο ΄ 5, , 

9 τοῦ. Καὶ ἰδοὺ, σεισμὸς µέγας ἐγένετο ἐν τῇ Φαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον 
’ ς ᾽ -- ’ 3 λα Γ 3 ’ 

9ὔ καλύπτεσθαι υπὸ τῶν κυμάτων αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. 

ΥΠΙ. 20 ---27. 

τες οἳ μαθηταὶ [αὐτοῦ] ἤγειραν αὐτὸν, λέγοντες' Κύριε, σῶσον ἡμᾶς 

96 ἀπολλύμεθα / Καὶ λέγει αὐτοῖς Τέ δειλοέ ἐστε, ὀλιγόπιστοι; Ἰότε, 

ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ Φαλάσση, καὶ ἐγένετο γαλήνη 

νκ τῦ0 

9. 
59 

Κύριε, ἐπίτρεψόν µοι πρῶτον 
“Ὁ δὲ Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ ' 60 

8. 
96 98 

9Ἴ 

Καὺ προσελθόν- 38 34 

99 

4] 5 

9 µεγάλη. οἳ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν έχοντες «Ποταπός ἐστιν οὗτος { 
ϱ ας, ος, 18 α. « , ϱ , Ἅ γαι 
οτι καὶ οἳ ἄνεμοι καὶ ή Φάλασσα υπακούουσιν αὐτῳ. 

20. αἳ ἀλώπεκες --- κλίνη.] Τηϊ6 νας πιθαπί {ο 
νναγη Ἠΐτα οὗ νε ἀ[Πποι]ήες Ἰθ ννοι]ά Ἠανε {ο επ- 
οουπίετ ἴπ Γο]]οννίπσ 5ο ἀεεαίαίε α ππαξίετ; απά 
ΤΙαΥ ]εαὰ ας {ο «Ἱρροςθ ναί {πε 5οτίρθ Ὕνας ἀθρί- 
τοι5 ο{ Ῥεσοοπηίης (τὶς ς ἀῑδοῖρ]ε, ἴοπι Ιπίετοεί- 
εἆ πιοίῖνες οΠ]γ. Φωλεοὺς ἀεποίθς ἄεπε, οτ ἰαΐγς, 
απᾶά κατασκηνώσεις, ποί πεδί, (ννλίο Ὑνου]ἀ ὃε 
νοσσιαὶ) Όαε ρίαεες ο β]ιε[ίεγ, 8ΙΕἨ 88 ἴοδε Ἡηετα 
Ρίτά5 5εΏ]ε απάἀ ρετε]ῃ. 

---ὃ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.] ᾿ΤΗϊ5 ἀῆοα, {αζκεπ ἔγοπι 
απ. ν. 19, πηετο εγετ]αξάπσ ἀοπιπίοῃ 18 αξ- 
οτίνεὰ {ο ια Λ{ρεοφία]ι απἆοτ ἴἶναί Πθ, απἀ ΠΟΥ 
βγεί απευππεά Ὦγ ΟἨτῖςί, οσστβ 61 επιες 1π {πο 
(οερε]ς, απἀ 19 αἶνίαγ» α9εά Ὁγ Οητίςίέ Ἠάπηφε]έ, 
πεγετ ὮΥ απὖ οΏιες Ῥετδοῃπ. Τί οσοστ5 οπςθ 1Π 
Ίνα Αοίς, (νΠ. ὅθ.) απ 8 επρ]ογεά ὮΥ {να πηαΓ- 
Ότ Θίοερµμεπ. Όπ Ώιο οτἰσίπ απἀ παίιτο οἱ ια 
αρρε]]αίίοη Έχοτε ατε ναγῖους ορίπΙοης, ν/Ππ]ο]ι 56ο 
ἀεία]λεὰ ἵπ Ἐεσθπβ. ΒΥΠΟΡ. ο ἠήησ 18 οἷεατ, 
Όιαί {οπι πο οογτεεροπάΐηῃ ἴΘτπη ὃ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
ες Πε Ῥε]οπρς {ο ΟἨτῖβί κατ’ ἐζοχήν : απάᾶ Εἶναί 
Ροίῇ (ακοηπ {οσείνετ ἀθο]άεά]γ Ῥτονεο ναί Ομτίεί, 
ἵπ Α8οπιθ ΤΙάΠΠΕΓ ΠΠΚΠΟΝΥΠ {ο 5, απ]ίεά ἵπ Ἠἱ8 
Ροτοοη Ῥοῦμ ιο Ἠπππιαπ απά ιο ἀῑνίπο παίητε, 
ἔνγαρ ΥΘΙΥ ππαπ απά νεγγ 6ος 5 Όνας πεσανίησ 
ιο το (επεί οἱ Βοο]πίαπβ απᾶ ος (ποβίΐςβ. 
ο. Ιάά]είοπ οὔαεινεα, Όιαί “ἵπ α νατἰθίγ οϐ 
Ρ ἵπ νο] ος Βανίουτ σα]]ς Ἠήπαβε]{ {1ο Θομ 
οὗ πππῃ, πο α[]αείοῃ 18 οἴίμοτ {ο Ἠΐβ Ῥτοβεπί Ἰι- 
πα αίομ, οἵ {ο Πής (αέατε ρ]οτγ.””. 6 Νονν ΙΓ (οοῃ- 
ὕπαςα Ίο) ή τοπιατ]ς ὃο (τας, νο Ἠανο, Ολορ]ι 
απ΄ ἰπάίτεσε, γεί α είοηρ απά ροτροίπα] ἀθο]αγα- 
1οπ, Οναί Όνο -- ππίατο ἀἷά ποῖ οτἱρίπα1γ Ῥε- 

(ο Ἰήπι, απᾶ γγαβ πο ΡΓοΡετΙΥ 98 ον/η.) ---- 
φοἶνη ν. 51. Η1. 19. νΙ. 63. 

----οὖκ ἔχει ---κλίνη.] Α Ῥρτονετρία] οχρτοββίοη, 
ἐο ἆσποιο Ὀοῖηςσ ἀεκιίπίο οἱ απγ Εχοὰ ρ]ασο οῇ 
τεκίάεπσα, ο νιήσἩ β6ηβο ϱοο ἵνίο οχαπηρ]ος αἷ- 

π Ἠοτπο”α Τπίτοά. ρ. 409, 6ᾳᾳ. 366 αἱβο 
Ἠειωο (η) οχαπηρ]ε», 

31. ἔτερος] {οτ ἄλλος, Ἱ. ο. οἴίιοτ οπο οῇ νο 
Όνε]να, ο οἱ 11ο ἀκείρ]ον ἵπ ρεπετα]; επἱά ΒΥ 
ἐπβήσπ {ο ἵο ΡΜΗρ. Ἠία ϱμ]οτ ννα, 1 πο 
ἀρκὰ, ρτοῦαΒ]γ αἲ νο ροίπί οἱ ἆθαμ, 

--ἠπίρεφονκ.ν.λ.] Α τοφποεέ (ἱππρ]γίης εἶναι 
ο Ἠπά νοοῃ εα[]ρά Ὁγ ου - ἵπ Γκ] ΤΟΛΒΟΠΛ- 
μία, Ίνα Ελ/αὶν ρεποεοά ΕλίκΊνα {ο σο παπά Ρἱά 
πάΐσα {ο Ἠΐκ ρατοπία: απά ένας τορηγάσὰ αν (]ιο 
ὑουπάσπ ἁπίγ οἳ οἰή]άτοη {ο κο οπτο οἱ ιο 
βιπο γα] οἳ Ονοῖν ραγοπία. ναί νυν οἷν ΟἨγίκέ Ἠστο 
γη κ Ἡ Ἡ τείακα, ον ΓΟΠΔΟΠΑ ΠΠΚΠΟΝ/Π {ο 

Ἡ5, απᾶ ννη]ο] ἀοπρί]εςς αγο5ο {οπη οἰτομηξίαποςϐ 
εου]ίατ {ο {πε σα. Τπουρ] νε αγε {αισᾖί ἴπθ 

Ἱπιροτίαηπί Ίεςφοπ, λα ννηοπ νγθ ατθ οα]]εά {ο ἴ1θ 
Ρτοπιοίίοπ οῇ τε]ϊσίοπ, εἶί]ες Ἱπ Οἱ19ΙΓ5 ΟΥ ΟΙΓ- 
εε]νος, νο εἨοι]ά ποί αἱ]ούυ) απγ {επιροταὶ Ῥιβί- 
ηθςς, ν/]]ο]ι πηαγ Ὀς ας νε] ἆοπε ὮΥ ππεν οἱ {1 
νγοτ]ἀ, {ο ρτογοπί Ἡ5 Γοπι αρρ]γίπς {ο ιο ν/οτΚ. 
(566 ένα Π]αβίταίοης ἵπ ο μφ.. ᾿Ακολούθει µοι. --- 
Εαιϊνα]εηί {ο, “ Ῥεσοπῃθ ΠΙΥ ἀῑδοίρ]θ.’ 

Ὁ. ἄφες--- νεκρούς] Α 5επἰεπίῖα ραταάοχα γεγ 
απίαπαεἰακύπ, (ρτοῦαῦ]γ ρτονετρία]) ἑατηίπσ ο {πε 
ἀοπβ]ε 56η59 ΟΓ νεκρούς; Νίο] πηαγ πἹθαπ ποῖ 
οπ]Υ {λα παἰιταἰίη, Ῥαί ἴλο ερὶτέιαἰίη ἀεαᾶ; Ι. θ. 
Ιπβεπεῖρ]θ {ο {λα οοποθτης οῇ {1ο 5ο] ος οἰεγῃ]- 
{Ψ. ἀεπά ἵπ Ώεδραδθθς απά 8ἱΠδ. Α πιείαρΏος 
{απη]]ίαν {ο {νο ᾖ6ννς, ποί ΙΠΚΠΟΝΥΠ {ο ἴἶιο ἄτεεκς, 
(45 αρρθατθ {Τοπ πο οκαπιρ]ες απά Π]αδίταοηβ 
πάάποεά Ὦγ ιο Οοπιπιθπίαίοτε) απά (οφιθηί ἵη 
Όιε Ν. Ἔ. Τοὺς ἑαυτῶν νεκροὺς 5 Ν/ε]] οχρ]αϊποά 
-- Εί]γγπι. τοὺς προσήκοντας αὐτοῖς νεκρούς. 30 
Ἠπογά. . 94. καὶ ἐπιφέρειτῷ ἑαυτῷ νεκρῷ (500. 

σώματι) ἔἕκαστος ἤν τι βούλεται. 
24, σεισµός.] ἜΤ]ο ν/οτὰ ρτοροτ]γ ἀοποίθς {ογγα 

πποίης; Ὀαί ΞΟΠΙΘΙΠΙΘ5, αν Ἰθτο, βἴαπᾶς {ΟΥ πιαγῖδ 
εοπιπιοίίο, λαίλαψ, (α Πγγίσαπε) Υν]]ο]ι 18 ἴ]ο ἴθγπα 
μ5οἆ ΡΥ ΝΤατ]ς απά Τλακο, Καλύπτεσθαι, “ να» Ῥείης 
οονετε.”. ᾿Απολλύμεθα, “νο ατο ρογϊδηίηρ.” 

20. αὐτου.] ᾿ἜΓΗϊ5 15 ποί Γουπά 1π πιοδί οῇ ἴ]ιο 
Ῥορδί ΝΜΤΒ5,, 80116 νοταῖοης απά οπτ]ν Τά. απἀ 
ον ον απά Ἰς οαποθ]]εά Ὦν ΜΙΙ., Υνοίς., 
Οτιεκὺ., Ψαΐσν, απά βο]ιο]Π. ----τισμί]γ, {οτ, Ὀοβιάας 
Ότο Ῥγεροπάθταπος ο οπίεγπαἰί ον]άεποο, ἠπίεγπαί 
εγἰάεποο 5 αραϊηκί ἴές «πο Ν6 ο [ατ Ῥοίίοτ 
ποσοµηί, {ος 19 αἀάτάον ιαπ οιηϊρείοη. Τί 15 ποῖ 
ποοάεά. Ὦδσπαβο ἴἶιο αγῃεῖο οπττίο γυνή] 1 Όιο 
β6Π56 οῇ ο ΡΤΟΠΟΙΠ Ῥοβθορείνο, 

320. ὁὀλιγόπιστοι.] νἰη. ἵπ ποί οοπβάῖηπςρ ἴπ 8 
Ῥοννοτ {ο βανο, 48 νο]] π5]οερ α5 πννακο. 

--- ἐπετίμησε--- θαλάσσμ.] Α Ἠρμ]γ βσιταῖνο 
οχρτοββίοῃ, εἰση](γίπᾳ, ο τοβίγαποὰ {8 ΠΙΥΥ, α8 
11ο ἵν. 99, ἐπ. τῳ πυρετῷ. 39 ΒΑ. ον], 9. ἐπετίμησε 
τῇ ἠρυθρᾷ θαλάσσμ. απὰ Ἰκνη!, 1. κνΏ], 16. οἷν. Π. 
Χα], 1, 4. 3 Μασο,. Ικ. Ὁ. ὃ ὃλ ἄρτι δοκῶν τοῖς τῆς 
θαλάσσης κύµασιν ἐπιγάσσειν. ]ομο ΠΟΠΠΒ ἄνεμος 
απά θόλασσα Ἠπνο ιο Απ, 5 ἀοποίίπασ 8οπιθ οἱ 
Όνο στοαί οὐ]οοί οὗ ππίατο, 3ος ΜΙάά]οι, Οτ, Λ. 
1, 1, ὅ. ιο άρπα ο νο ρογ/οοί οπ]πα 18 
α Ῥτουί οὗ Όιο το] ο νο πατπσ]ο; Γοτ αβἴογ α 
βίοτπα, νο θα ἵ πογογ Ῥροτ[ος!γ απιοοῦε, αΠΗΙ 
ροής πο Ίνα οἸπρκοά. 

21. ποταπὸς,] Οπή αμππίακοπο εί, Τηο ππΘη 
6 
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Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἲς τὸ πέραν, εἲς τὴν χώραν τῶν 3 Γαδαρηνῶν, 98 
20 ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, 

σιἰρ]νε νο] τορατὰ οατ Τοτᾶ 38 ΠΡΟΤ-ΗΗΤΙΚΗ / 
είποο {ο “' 1 Όνο ταρίηᾳ οἳ Όνο θα,” να α)ναΥ8 
τουκοποά απποηᾳ νο οροταίίοπς οὗ οσᾱ, Γπβοπαας] 
ναί ἵπ Ἐκ, Ίκν. ἳ, Τε Γοσιης ας Πέ ννετε α ζοκὶριαιίο 
οἱ ὖνο Ὠοί1γ. 

28. Γαδαρηνῶν.] νο τοπάῖηα Ίνα στο Ὦδεῃ 
Όνουρὴί ἀου θα: Όνο ΜΑ. μαμα, πο ίνες 
Γεργεσηνῶν, Γαδαρηνῶν, απ Γερασηνῶν. να νναἰρ] 
ο ααλνογίέγ, α5 Γαγ α5 τορατάς πωπιδεγ οἱ Μ5Ε8., ἵ8 
ἵπ [ανοιτ οὗ Όνο βγεί-πποπιίοπες, ννμίσ]ι τς νο εσπι- 
πιοπτεπάίπα: Ὀῖ Όιορο ΝΤ55. ατο ομΙεβΥ ο απ {π- 
Γοτίοτ Κἰπά, απ οὗ οπε εἶαδα; μία .... 18 
ευρροτίοὰ Ὦν α πο Ιπουμαίάσταρ]αο παπινοτ ο 
Μδς, οἱ ρτοαί απἰ(α1ἳγ απἀ ἀί[εγεπί τεεπκίσπια 
Ὁγ νο Ῥοφομ., Ἀγτ., παπά Ῥογειο ἨεγείοηΠθ, ΠΠ 
βοπιο Εποτης α5 Επκεὺ., Ερίρηση,, απά (Ἠτγ- 
βοβίοπα.. ΑΑ ἴο Γερασηνῶν, ἵξ 198 καρροτίεὰ αἱπιοδί 
ᾳο]ε]ν Ὦγ Όνο αμ. απά α- [ον Ππ[οτίοι Ὑ6ΓΜΙΟΠΒ. 
Άλουνν 1 εχίεγπαί ενἰάεπος ννοτο αἷοπο {ο Ὁο οοη- 
αἰάθγεά, νο ππαδί ρτο[εγ Τεργ. Επι ὑπίεγπαί εν]- 
ἀεποο ἵ8 {ο Ὁο {ακεπ Ἱπίο νς ποσουπές απά Όναί 
48 ννο ελα] 9οο, 19 ίτοπρ]γ ἵπ Γπνουτ ο Γαό. Απά 
Ψ/ἨΘῃ 8ΟΠ16 αοοΚ {ο τοσοπεῖ]ο νο -----' νο- 
Όνοση δὲ. Ἀπαιθνενν απά Όνο οὔποτ Εναηρε]ἰκίρ 
Νο Ἰανο Ταδαρ., ὉΥ πιαἰπαἰπίηπα Ονας Οετρενα 
ννας ἵῃ πο Ιπππιεδιαίο νἱοϊπίν οὗ Οαάατα, 5ο ναί 
Όνο Ἠ πα τς Ὀο]οπρίημ {ο οπο οἳῖν ννοτο κο ἱπο]αάεὰ 
ννοπ Όνο Επί οὗ να ονοτ, ναί οπο Ἐναηρο]ίσί 
πη]ρηξ αγ “νο σοαηίτγ οὗ νο Οαάαπτοπος,” απά 
αποίπος, “νο ο. σν ο) νο (6τρεβοπος,”) νι 
οσα! (ταις Όναί ἵ Όσί ακΐπσ [ογ ϱταπίεά ναί 
ουρηέ {ο Ὃο ργουρά. ρου να Ἠν]ο]ς, Ὄνετο 18 
μτεαί ΓΟΠΦΟΠ ἴο Επ]. Όναι Όνο τεπάῖηρ Τεργ. οτἷ- 
ρἰπαίοά πποτο]Υ ἵπ πο οσπ/εείπγε οί ο) ο 18 
Ρ]αἶη [τοι ΜΑ οννη γνοτός, Τ. ἵν. Ῥ. 140. 6 Τ6- 
Ἰοοίοά ἴἶνο τοπόἵηρ Γαδαρ. ὕεσαακε, Ἰνο αγ, “  Όνοτο 
πεσει ο) [α ποτ 8οα αἲ απάασα ή γι) ι-ᾱ-, ι 

πί Όνο Ἐναησε]ἰκί8 ατα ἵπᾳ ποῖ οἳ Όνο οί, 
Ὀαί οὗ Όνο ουχ, ήοὴ, π5 νο οκ] 9οο, οκ- 
μοπάσοὰ ἆονν {ο ἴἶιο Ἆθα οἳ (α]οο. Βπί Όνο αἰίο 
ἵ8 γιοί, 38 ἴ]νο ππαρς ρ]ασο Τε, αἲ Οοσπικεία; απᾶ Όναι 
Γογ Μπο ΤΟΠΒΟΠΑ. ν Ἠοεσπικο ναί 19 οοπίτατγ ἴο 
νεα Ῥ]ΐην αβήτιης, Ὕν ο ανν (1, ν. 16.) Όναι ἴε 
ννπς αἰτππίοά “ργαΠποπίο Ἠϊοτοπιπος.,” Απά 9. 
Ῥεοσηκο 1 ταηα οοπηίογ {ο 1ο ΤΟΝΙΠΙΟΠΥ οὗ Όνο 
εσίπι ο) ιο οἶδη, νν π]ο]ι Όνσαγ νο τερτοκοπμία οι οἳ 
α γίγεπιο πο ποστς; νο ποννς, (ἶναξ ἴτ ππακε 
Ἠανο Ῥσου {η νο Ἱπηππσδίαίο γἱοϊη{ίγ οὗ Όνο ϱοα οἳ 
Οᾳ]]σο, παπά Οναί Πα {ογτίίοςγ ππνκί Ἠανο τοας]οὰ 
{ο Π, Ἠομίάσα, Ότο Λοί-ρσήια νεμ ο Οτίρονπ απά 
οἴ]νογς αἰτονέ Ὕνοτο ἵπ νο ν]οϊπγο ο σα -- 
Γουπᾶ, ποῖ ο πο {εῇ, Όαί οπ νο γἱσλά Ἰναπκ οἳ νο 
Ηἰοτοπηακ : Γου νο Ἰαἲ]να ἵπ οπσκ ίση ων φες----ῃ 
οογγοκροπὰ {ο ἴνοχο πονν οπ]]οά ΓΙαπωποί εἲ ΜΠΕΚ, 
Ἰαϊπ]ν νο αποϊοπε ΩΣΊ, "Άμμαθα, ος Απιαθιία, 
η Γαοἳ, ἶνο της κἰπαίίοη οἳ αλατα (ν ΥΟΤΥ ποατ]γ 

Ροϊπιοὰ ουξ ἵπ α οὗ Εακορίας, ἵπ ή Οπο- 
πηπμίίσυπη, ν. Γάδαρα.. Ηϊκ ννοτᾶκ πτο: Πόλες ὑπὲρ 
τὸν ᾿Ἱορδάνην, ἀντικρὺ Σκυβοπόλεως καὶ Ῥνμαα 
πρὸς ἀνατολαῖς, ἓν τῳ ὄρει, οὗ πρὸς ὑπονργίαις {( 
πνομ]ά τοπὰ Γπωρείαις, [ος Όνο οοππππος τοπδῖπα 
πηπΚος ΠΟΠΑΟΠΑΘ) τὴ τῶν θερμῶν ἑόότων παράκειται. 
Νονν (ο που η πἶῃ αἲ ννηοκς [οο στο νο Ἰνοι-ἴνα να, 
ἰπ Γ/ήρροε. Απά ας νο απ ίσον οὗ Απισιηα πηυκε 
οογγοκροπά {ο ΕΙαπιπιοί εἰ ΒΛρΙ, ννο παν αρρτοχ]- 
ππσίο {ο ναί οὗ Οπἆπτα,  νναν, ἵ ἑοποσίνα, πδας 
νο (ογππαίσοπ οὗ Ἠΐρρος, Ὑ]νοτο {ἱ τα ους Γπτο 
π κοτί οἳ οπίοτγ. ]νο οχηοῖ «πα ίση, Ἰνουν- 
ουοτ, παν ργοίν οχπον ἴνο ἀθιογπησὰά ἔτοπη ᾱ 
Όάμκαρο ο ο Ι οὗ Απιοηίηινς Όνο Ἁπατίντ, 

εἶιοὰ ἵπ Ἠε]απά)ε Ῥα]εείποα, Ρ. Ττδ, απ νν]ήολι 1 
νι] ο. {π οτάος {ο επιεμὰ. : 

“«γεπίπας ἵπ οἰγαίεπι γοσαίατ Οαά4ἳ, 
να ἀλοίτας Οαὔπον ( ---ᾱ--ᾱ Οαὐάος, Ὕγῆ}, 
νο Ηεῦτονν παπα οἱ νε εἴγ.) Ἰπ ρατίο ἱρείως 

οἰνιαίς ευπῖ πφυ οα]]άα:, πα]Πατίο ΠΠ. ρπον 
1εοίατο ΤΠ. Όνο ἔννο πιατ]κα οίαμ οβίεπ ἱπῖετο]ναηᾳ- 
ε4) αμ αρρε]]απίατ ΊἼχετανα Ἠείία, (1 οοπ]εο- 
{το Εαίία:, ἔτοπι ἅλαι, καἰύπα:, ώ) " 
(1. 6. αἲ Τήνογηιν) ουί οἴἶαω Βυγίως σα] πς, ( 
νε --- α πο ὈγείοΓα 
τινετ) αἱ ἁιοίίαντ σαάωτα, εἰ { ἵοττε 
εί ἑίσαε ἵπ οτάσπετη.) . .. 

πιί]ος; Ὑνηίο]ι αμτεςς ντι γν]αῖ ορερίνας καγς οἱ 
Όιο ἀῑδίαποο. 

Ῥυϊ (ο τείατη,  βεεπις ον ἆνω Όναί Όνο 
τεαάίπᾳ Γεργ. εἰ ατοβς [τοπη νε οοπ]εσίατο 
πετοππα, ο ἡξ Αν αλσρινὰ νυν ολο νον ἂν. 
τινεὰ ποπ Όνοβο νν]νο κανν ναί Γεργασηνῶν ννα 
ἠπαδηήφκίρ]ε, (Ὁροσυκο Όθτακα νναν εἰτησιοὰ ἵπ 

- 

, ατα αποίἸοτ ρατί ο Όνο οοπΠίτγ͵) απ Ὀνετείοτθ 
παρ νν]Ών πο ελἰρ]ί ρτοαδ/ 1 γ οοπ]εσίατο Γεργ. 
Εοτ Τ πιθαῃ ὁ- ο. άεηγ ω ἆσου Ρηε..) 
Όνετο νετ Ύνας ϱηἩ α ον α5 (εσενα; οἱ ναι {ε 
νγας αἰησίοὰ οἩ Όνο Ε.. οσαεί οὗ νε Ίακο. 

ρατί 
Ἠοπά, ννο ποαεῖν Εκ ἵτ 

οπο ννεγο 
6 σανθς ουῖ ουἳ οΓ Όνο τουΚα, Ὀατγίπσ-ρτουπός, απά 
τοπιῦ».”Ὀ.. ουν 1 19 Ρ]αΐπ ναί Όνοκο Ἠνοτο νο το- 
φας οὗ 8οπιο αποϊοπί απά οοηκἰὀεταυ]ο 
ον απᾶ ναί οοσ]ὰ ἴτ νο Ὅαί 

ἕ πνης α Ἠτ]ο {ο Όνο Ν. Ν, .- 
- 8ο] Γ αἰτασίοὰ οἩ Όνο Ὄγονν οὗ Όνο πιοαπϊαίῃ 
Της, Ονουμ]ιν Οαἆατα απά 
οσο] οὔνου, γα νο οΙβ ονοτ 
τακηθά ννας,  4ΘΕΠΙΝ, πΘατοτ 
Όνο Γοσπποτ. Της ἵ9 

Ἡ, ὃν {ο]ν αΊνουν 
Όιὰ σσ ! 

-- ιό σ 

ἰαμΐα, (κο οκορίακ {. 6, 5, κιν 

Δο.) πλο, ἂν Βλ  ο- θανε( ανοὰγ ὃν 
πως οὁ ἆνν ντ οι ὁ νκικν τν κκλσνως ἄκκτῇ 
ὃν ωμό ὧμι ον ό ου. 
τοπα Ενας πο νο Ίνοαγ πο ππογο οἱ Όνο .. 

σα. Απ, πα νο πα ἑαηία ννοτο τοπηονοὰ 
νο οο η τγ, πανί Ίνανο κοοηπ οσπκοὰ {ο Ίνοας 
Ὀνοῖγ παπνος απᾶ αἲ Όνο Όπιο οὗ Ο]ντίκε, (4. νο 
Ίσσα γοπη οφορίνας ἵπ πα, 69,) Οαδστα, νν]νιο]ν 
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χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τιὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 

99 Καὶ ἰδοῦ, ἔκραξαν λέγοντες ̓  

90 ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; Ἡν δὲ μακρὰν ἄπ᾽ αὖ- 
8Ι τῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. 

ΜΚ. Πτῦ. 

ο. ο 
ς - ᾽ ο » 9 7 

Τί ἡμῖν καὶ σοὺ, Ιησοῦ, Τἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἃ 
Ἴ 28 

80 Οἳἵ δὲ δαίµονες παρεκάλουν 1 

αὐτὸν, λέχοντες Εἰ ἐκθάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν 13 
3 ΄ » ΄ ᾽ .. 3 ε.α [4 ’ 

90 ἀγέλην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αυτοῖς πάγετε. 

ἀπήλφον εἰς τὴν 

τῶν χοίρων κατὰ 

83 τοῖς ὕδασιν. Οἳἵ 
- , - « 

84 ἀπήγγειλαν πάντα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομµένων. Καὶ ἰδοὺ, πᾶσα 

ή 3 

τοῦ κρημνοῦ εἲς τὴν Φάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν 
Ὥ 3 ’ 

δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἲς τὴν πόλιν, 14 

οἳ δὲ ἐξελθόντε 15 39 

ἀγέλην τῶν χοίρων ' καὶ ἰδοῦ, ὥρμησε πᾶσα ἢ ἀγέλη 

πόλις ἐξῆλθεν εἲς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ. καὶ ἰδόντες αὐτὸν, παρεκάλε- 15 
.., - αλ -Ἡ » α .-” 

σαν οπως µεταθη ἅἄπο τὼν ορίων αὐτῶν. | 

ι ΙΧ. Καὶ ἐμθὰς εἲς τὸ πλοῖον, διεπέρασε, καὶ ἦλθεν εἲς τὴν ἰδίαν 

ο πὀλι. Καὶ ἰδοῦ, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεθληµέ- 
λ 3 . ς 3 .. . ΄ »] ” αα ο. -... 

γον. καὶ ιδὼν ο Ίησους την πίστιν αὐτων, εἶπε τῷ παραλυτικῷ 
’ ΄ -.. ν Λ : ς ΄ α Ὁ ο) 4 υ] 3 Θάρσει τέκνον, ἀφέωνται σοὶ αἳ ἁμαρτία, σου. Καὶ ἰδοῦ, τινὲς τῶν 5 

4 γραμµατέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς' Οὗτος ῥλασφημεϊ. Καὶ ἰδὼν ὃ Ἰησοῦς 8 

νγας {ηρ οαρίτα] ο/Ῥεταα, απἀ, 1 5αφροοί, Ἰιαά ατῖδεπ 
οί οἳ {πε ταῖτπβ ο (πετσεβα, Ἰαὰ α Ῥτεί{γ οοπε]ἀε- 
ταυ]ε ἀῑκιτίοί, ἱπο]αάίϊπσ 56γετα] {ΟύΠ8 ΟΥ γ!]]ασες, 
(ἀουρί]εςε απιοησαί {Ἠεςε, ἴ1λε τιῖπεά (είσεφα απἀ 
118 γἱοῖπΙγ): απἀ, οοπβεαπεπ!]γ, 15 Ἱπ]παβίίαπί5 
νγοπ]ά ποί Ὃε οα]εὰ (ἄεγσεδεπες, Ὀαί (αάαγεπεν. 
ΙΓ Ἀανα, Εετείοτε, πι Ἐτι{. απἀ Ῥε]μο]Σσ, εἀϊίεὰ 
Γαδαρηνῶν. 

---μνημείων.] Τοπιῦ8 Ίγετε πο ΟΠΙΥ απποης {16 
1εννΒ, Όπέ Όνε (επί]ες, γετγ βραοῖοαΒ; απά πξι- 
αἰ]γ επὐίετταπεαῃπ. Ἠεπος Ώπ6Υ οΏνεη δεγνεά αβ 
Ρίασες ο 5Ἠε]ίοτ {ο Όιε Ἰοιβε]εβς Ὑγαπάετετ; ος 
επο]ᾗ Ῥοος Ἠτείσ]ες 35 ΊθρετΒ, οἵ ἀεπιοπίαςς, Ὑ]ιο 

Ἴπνοτο ἀτίνεπ {τοπ Ἠππαση Παρα Ποης; Ῥ]ασθες, ἵῃ- 
ἀεεά, νήσο] τηὶσΏξ 8εεπι ποί αηβδηΠίαῦ]ο {ο {πα 
Ἰαείετ, εἴπος νε αποϊεπί επρροθεά Οιαί ου!1] 4ε- 
ΠΊοΠΒ Ἠογετοά αὔοιί δερα]ο]τες. 

--χαλεποί.] πε γνοτά ρτορετ]γ ἀεποίες (Ίΐκα 
τἄπορος απᾶ 8οπΠθ οἴἵνεγ ννοτάς, 566 ΠΙΥ ποίο 0η 
Τηπογάἀ. ἵν. 53. 4.) «ναί Ὀτίπσς οπο Ἱπίο ἁἱ[- 
ου]{ν απά ρε]: απά ἶ9 αρρ]εά Ῥοῦι {ο Οπρς 
ἱπαπίπασίο απἁ απίπιαί,; α8 Ὀτηίες, ο: Ὀτυία] Ῥε- 
βοπε: απά ΈΊνεη αἰσπίῇος εανασε, ᾖργερ. αἰ] 
ὤνενο 12.» οχαπηρ] "5 τπαΥγ ὃς 86εεη ἵπ Ἰείς, 

29, τί ἡμῖν καὶ σοί] Απ Ἰάΐοπι [εφποπί Ροίῃ ἴπ 
Ἠεεπίπας απἁ ϱ]αβίσαὶ Οτοε], (ος νιμ]ο] 8εο 
εχαπηρ]ος ἵπ είς. απά Μα, οτ. Οοτ. ὁ 955. 10.) 
{π νε] νετ ἵ5 απ ο)Πρείς εἰεετ οἳ κοινὸν, (εκ- 
Ίγεκερά Ὦγ Λο. Τα. απά Τεοῃ. Τατ. αρ. Ὑγεί». 
οἵ πρᾶγμα, εαρρ]εά ἵπ Ῥηβρασος οὗ Ώοεπποβί]ι. 4 
Νίς Ίαν οἶερὰ ἵπ Ἠοσεῃα, 8 Τ]ιο 8εη/ο 
οὗ νο ρΊαρο κοππον/]ναί νατίος νι 1ο οοπίοχέ; 
Ῥαξ ανα γ ἱππρ]ίεν ἐγοιῤίεκοπιρ ΟΥ πι /]ιογίφι 
ἑπάργίεγεποε, Ἠστο  8οοπης {ο Ὄο, “ νηαί αἲἰ- 
Όνογίγ Ἠνπαί Όχοι ονοτ αν 1 ᾳ. ἆ, νν]ναί Ἠανο ννο {ο 
4ο πι η τν ου ᾿Τησοῦ Ἐναίοτο υἱὲ τοῦ 
Θνοῦ ἵπ οπή εεσά {π κοπιο ΝΤ88., απά οππες]]οὰ ὮΥ 
Οµίοκῦ,ς ἵνα πλὴν: ο, αἱ Μαν, εασρονία, 
ϱ αἰμία Ἴησου απίο αἱ ποιο Μορρεναα 

--ποὸ κα Ἐαίοτο Όνο αρροϊπεσὰ πιο,” 1.ο. 
νο ἆπγ ος οπε, αρπίηί νήσο ον] ρίγα 
6 πτο τοποτνοᾶ Τον εἨπίηοὰ ἵπ (ογποπία ἵπ ελο 
ρίτ οἵ ἀσεππσβοη 8ου 5 Ρει, Π, 4. μάς ϐ, 

20, μακράν.] '"αροσά ναγ ο.” ο ους Οοπιτα, 

6 21 

33 

ΎετΒ. Βείίοτ 6 αί 8οπιθ ἀϊξίαησο,; α5 Νεννοοπιθ 
απάἀ 6αππρΏ. τεπάες, ΓΟΓ μακρὸς, κε αἰ] 5ασῇΏ νγοτάς, 
18 ΟΠΊΥ α εοπιραγαΜῖυο ἴεττη. 1Γ νε αΌογνε πιοᾷς ος 
εχρ]απαίίοπ Ρε τε]εοίεά, Ὑν τπαΥ Ἠοτε απά αἲ Τ,1]κο 
ΧυΙΠ]. 19. µακρόθεν, απᾶ 8ΟΠΙΘ οίπες Ῥᾶ5δασες (1η- 
εἰαάϊηςσ εχαπηρ]ες οἱ πε Τ,αἰῖπ ρτοσιί, αἀάποεςᾶ ὉΥ 
Ἠμ/εῖς., Μαπίηιε, ὅτο.), 5αρροςε {πε πγοτά {ο πιεαπ 
ο], ορροςίέε {ο, Ἱπιρ]γίηρ α 5Ποτί ἀῑδίαπςρ. 

9]. ἐπίτρεψον ἡμῖν.] (τίεεῦ. οα1ίς, {τοπ /οιτ 
ΜΒΡΕ. απά 8οπῃθ ΙΠ{ΘΓΙΟΓ ΊΓΘΓΡΙΟΠΒ, ἀπόστειλον ἡμᾶς. 
Βιί 5 ΤΘαδοη αγα, (ουσ ερεοίοαΒ, πο {ο Ῥα 
Ῥα]αποεά ασαϊπεί {]νο 5ίτοπρ εχίετπα] ενἰάεπος {ος 
Ώιο οΠΠΙΠΟΠ τεσά[ηρ. 

92. κατὰ τοῦ κρημνοῦ] “΄ ἀογγη {ια »ἱεερ.”. Της 
β6Π5θ ΟΓ κατὰ ἵψ Πεφιεπί ἵπ {ο Ὀρθεί ϱ]αβδίσα] 
Ψ/ΤΙΘΙ5, εχαππρ]θς {οτι Ὑλοπα ατα αἀάιισοεά ὮΥ 
Ἠείς., Μαπίμε, ἃτο. Ἔ]ιο τεπάΙησςβ, ἀπόστειλον 
ἡμᾶς ἀπελθεῖν Το ἐπίτρεφον ἡ. ἀπ. απά τοὺς χοίρους 
τος τὴν ἀγέλην, ατο τεσε]γεᾶ Ἱπίο χε ἰοχίὮγ (ατίεςῦ., 
Ῥι{ ΥντοησΙΥ : {οτ επίεγπαἰ εν]άσεποο 18 αἰπιοδί 6η- 
Ώτε]γ ασαἰηδί Όνοπα, απά ἐπίεγπαί Ὦγ πο ΠΠΕΙΠΡ ἵπ 
Ονεῖτ [αγοιτ. Ἀεο Επί. 

ΙΧ. 1. τὸ πλοῖον] Ἱ. 6. οἶί]οτ ἴἶνο νοβςα] νΠπῖο]ι 
Ἰαά Ῥτοιρί Όχοπα ονετ, οτ ιο Γοττγ Ὀοί. 

---ἰδίαν πόλιν.] ο εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ ἵπ 1 βαπῃ. 
να, 23. Τμ οχρτοβρίοη ἀοποίοὰ πο οπΙγ ια 
Ρίασς οϐ απΥ οπο” Λήγῆδι, Ῥαί τεφίάεπερ,; απᾶ, ας- 
οοτά(πᾳ Το νο ον]εὮ Ἰαννβ, α γοατ” τορ]άσποθ 
ρανο ο ΙποηκΠΗΙρ. 

3. ἰδῶν τὴν πίστιν.] Τ]ναι ΟΕ] νγας στοπ{, αΡΡΟΠΤΒ 
[τοπ (τουβ]ο ννμ]ο] (48 νο βπά Ὁγ Μακ Π, 4. 
απά Τακο ν. 19) νου Ἰναὰ (ακοπ {ο Ὀτίπς Όιο ππαῃ. 

----ἀφίωνται.] ἜΠαο 8οη8ο 8, “ιν βἰπβ ατο 
Γωοτουγ] [οτμίνοι Όιοο,. Τί να αεια]. νν νι Όιο 
ον/, ΤΠ ποσοτάαπος νν]ι ιο Ίπηριαπρο οὗ ιο Ο. 

ΤἜ,, {ο τοσαγά ἀϊπεπκος 458 νο οῇοσίβ οὗ απ. Όπ 
Όιο ρ]γγαρο ἀφιέναι τὰς ἁμαρτίας, 560 α ὨἱρβοτίαίοἩ 
οἱ ΥΠγίηρα, νο], 1. ρ. 199. 

3. εἶπον ἐν ἑαυποῖς] Α Ῥρορα]ατ [οσα οὗ εκ- 
Ργομκίοη, κο οπο ἵπ ος ο/η Ἱαπρππρο, απβννοτίηᾳ 
{ο διαλογιζόμενοι ἓν ταῖς καρδίαις ἵπ ΝΙπτ απά Τακο, 

---λασφημειι] Τουρ] ἵπ Όιο ϱαμκίσαὶ νντ- 
οσα Όνο νγογὰ αἰππονί αἰνναγν ἀεποίςρ, 1η 19 Ρτορ- 
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2. Ὁ. τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν, εἶπεν" Ἱατί ἡμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν 

ϱ. 3 ταῖς καρδίαις ἡμῶν; τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεν' ᾽Αφέωνταί ὅ 
0 3 σου αἱ ἁμαρτίαι" ἡ εἰπεῖν" Ἔγειραι καὶ περιπάτει; Ἵνα δὲ εἰδῆτε, 6 

ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἅμαρ- 
1 τίας --- Τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ' Ἐγερθεὶς ἄρόν σου τὴν κλίνη», 
1 3 καὶ ὕπαγε εἲς τὸν οἶκόν σου. Καὶ ἐγερθεὶς ἀπηλθεν εἲς τὸν οἶκον Ἰ 

36 αὐτοῦ. ᾿δόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν, καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν 8 

δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. . 

1 ο Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄνθρωπον καθήµενον ἐπὶ 9 

3 τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόµενον, καὶ λέγει αὐτῷ" ᾽Ακολούθει µοι. 

καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. ἸΚαὶ ἐγένετο, αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν 10 
15 3 τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοῦ, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέ- 

1 90 κειτο τῷ Γησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. Καὶ ἰδόντες οἳ Φαρισαῖοι 11 

εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" «ιατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν 

ιτ οι ἐσθίε ὃ διδάσκαλος ὑμῶν; Ο δὲ Ἰησοῖς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς' Οὐ 19 

χρείαν ἴχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἆλλ᾽ οἳ κακῶς ἔχοντε. ΙΠορευθέν- 19 

6Γ 46590, {0 οαπηπίαίε; Ὑοί ἵπ Βοτρίατο ἴ α]- 
πηοςί Ἱπνατίαρ]ν Ἠας πο τε]ρίους 86η86, {ο κρεαΚ: 
ἐπιρίοικίη γευρεείίπς σα. Ίο ροί8οπς ἵπ 4.6ς- 
ἄοπ μαι Γον αταπίεά (ππᾶ ἸοποῬ ατο τορτοσς]εὰ 
38 ἠυθυμοίμενοι πονηρὰ ΠΠ] Η1Υ) Όναί ᾗθρας ννας πο 
ϱοπί ἴτοπι Οσᾶς απά Ἠεπου Γα]κο]γ οοπε]ηάεά, 
Όιαι Ὁγ Ρτοβοβείης ἴο ὃς α Ὠϊνίπο αφ, Ἰ Ὑνά8 
Ὁἱαβρ]οππους απά π]ατίους {ουνατάς , 

4. ἰδὼν] Γοτ εἰδὼς, ννμ]ο]ι 19 Γουπά ἵπ Τακο ν]. 8. 
ππά χἰ. 11. απ 6οπαο Ἠτίίοτε, οεροςἶσ]]γ Ε]ή]ο απιά 
)086ΡΗΙΑ. 

--- ἵνατί.] “Τ]ιο οτἱαίη ο{ Όιο οχρτοκεῖοη (54Υ8 
Ετίκ.) ἵ8 {ο Ὦο οχρ]αϊπεὰ Ὦγ εἰήμεικ. Τηα οοπι- 
Ρ]είο ρῄταβο, αΏοτ νο ργεκοπέ ἴθηςο, ἵ9 ἵνα τί γένη- 
ται, “πί απἷἆ βαι,' τ Όιο Ῥτοιοτίίο, ἵνα τί γέ- 
νοιτο, “αἱ ου]ὰ ΠοτοίἹ”’. Ώου Ποτπῃ. μη ρ. 849. 
δὰ 0. οτε ἶ4 ἵπ νοςο νν, απ ἱττορι]αγίίγ ο 

οοΠβ/τΙο {οι ν]ο]ι Ίνας ροτρ]οκοά Όλο ΟΟΠΙΠΕΠ- 
ἴπίογα; πποβί ΟΕ νν]νοπα ατο οἳ Ὀορίπίος, ναί Όλο 
Ν/ογάς τότε λέγει τῷ παραλντικώ ἄτο ρατοπΏγο σα]; 
ππά Ώιογ εαρροκο α ἴταμβίον ἵπ Όνο αὐφάτοκς ; 
ἵνα εἰδῆτε, ἃο. Ὀοίηᾳ ἀῑτοσίοά {ο Όνο (αιοψετε, απά 
ἐγερθεῖς, ἃ-ο. ἴο νο ραγα]ηίςο. Ἐπί Οι πο 
μία ἵπ οπιονν]ναῖ πε :; απᾶά νο α”- . {μις οκ- 

οἵ ἀφίωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι Ταῦιος Όταν Ἔ ς 
- Ῥῆνοι πιοᾶσς οῇ λίης Όνο ννογς ών 
κοτίοᾷ {ο Ὦγ Ἠοίπα., Καῑμ., απά Ἐτία,, αἲἲ Παρα Όι 
ιο ομ]οσίοῃ. Τ ε]νου]ά κοσπη Ἰνοκῖ πο {ο κα 
α ρατοηνοκίς; Ἐῖ {ο οοπεἰάοτ νο γνοτάς ἵνα εἰδῆτε 
---- ἁμαρτίας 38 απἱά ροτ απαµ/αροἀοίοη, νοὶ αροείο- 

απ. ταν Όνοδ κοπκο οὗ νο νν]νο]ο Ραασαρο ΠΙΑΥ 
οχργθεκος, ἵπ ραγαρ]γακο, ας Γοἱ]ονής, Τε ννας 

38 61ΑΥ Γος ππο {ο Ῥτοπομηςσο, Την εἶπα αγο Γος- 
μίνοῃ Όνοο, πα {ο ΑΑΥ [. ο, νῦν Πες] Ἠϊνο απά 
να], Βυῖ Όναί γο πηαΥ Κπονν Όναί Όνο ο οὗ πιπη 
Ίαν ροννογ ο οπγ]ν {ο Γογρῖνο εἷπα, [1 Ἠπνο ἆσπο 
νε]νπί Τ Ἠανο ἆσπο.] Ί]νοι, πἀδτοκείηρ Όνο ραγα- 
Ἰγάς, Ὦνο καί, Άγίκο, "ο. 0 απηρῆν, πο] οἴνκοίνος, 

αι ο... νοῦν, απά οι «2ο, πνοτο οσο σα)]ν 
οπΥ {ο ους [,ογᾶ, γοι ἵπ νο Γγπιογ σπκς νο ο)- 
[οσο να ἠην]κίθ]ο, απά πρ ἴνο οαποκσποά Ὦγ 
Όνο πια] ᾶσς νηογοας νο ἱπιπισοδίαϊίο οοµ96- 
4πθησο οὗ Ότο {αγ γην απ οσα]ατ ἀσπιοπκίτα ίσα 
οἳ Όνο ρονος κ θν νο Τξ να ποσοπηραμ/θά : 
παπά {ο καγ νο οπς ο οβσοξ, νο ο οος νναν 
υἰφίδίε, ννας α- Ππαπ] ον ρτουῦ Όναι Όνο οὔἶνοτ Ὑν 

καϊὰ αἷκο νι εβεσί, νοαρ] Όνο εβεοί ννας Ἱην]εί- 
Ῥ]6.”. Σου ΓΟΙ σοι 8 ἵπ πποεί οἳ ιο Ὀεεί Μ85. 
απά ιο Εά. Ρήπο., απ ἵ9 πάοριοὰ Ὁγ αἱπιονί αἲἷ 
Όνο ΕάῑίοτΑ. 

8. τοῖς ἀνθρώποις.] Της ἵ πεια]]γ οοπεἰἀετεὰ 
ας Ῥ]ατ, [ος κι ολ γ τοι, απἁ Ἐτίια. τε 
αν. νο αν ως τ, 

. παράγων. νο Ῥτορε ἰμηί το 

ολ ζφς ανά ντ φο αιαν »τοἰθ]ιάγαιο, Ἡ 
ο Ηεὺ, Ὢν. 
---τὸ μον. 6 θιο {οἱ]-πουκο ; α κοτί οὗ ας, 

ἵπ νο] νο οο]]θοίοτ κα. Ίο ννοτὰ ἵά εοπιθ- 
ἴπιος ΥΝΤΙΓΤΘΗ τελωνεῖον, ππιὰ 8εοτΏς {ο ἓε Ρτορετ]γ 
πη αὐ]θοίῖνε, νε]Ώι Όλο 611! Ἡ 

Πτ9 

ος πβίοη. {ο νεα, μ9ο νε 
ΓΑΟΠ, {ο πνο 
10. ἐν τῇ οἰκία] "τι Με Ίουκο,” 1. ο. οἱ Μαι- 
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| ονκ. υῦ. 
τες δὲ μάθετε τέ ἐστιν Ἔλεον Θέλω, καὶ οὐ θυσίαν᾽ ου 9. 6. 

:άρ ᾖλθον καλέσαι δικαίους, αλλ ἁμαρτωλοὺς, [εἰς µετάνοιαν.] 89 

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαῦηταὶ Ἱωώννου, λέγοντες ' Αἄιατί 18 38 

ἡμεῖς καὶ οἳ Φαρισαῖοι νηστεύοµεν πολλὰ, οἳ δὲ µαθηταί σου οὐ 
5 - 3 -- 

16 νηστεύουσι; καὺ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" ΙΜὴ δύνανται οἳ υἱοὶ τοῦ 19 «94 
-- 9 - ᾱ “48 3 2» -ω ΄ ς Π ἐλ ’ 

γυμφώνος πενύεῖν, ἐφ οσον µετ αυτων ἐστι ο νυμφιος; ἐλευσονται 
.. 3 2 3 - ΄ 

δὲ ἡμέραι, ὅταν ἀπαρθῃ ἀπ αὐτῶν ὃ νυµφίος, καὶ τότε νηστεύσουσι». 30 «85 
« 3 ως 

16 Οὐδεὶς δὲ ἐπιθάλλει ἐπίθλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῷῳ παλαιῷ ' δι 36 
3 - 3 κ 

᾿αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γἱ- 
αἲ 3 . ’ 

Ί1νεται. Οὐδὲ βάλλουσι οἶνον γέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ µήγε, 5» 3Ί 
3 ο 2 3 -” .. 

ῥήγνυνται οἳ ἀσκοὶ, καὶ ὃ οἶνος ἐκχεῖται, καὶ οἳ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται 
” 8 . 3 

ἀλλὰ ῥβάλλουσιν οἶνον νέον εἲς ἀσκοὺς καινοὺς, καὶ ἀμφύτεροι συντη- 

ροῦνται. 

Ο]αςεῖσα] οἴταίοπς αάάασεά ὮΥ ἸΓείς., Επίέή., απά 
πιγςε]έ, {ο Ἰανε Ὀεεηπ α Ρτοτετυία] οχρτεδδίοῃ, 
οπιρ]ογεά {ο τεῦαί 5αοἩ Ίο τερτοας]ες α5 ἴἶθ 
Ργεςεπί. ' 

19. Τπθ οοππεοίῖοη 18 (μας (ασοεά Ὦν Κιίη. 
“ Ύοι Ῥματίςεες 56γετε]γ ο6ηξιτε πιε {ΟΙ αβθοςῖα- 
επσ πι ΡΕεΙΘΟΠΒ 516] 8 {ακ-σαίμετοτς, ἩΠοπα 
γοι οα]] ΒΙΠΠΕΙΒ. 1 (νετείοτε τεπαϊπά φομ οἱ νε 
νγοτὰ οἳ (οἆ, αν {ουπά ἵπ Όιε Ῥτορμεί, ἄτο.” 

----πορευθέντες.] Της 19 πο, 35 νε ΟΟΠΙΠΙΕΠ- 
ἐαίοτε α5αα]1γ βαγ, τεάιπάαπί; Όαί ἵ8 ραί {ο Πιο 
υετή νηΏι καὶ; α. ᾱ. “6ο απἀ «ρρΙ” γοιτεε]νθς 
{ο Ἰεατη.” Ῥο πε Ῥηταδο οἵίεά ὮΥ ῬΒεποείίᾳ. 
Ὢ91 ΝΝ 5ο απὀ {ραγπ, 38 πποᾷ Ὦγ Ἐαθθίς γε 
ΕΥ ]δηεά {ο τείετ Ενεῖτ ἀῑδεῖρ]ες {ο πε Βοτίρ- 

ἔπτες. Τηε ἱπαεβπίίε πιοᾶς οἳ οἰίαίίοη Ἠθτο επι- 
πο ν/αβ, 45 ΘΙΤΕΠΗΙΑ. 8475, π5πα] γη Ἡ Όχθ Ῥαῦ- 
ἵ8, απἀ, ἵπ 806 Ππθαβυτε, νη(Ἡ αἲὶ πε αποϊεπῖ 
ΤΕΙ. 366 Ὑα]οκπ. οπ Ἠετοάο. ἵν. 191. 

---ἔλεον.] Τη νυοτὰ Ἠετε ἀεποίθβ φιλανθρωπία, 
απίγοτεα] Ῥεπενο]εποο. Τ]ε ΝΦ] οἱ θιε Ηεῦτ. 
απά Όιχε καὶ οὗ Ίνετο ἀεποίε, ποί α αἴτπρ]ε απά αἲ- 
εο]αίε, Ὀαῖ εσπιραγαέίνε πεσαοἩ, απά ΤΠΑΥ ὃε τθή- 
ἀετοᾶ ποπ {απι ---φμαπε; απ Ἰάίοπι οΟΠΠΠΠΟΠ {0 Ὀοί]ῃ 
Ηεῦτενν απάἆ Οτεεκ. Ῥαββασος αἰπηί]ατ ἵπ 5οπί]- 
ππεηί ατο αἀάποςα [τοπι νε Μαρυϊηίσαἰ ντος ὮΥ 
Ἠ/εί». απά Βε]λείά, απάἀ {ποπα πο Ο]αβείσα] νυτέρτ 
ο δελάφ απά Μιπίμθ,. Θυσία 8 ίακεπ, Ὁγ ΘΥπες- 

ης, Γοτ νε νηο]ε οἳ να οετεπιοπίαἱ Ίαν. 
---οὖ γὰρ ἦλθον, ἄτο.] Τ]ερε νγογάβ ατε, τἱσΠί- 

ν, Όνας εχρ]αϊποά ὮΥ πε αποϊοπίς απἆ πιοβί τηος- 
επ»; “' Νο γοα νο, ηκα ιο Ῥματίκεες, γιεν 
γουτκε]νος τἱρ]ήεοις, Ὀαί γοι νο αοκπον/]εάσο 
γουγβε]νες αΊπποτε, παπά βοο]ς α πποθιοᾶ οἱ οχρίπ- 
Ποπ.” Ὀτ, ΒατίοἨ, Ἡονγενετ, (πλ "1 πια ίογΒ 
πο ν]είχοτ ννο πο δικαίους ἱτοπίσα]]γ, οἵ πο.) 
Βαἱ ευτε]γ Τε ἆορι πιαείοτ νΥ]γείετ νο ἀθβίτου (ο 
απ θγοκία, (νήσο τοααίτος Λοῦι ἴογπης {ο νε Π- 
ἀεγκίοοὰ {πα πιοδῖβο βεπες,) απά ἴπκο αν/Αγ ιο 
ον. οἵ ή ραπροπίέ τοίοτε, οἵ πος. Τ]νο ν/οτᾶς 

ἴς µεγάνοιαν τε πο Γουπά ἵπ βονεταὶ Μ85., Ύετ- 
τας απά Τί ος ο», ο. ο. -: Μπατὶκ 

. ατο ὀΐπαρρτονε Η1, Βεπσε], Ἐπαρρα, 
απά  νοβν ατο οπποε]]οά Ὦγ Οτίοκὺ, ἜΤπευ 
Άτα, Ἱοψενετ, ἀο[οπὰσά Ὁγ ΥΙΟΥ, ἨΨει»., Μαί- 
Εμρῖ, Επίτα., απά Βο]ο]κ; παπά νο ΜΒ. α]νοτί 
(ου ενοτη {9ο , Όναί Όνεγ πνυκί ο τοπἰποἀ, 
[πάρθά, αἱ Ἐήια, ο, Ἠ19Υ Αοοπι απίέο ηο- 

το Όνα 6σηγκο οὗ αγρατησηΕ, παπά γοί οπη- 
! εί το ἵνο ιάργκίοσά. [ζσπιρ. 

ἑπίτα, κ, Π. Ἠον, νὶ, 6. 1. Έἶπα, 1, 10. 
14. νηστείοµεν.] Ὑγο ατο ποῖ {ο απὀετκίαπὰ Ο8 

Ὁ 

οΓ ριδ1ΐο Ὀα{ γγέυαίε [αδί5, προῃ νατίοις οχἰταοτάἰ- 
ΠΑΥΥ ο0ς0Π5ΙΟΠΒ. 

ὂ. μὴ ὀύνανται---νυμφίος.] Α πιοδί ἀε]ίοαίο 
{οτπι οἵ εχκρτοεβείης ὮΥ εοπ/εοίµτο, νν]αί ἶ5 πιεαπῖ {ο 
Ῥε είτοησΙγ ἀεπίεά. Δύνανται 5 πο τοάαπάαπί 
(α5 Καΐπ. απά οίμετς «αγ͵) Όαΐ, ὮΥ ιο εἶ]ιρεο ος 
8οπιθ ν/οτᾷ (51ο α5 Ἠετε, ΄! οοπεϊκίεπί]γ ση 
Ώιε παίατο οΓ α ππαττῖασο {εαςί,” ννη]ο]ι ΕπΙί7. 5αρ- 
ΡΙ1ε5) πιαγ ϱθ τεπάεταά ἀἄεθεπέ, οι ἀεοεπί. 

---οἵ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος] Ἱ. 6. (ὉΥγ α Ἠεῦταῖςπι 
ν/ΕΓΕΡΥ |3 Ρτεβχεά ἀεποίες ἀἰφείποίίοπ Οἵ Ῥατ- 
ἐἰοζραέζοπε)' Ώιοδθ νο Ὑνετο αἀπιϊτεά Ιπίο {ιο 
Ῥτίάς οᾖαπαΏεγ; ΠαΠΙΕΙΥ (11ο (επάς ο{ Ίιε Ὀτιάς 
ΡΤΟΟΠΙ, 6 παράνυµφοι, Ῥγοπιβὶ), Ὑνο {οτπιεά 
Ώια ππαττίασθ Ῥγουθβξῖοη, απά ννοτο Ἰπγ]ίθά {ο α 
ΡατοΙραίίοπ ΟΓ 11ο 5ευεπ ἀαγς) πιαἰτἰπιοπίαι Γεαςί- 
1ηρ. 36ο Ηογπο)5 Τπίτοά. 11, 410. 

---πενθεῖν.] ἸΜατκ απᾶά Τμακο Ἰανο νηστεύειν. 
Ὑεί πενθεῖν πιαγ 6 ἴακεπ Ῥετ «γπεοάοςλεῃ : Γοτ 
{αξίίης να απποησ {ο αἴσης ος στἰοξ. Τη ὃ νυµ- 
φίος λος 6 α ΤΟ[ΕΤΕΠΟΘ {ο {1ο ΠΠ] σίνεπ ὮΥ {πο 
αποιεηί Ἠεῦτεν {ο Ολτὶβί, ἈΝηστεύσουσι, [αγ 
νι], ΟΥ ππαγ {α5:. 

160. οὐδεὶς ἐπιβάλλει, ὅτο.] έπο οπο οἸαρρεί] 
α ραΐο] οὗ απάτοφεες ο]οί],” ὅσο., 1. 6. τουρ] {οπα 
Ώνα ννθανετ, απ νυλῖο]ι Ίαβ ποῖ γοί ραβθοά {Πτοισ] 
Ότο Ἠαπάς οἱ πο π]]ετ. ἜΤη8 ο οχρτοβείοη 
ΔΠΒΝΥΕΤ5 {ο {πε καινὸν οἱ ἸμαΚκθ. ᾿ἘΕπίβλημα 8 
ἨΗε]]επ]φί]ο {ος ἐπίῤῥαμμα, 

---αἴρει γὰρ--- γίνεται.] ἙΥ 5 1έ 18 πιεαηί (ναί 
ΌΏινο νο εαὐβίπησος Ῥθίπσ ἀἰβαιπηί]ατ, (οπθ τὶσὶἀ 
απά ο οἴπετ 5αρρ]ε) νι] πονογ ννθαγ υγε]] 
{ορείπετ, Ὀπί πο τιριά νν] ἴοατ αἵναγ ρατί οἳ {ιο 
φαρρίο. ἜΤ]ε οοπιρατίβοπ {85 Ῥοριίατ, απά ἴ]ο 
σγγ/ἱαέίσπ βαρσερίεᾶ ὮΥ 8 απά πο πιθίαρΒοτ ἵπ 
Όνο ποχί νεγβο 18, ἴ]νο ΙποχροάΙεπογ οὗ Ἱπιροβίηα 
ἴσο στίενοι» Ρατίοπς οἩ ἔποεπα, ἀατίηρ ἐλαῖτ ννεα]ς- 
π688 απά Ἱππιροτ[οσίοῃ, 48 πενν οοηνοτίς. 

ΙΤ. ῥόλλουσιν] Ξοἳ]. ἄνθρωποι. Βάλλειν ἵβ ιβδοᾷ 
ο σπιν ὑπρσιάεγε, ον ἵπ νο Βοτίρίαταὶ απἀ 
ΟἸακείσα] νγιίογν. 

---ἀσκοῦς] ΠΚ πππᾶο οϐ ροαΐ ογ εΊοορ αΚίΠΒ, 
προς {π αἲἲ 01ο αποἰοπί ΠαΙΙΟΠΒ, απά 11] οπαρ]ογ- 
οὗ ἵπ Όιο ομπογη ρατίς ο Ἐμτορο, ἈΝονν το 
35 Ώνογ ατο πο ο οπΒΙ]γ ἀἰρίοπάςα νν]οη νογ 
ρτονν οἱὰ απά ΕΠ, κο 1ογ αγο Ἰαῦ]ο {ο Ὀγεί Ὁ} 
Όνο Γογππομ ία ήσοη οῇ Όνο Ἠφποτ, 

----ἀμφότεροι.] Όπ Οή τοπάἶπρ αἲ] νο Ἠάἱοτη 
ατο αστοσὰ, [οπι ΜΗ (ο Βομο]κ. Τι ἱ (οαπὰ ἵπ 
πἰπποκί αἱ νο Μ55, Όινο ΕὨδι, Ἐτίπο,, απά 
βοππς οἵποτγ ο] Εάά,: ας αἶκο ἵπ νο ραγα]]οὶ 
ῥαραμο οἱ Ίκο, Ανά το 6 ΑΟΙΙΙΛΠΟΠ τοπδίπᾳ 



Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοῦ, ἄρχων εν ἐλθών προσεκύνει 18 

Ὅτι ἡ Φυγάτηρ µου ἄρτι ἐτελεύτησεν ' ἀλλὰ ἐλθὼν 

Καὶ ἰδοῦ, γυνὴ αἱμοῤῥοοῦσα δώδεκα ἔτη, προσελθοῦσα ὄπισθεν, 930 

Καὶ ἐθὼν ὁ ᾿Ἰησοῦς 53 

46 ΜΑΤΤΗΕΝ 6ΗΛΔΡ. ΙΧ. 18 -.-26. 

ΜΜ. 0. 

δ. δ. 
3 αἱ αὐτῷ λέγων" 

3. 4 ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ αὐτὴν, καὶ ζήσεται. Καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ιησοῦς 19 

- ἠκολούθησεν αὐτῷ, καὶ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ. ο. 
35 45 

38 ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἵματίου αὐτοῦ" ἔλεγε γὰρ ἐν ἕαυτῃ' ἐὰν 51 
4 48 µόνον ἄψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσοµαι. Ὁ δὲ Γησοῦς ἐπιστρα- 

φεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν, εἶπε" Θάρσει Φύγατερ' ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. 
98 Καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

εἰς τὴν οἴκίαν τοῦ ἄρχοντος, καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον 

9. 0 Φορυθούμενον, λέγει αὐτοῖς' ᾽Αναχωρεῖτε" οὐ γὰρ ἀπέθανε τὸ κορά- 34 
«0 οὐ σιον, ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἐξεθλήθη ὁ ὄχλος, 35 
41 δ εἰσελθὼν ἐκράτησε τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. καὶ 36 

ἐξηλθεν ἡ φήµη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 

ἀμφότερα, Τξ ππαγ, Ἰπάεεά, ο ἀε[επᾶεὰ (ἵπ Όνα 
βοη8ο ' Ῥοῦι Ορ). ας ἵε ρτοραδίγ εἴετ 
4Γο56 Γοπι αοοϊἀεῃί, (οι παπά α Ὀείπᾳ Ρρετρεία]γ 
οοπ{ουπάεά), ος ἴοπι νε αἹοταίοι οἳ Όιοκο 
νν]ο νν]κ]οὰ {ο τοππονο Όιο Ἠατεμησες οοππεσίεὰ 
γη ἀμφότεροι. 

18. ἔρχων] Βοῖ]. τῆς συναγωγῆς, Νε ἵς ετ- 
ργεκεεά ἵπ Ίακο ΥΠ. 41. Πο 18 ὃν Ματκ ν. 53, 
οπ]]οά ἀρχισυνάγωγος, Ἀπᾶ παπιοὰ «αίτας. ἜΤ]να 
εἷς ποτ η ἵς [ουπά ἵπ πιοβί οὗ ἴιο Λ188., Όνα 
Εάῑ. Ῥτίπο., απά Όνο Ἰνορί οὗ Όλο Ὑογείοης: ννλλί ο 
ἵς νν τοπκόἩ αἀορίοά ὮΥ Ἰγοις., Οπίοῦς., Μα, 
Ἐτπίία,, απ Βομο]1. 
ο. ἆρτι ἐτελεύτησεν] “«ἶα ὮΥ Οία ἄπιο ἆσπά,” οτ 

έας Ἡ 1ρεγε σπα. Της 18 αρτοοπῦ]ο {ο Ματκν | 
ἐσχάτως ἔχει ππὰ ποῖ Ἱττοοοποί]οαῦ]ο νι Τακε]ν 
ἀπέθνησκεν, ΝΙςἩ πΙΥ ὃς τοπάετοὰ “γνας ἁγίημ.) 
Απά οστίαἰῃ. Τξ 8, ναί ἀποθνήσκω κο Όινο Ηευ. 
Ὠ]3, Νάβ αφοἆ ο Ἴιοφο αἲ {πο ροῖπί οὗ ἀθαθ]ν. 

----ἐπίθες τὴν χεῖρα.] “ λος η τος.) 
{ο νο οπβίοπα ο ους Τ,οτᾶ, ας ΏδοἨ αἶκο 
οἳ Όπο ρτορλείς: νο, ἵπ ρταγίπᾳ Γοτ Όλο Ὀοποβί 
οῇ ΔηΥ Ῥογεοη. α9οὰ [ο ραῖ Ὠιοῖτ Ἰαπάς Ἡρον 
Ἠάπι Ἀοο Ναπιο, αχν, 18. 5 Νίπμε ν. 1. 
Μας, χὶκ. 19. Λος ἵν. 90. 
ώ-- ο ἱπίοτρτοίπάοι οὗ Οι ννοτὰ 

πηπεί ἀεροπά προῃ νο 5οπκο αβείσπος {ο Όνο Γοτ- 
ΤΠΟΓ ἐτελείτησε: Ὀιά ἵπ νο -- ποσορίαἴτοη 
ἓ ἵ5 βπκουρΏῦ]ο οῇ οἰῆνοτ νο κἰρπίβοπίοη {ο δε 
γεκίογεά {ο Πε, οἵ (0 εσπέύπς {ο νε, Ὑν ο] πιακῖ 
ἱπιρ]γ τοςσνστγ Γγοπα Ἠοτ κἰσκπομς, 

90. αἱμοῤῥοοῦσα,] Τι ἵά πο οἶσατ ννηοί]νου, Ὦγ 
ἵς νο ατο [ο Ἠπάθτείαπἁ α Βακ οπα νο ον 

δαογµπε, ος Όνο ος πιαζγίοία,. Ἴλο {οτπιοτ β6ΟΠΙΒ 
Ότο πποτο ῥρτοῦαβ]ο, Ώσο λοιπά οοά ἵπ Ἐοο. 
Ὦγῃ. ἵ ννου]ά αάά, ναί Τον. αν. 90. «οοπια {ο 
Γπνουτ νο Ἱπίοτ ορἰπίομ. Όπο Ονηᾳ ἵκ οσγίαίη, 
Ον α Πακ ο Ρ]ουά οὗ εἶιεν Ἰπά ἵ Όνο Ἰσαμί 
ουταῦ]α οὗ αἲ] ἀἰκίσπιροτα, 

--ποῦ κρασπέδον.] Νο κο πππο Όνο Ίο, ας 
Όινο (ακκεῖ, (1. 6. οπο οὗ νο Ίοννοτ (πκκο]κ) οὗ Όνο 

οπές ννήο] νὰ Γογ οσγήστα, οπ]]οὰ πτερύγια 
πι οσον ο νο Ὕνπα κηκροπάσά α ἴπακοὶ οί 

ντος οἱ αἰτίησε, οπ]]οὰ κράσπεζον. Το ἑσσο]ν 
νο Ἰοννοτ οπος, Ἅπα τορητάσά ας α πππγκ οὗ 
Ρουπὰ γής, Ἰνονσνοτ, ἵκ πο {ο ὃνο το 
αλ. πα οτο]υκίνοῖν Αα «οί ουκίοπας Του ἵ 
πο, ἵ Ἠσοθῃα, Ἀγπορ., πάησοθὰ ντος οχαπηρ]ος 

απ, Ανοπσας, απά ἙῬαιατολ) οἳ οἳ 

Ἠθαίμοπα (οπολίπσ οἱ ἸΚκείπσ Όνο Γήπρο ο 
ρτοαῖ πιαπ’ς τοῦς α5 α ππατκ οἳ 
ραΐπ Ἠήφ ποοά γη] απά ννοαγ, Ἡ {9 κ] τειαίπεά 
1π Όνε Ἐαει. Ί]α απά ἀε]ίσαογ Ίνετε οπι- 
ΡΙογεά ππαγ ο ατυατοὰ ἴο Όνο παίωγε οἳ Όιθ 
ἀἰκοτάστ, νήσο] ννας οοηεἰἀετεά απεϊεαη. 

οἳ τοςονετΥ {γοια α 
39. τοὺς αὐλητάς.] 

κ ινς Ὁ αλ 

ππγοπο, υ- - 
οπιπηςη πτογα νο. ο ο 
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ι Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ ᾿Ιησοῦ ἠκολούθησαν αυὐτῷ δύο τυφλοὶ, 

95 κράζοντες καὶ Λέγοντες Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ «{αυϊδ ! Ἠλθόντι δὲ εἰς 
. 3 3 ” Μα κ -ό, 

τὴν οἰκίαν προυῆλθον αυτῷ οἳ τυφλοὶ, καὶ λέγει αυτοῖ ο Ιησοὺς 
ή σ ’ - - ΄ ε πα α.. ἳ , 

Πιστεύετε Οτι δύναµαι τοῦτο ποιησαι ; λέγουσιν αυτῷῳ' ναι, Κυριε. 
. - 9 - 3. - ΄ α 3 3 ς ὁ 

29 Τότε ἤψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, λέγων Κατὰ τὴν πίστιν. ύμων 
’ ς » ιπ . ΄ - 5 32 Π 4 ’ 

30 γενηθήτω ὑμῖν. Καὶ ἄνεῴχθησαν αὐτῶν οἳ ὀφθαλμοί. καὶ ἐνεθριμή- 

81 σατο αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς λέγων | “Ορᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. Οἱ δὲ ἐξελ-- 

Θόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ολη τῇ γῇ ἐκείνη. 

39 
4ὖὐ -” δὲ .. ΄ 1δὃ ᾽ ’ Επ...) ». 9 3 

Ὅντων ὂε ἐἔξερχομµενων, του, προσηνεγκα» αυτῷ ανύρωπο) κωφο2, 

38 δαιμονιζόµενον. Καὶ ἐκθληθέντος τοῦ δαιµονίου, ἐλάλησεν ὃ κωφός 

καὶ ἐθαύμασαν οἳ ὄχλοι λέγοντες" [ὅτι] Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ 
34 Ισραήλ / 

ἐκθάλλει τὰ δαιμόνια. 

50 

3 ο 5 Ν 
36" Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι σαν ἐσκυλμένοι 

21. υἱὲ Δαυῖὸ.] Α5 ναί γα οπθ ο{ {ο Πῑ]ες 
Ένεῃ αεοτῖρεὰ Ὦγ νε Ζευς {ο ο ΜεβείαΙ, ια 
Ώ5ε οἱ Τέ ἵνα απ υπεφαίνοσα] αοκποπ]εάσπιεηέ 
οὗ Γεεας]ς ΜεκεϊαλεΠήρ. Απά Ὠναί π5ε πιαςί Ἠανα 
Ῥεεῃ {οππάεᾶ οἩπ (πεῖτ τε]απος οἨ Ειε {εΒΠΠΙΟΠΥ 
οἱ οὔεγς νο Ἠαά 5εεπ Πΐ5 πιίτασ]θς. 

20. ἀνεῷχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί] ““ ἴπεγ νγετα 
τεείοτεὰ {ο αἰσ]ί,” ος, “τοοεῖνεά ἴπε Γαοι]ίγ 
οῇ εἶρμ.”. Της ἱ ΏιοισΏί {ο Όο α Ἠεῦταίεπι; 
Ῥαΐ Ἡ 15 ταχετ ἃ νο {οττη ος εχρτεβείοη. 
Τ]ας Ἡ 18 Γοαπά αἷςο ἵπ νο 6Ιαφείσαί νυτΙζετΒ. 

--- ἐνεβριμήσατο] “'5πὶςγ επ]οίπεά Ειεπι.” Τηε 
αχργεκείο, ποϊνηηλείαπάϊπσ 15 οίγπιο]οςσΥγ, ΟΠΙΥ 
Ἱτππρογίς ϱαγηθβείπε»ς, ποῖ ραξββίοη. 

1. ὀιεφήμισαν αὐτόν. Ἡε νετῦ 18 ταγε]γ α5εᾶ 
οχοερί οἱ ἠήπσα; Ὑπεηπ πδεὰ οὗ εγεσπε, ἵε 
εἰσπίῃες “΄ {ο πιαΚκο ἄΠΥ οπε ΚΠοΥΠ ος οε]εργαίοά.” 

33. κωφὸν, δαιμονιζόμενον.] 3ο 1 Ῥοϊπί, νι 
Ὑαίετ απά Ἐτιπ. Ἐοτ, α5 Επίπ. ΟΏΒΕΙΥΘΕΒ, ια 
Ἱπέοτ ννοτὰ ἵ εχρ]απαίοτγ ος νο ΓΟΓΠΠΕΤ: .. 
6 νο να 4ο, Ὁγ ἀεππιοπίαςα] Ίπβπεῃοφ.” Απᾶ 
ή Ἠοφεηπι. απά ἘΚππ, αἀπήί ἵδ ιο 8οη8ο 
Ἱπίσπάεά ὮὉγ 8ί. Μαλιονν απά δέ. ΤαΚκο. Ὑεί, 
ψν ῃ α είταπρο ρετνετβίίγ, Ώνεγ ο«Ἰοοφο {ο αβοτῖρο 
Όνα ἄπππσπεκς {ο ἀἱκογάργ. ΟΠΙΥ, Ώι6Υ βαγ, “ιο 
Εναπσε] είς Οιοασ]έ νρα {ο τείαίπ νο 6ΟΠΙΠΙΟΠ 
εχρτορκίοπ.”. Βυί ή νιου]ά ο Ἱποοπείκίοπί 
νι Όνο οἩαγασίοτ ος Γιοπιρεί πιο, πια] 1εβς ΠηςΒ- 
.. {γοπι ασἆ. 66 ποῖε εαρτα ἵν. 24. απᾶ αἲ 
νατίαπος νι νο βτπι Ὀε]εί ο ἀσπιοπίασα] Ῥοβ- 
πομαίοῃ, «Ἰπονγ]νετο 5ο αρρατοηί ἵπ Οιεῖτ γυτίηρ. 
Βεκίάσα, νο (γαι απά ἀἱσπίιγ οὗ ενα ππίτασ]ο υν]] 
πο, ππ ἵν α]ερος, Τοππσίη Όνο βπππο, Τί ννου]ά ποί 
Ῥς νο καπιρ πεγαείε; απᾶ νο ἀἰσπίδη ννου]ά ἵνο 
ζας Ίσα, Έοι Ὀνουρῖ Ὀτ. Μεπά οκρτθβρος Πε 
ντ. “ Όναί ἀῑνίπον αλοπ]ά οοπίοπἁ 8ο ΘΛΡΟΓ- 
ἸΥ (ου ἁσπιοπίπεαὶ ομκίοπ, πα ἵΓ εοποίηπσ 
Ἠοτο νππήπρ {ο ἀθπποπαίσαίο Οκ Ῥονοτ, 
νηηεη οτοτεῖκοὰ οπ]γ ουοτ πα τηγα] ἀΐκοηκος ϱ) γαι 
νε ναί Ίνα Ύνεεη κανᾶ καρτα {ν. 94, (απᾶ ἵπ Ἡρ. /πτ- 
Ροττοπ”α ΤΝ ἈεππποἨ,) νν] ΠπάαΠΗΥ Ῥτονο 
Όνας κοπο πα προµ]ά Ίνανο Όσοι. νυαπέίπα {ο ἆο- 
ππορκίσαίς ἵ πο νο “, Ὑεί Όνο αμκαπιοὰ 
εἰαγαςί ο σας, τη Ὦδοῃ οχοτεἰκοά οΠ]γ 
οτε παηγα] ἀϊπεακοα, ΛΑκκυτοά ννο ΤΙΑΥ Όο, ναί, 

- 3 υ .. . 

Οἵ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων 

Ματ] δ. 6. 
κε 19. 25. 

.. ’ 

"Καὶ περιῆγεν ὃ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδά- Ἰολος 
” ”ω ”.. αν 3 Π - 

σκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασι- 
΄ 9 ΄ - ΄ ." - Π 3 . 

λείας, καὶ Φεραπεύων πᾶσαν γοσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν [ἐν τῷ λαφ.] 

50)ρς. 4, ὦ, 

Ῥ ΜΤατκ 6. 84. 
υπ. 27. 17. 
ο). 10. 2. 

ἵη ζουν 45 {ο εου] οχοθεεάς ἴπ ἀϊρπ]{γ ἴπα 
Ῥοάγ, 5ο τημδέ {ο καρρτεβείοπ ος οτ1] {Γοπη 81ροεί- 
Ἠαπιαπ ασεπῖ5, εχσεεὰᾷ Όιαί οῇ εν] Ρρτοάασεά ἴπ 
Όιε τασα]ατ οουςθ ος παίατθ. ἈΒεβίάθς, ἴ]θ Υ6Ιγ 
ἴοτπις επιρ]ογοά αἸθῖν, ἴαί ία τεπιονα] οϐ ιο 
ἀσπιῦηπεβς γνας οσσακἰοποἆ ὮΥ ἴ]ε οχρι]δίοη οῇ {11θ 
ἀσπιοῃ. Ίοί {ο βαγ, ἰαί ἴπο αππαζεπιθηί ΟΡ ια 
Ῥεορ]ο πεορρεατ!]γ 5ρροδες Όιε οιιγθ ΟΓ ἄεπιοπίασαί 
εἓ. ποίῖ ναί οϐ ἀἰεεαδε; [οτ ια Ιαίίεγ ια 

επ νετγ {δαιεπί]γ 566 1π Ίεταα], απἀ ενιποθἀ 
ὮΥ Όιε Ὠγορ]εί; ΠΔΥ, ΘΥΘΠ 80 {4Γ 48 {ο ταί5θ {1ο 
ἀεαά. [ζοπιρ. Τμικε κ. 14] 

90. οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως] Απ εΙΠρίῖσα] Γοτπὰ 
οΓ εχργεββίοπ, ἵπ ΥΙΟ] τοῦτο, ΟΥ τοιοῦτό τι, απά 
ενόµενον το Πβα]1γ εαὶἰά {ο ο απἀετείοοά. 
σπα. Ιπάραεᾶ, οὐ]θοίβ {ο ἴθ ΙΠΟΟΠΙΠΙΟΠΠΘΡΒ 
οὗ νο ε)Πρείς; Ὀαί ννοιέ ΤοΠβοΏ, [ος Οίθ 
5661η5 {ο Ἠανο Ῥοσπ α ρορμίαγ {οτπι οῇ αχρτθεβίοῃ. 
ΜΗΙ, Ἠείβ., τίεεὺ., ΜαΠ., απά ῬΒο]ιο]ή, ατθ 
αστοεᾷ Ίιαί ὅτι Ὀείοτο οὐδέποτε Νίο] 18 (ουπιά 
η νΕΤΥ {ονν ΝΜΡΝ., πιαςδί Ῥο οππος]]οά. 

94. ἐν τῷ ἄρχ.] Ῥοτ Ηεῦ. ]. Τ]ή5, Ἰονγονοτ, 
18 ποί α ἨΗευταίδπι, Το νο οχαπηρ]ος αἀάπσοά Ὦγ 
Βομ]οις. εκ. πηαΥ Ὃο αἀάεὰ αποί]οτ {οπα Τ]- 
ογἀ. 1. 43. Οὐκ ὠφελεῖται ἐν τῷ τοιῴδε. [ζοπιμ. 
πῇς, χἩ. 24. Μακ Η. 20. Ίμακο χί. 10.] 

20, ἐν τῷ λαῷ.] ἼἨοκο ννοτς ατο ποί Γοππά ἵπ 
βονοτα] ΜΤ85., Όιαο ἘάῑΠ. Ετίπεσρς, αἰπιοβί αἱ] πο 
πποϊίοπί ὙοτβΙοΠΒ, απά 8οππο (τοσκ Επαίοτ 
Τ]ιογ ατα {Ποτοίοτο - ὮΥ ΜΗ, οππσο]]οά Ὦγ 
Οπίερὺ., ΕπίΣ., απά Ἀο]οία, απᾶ Ὀτασκοίοί ὮΥ 
Κπαρρ. απά Ὑπίοτ: Όνοισ] τοἰαἰποᾶ ὃν Μαν. 
χ-λ ντο ανω; ἀοιίνος {τοπ ἵν. 59, 

}. ἐσπλαγχνίσθη] “« νναβ πιονοὰ γην οοπΊραβ- 
ρίομ.”. πο ννοτά οσσπ ποῖ]νοτ ἵπ ιο Βορί. 
ποτ Όνο (]ηρείσα] νντίογα, απά β6οπΠΒ {ο Ἰπνο 
Ῥσοῃ Γοτπιοῦ Ὦγ νο Νονν- Ῥορίππιοηί ννγίίογα ΓΓΟΙΑ 
σπλάγχνα, Ῥουνο]α; Γον Πιο εινα ουν ϱρ]ποθά ιο 
ροπί ο αΥπιραγ: ΕΥ α- ΠΠΘΙΠΡΊΝΟΓ {πκοι ΓΤοπι 
να αγ μ]μίοἷι 16 (01 {η ΡΙγ, ον Όνο οἵ]νοτ 
ΚπάΙγ αβΠοσίοπν, Τ]ο νους ἵν οοηκίτησὰ ΜΟΠΊΟ- 
πιο νι ην περὶ, νι ος νννουί α ΟοπΗΕ., ΟΏΟΓΒ 
νι ἐπὶ απᾶ Απ Λοσημ, 

---σκυλμίνοι,] Τ ἵ απ πποκέ Ἱπιρομείμ]ο ἐο ἵπι- 
αρίπο ίοηροτ πω νοτγ, Γπίοτηαὶ απά οχι, 
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ωμή καὶ ἐῤῥιμμένοι, ὡσεὶ πρόθατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. Ἱ Τύτε λέγει τοῖς 3η 
μαθηταῖς αὐτοῦ ' Ὁ μὲν Φεριαμὸς πολὺς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι " 

Μκ. τή δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου ποῦ Φεριομοῦ, ὅπως ἐκθάλῃ ἐργάτας εἲς τὸν 38 
6. 9. δερισμὸν αὐτοῦ. 
η Χ. Καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ, ἔδωκεν αὖὐ- 1 

τοῖς ἐξουσίαν πγευμάτων ἀκαθάρτων, ὥστε ἐκθάλλειν αὐτὰ, καὶ Όερα- 
πεύειν πᾶσαν γόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν. Ἰῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων 3 

τὰ ὀνόματά ἐστι ταῦτα" πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος, καὶ 'ᾱν- 
δρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ" Ἰώκωθδος ὁ τοῦ Ζεθεδαίου, καὶ Ἰωάννης 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Φίλιππος, καὶ Βαρθολομαῖος' Θωμᾶς, καὶ ΠΜατ- 8 

Φαῖος ὁ τελώνης Ἰάκωθος ὃ τοῦ ᾿άλφαίου, καὶ 4εθθαῖος ὁ ἐπικλη- 

Φεὶς Θαδδατος ’ 

ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 

Σίμων ὃ Κανανίτης, καὶ Ἰούδας [ὸ] Ἰσκαριώτης, 4 

Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὃ Ἰησοῦς, παραγγείλας αὐτοῖς, ὃ 

λέγων" Εὶς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν «Σαμαρειτῶν μὴ 

ὄναπ οχἰαίς Γοτ 8 τοπάΐπᾳ, νήσο] ας Όδοῃ αρ- 
Ρτονοά ὮΥ αἰπιοβί ονοτΥ οπιπιοπίαίος, απὰ Τθ- 
οεῖνεὰ Ὦγ αἲ] νο Εάῑίοτε ποπ Ὑγείς, ἀοννπννατά», 
Α5 {ο νο ϱΟΠΙΠΙΟΠ τοπζίπᾳ, ἐκλελυμένοι, ἴ ἴθ 
μαν α μοβ. Ί]6 86µ60 ο ἐσκυλμένοι ἵ8 

γακφεᾶά, τετοὰ, ἐγοιβίρα. Ἡ ἆθεἈφ πο ἀοποῖο 
ῥεοροήγ, (α8 ἵ9 οοπΙπποπ]γ επἰἀ) {ο {εαν νε ]ιαίν, 

εἰο εἶαιο, 48 αρρ]ίεὰ {ο ἆορν απά ο]νετ απ]: 
50 αγγ]. Ῥοτε, 683. γναπτόµενοι σκύλλονται. 
ΊἸ]να μπας οσσυγ8 αἱκο αἲ Ματίς ν. 90. απ Το ακο 
γη, 44. 5 Μασο, Πἱ. 20. ἵν. 6. 
--- ἐῤῥιμμένοι] 1. ο. ποῖ φεα((εγεᾶ, 38 8ΟΠ1Θ τοπάοτ, 

Ὀπῖ (οεκεά ακίἀο, αὐαπάοπεὰ, ππρτοϊοοίθὰ. ευ 
οι». Βἰπή]ας ραβίοτα] Ίππαρος οσους ἵπ 1 Βΐπρι 
κα ος απά ὁπόι χὶ. 19. ο λόἡ 

: ὁ μὲν θερισμὸς --- ὀλίγοι.] Ἐτοῦαῦὶγ ἃ ΡΤΟΥΟΓ- 
ία] σίαα, ρευν Ἠι ὃν ως. οοπιρατίκοη, 
κο πιαπγ οποτε ἵπ Βοτίρίατο. Ἰπάσςά, ἔργον 
ππά 1 οοππροπάς ατο ρου]ατ]γ αρρ]ίοά {ο ο 
Ιαὔουγς οὗ Πηκύαπάτγ. ῬΒολοείᾳ, οὔδετνοἙβ, ναί 
ἵπ Όιο Παυυλπίσα] ντ ίηρ ἴοας]νος ατο Βριτοά α8 
ον απά Ὠνεῖγ ννοτκ οἳ ἱπκίτασίου ἃδ Όιο 

γυοςί, ' 
55, ἐκβάλῃ] “« που]ὰ εροοάΙ]γ φοπὰ Γογίμ.” 

Χ. Ἱ. ἰζουσίαν πνευμάτων ἀ.] ἨΜοκί Οοπποη- 
ἐπίοτε Ίνοτο καρρ]ν κατὰ, Νο], Ἰοννονου, Ὀνουμ]ι 
(οαπά ἵπ φογοτα] ΝΤ58., ἵ οπ]γ απ αποϊοπί σίοφᾳ, 
Τ]νο πνευμ. ἵψ τὶμ]η]γ τοσατὰσά ὃν Καπ. α5 α 
οπή. οἱ οὐ]εσί; αἲ ἵπ Εου]ας. κ. 4. ἐξουσία τῆς γῆς. 
2οἵη αν. 3. Ῥοπι. ἐκ. 51, απά 8ονο 
οὗ νο (Ἰακκίσαὶ Ὑτίίογα οτοὰ Ὁγ ἨΠαρ]νεὶ 
Ρα]αΐτει. τα. Ματίς 1, 14] 

9, ἀποστέλων.] Της ἱπεροτίαπί ἴοτπι Ῥτοροτ]γ 
ἀοποῖοα ὁ ἀπεσταλμένος, 916 ποπ ὃν αποῖΊος, Ο0Ἠ 
βοπιο ἱπιροτίαπί Ὀκίηθκς, ας ἵπ Ἠετοάο, {. 31, 
κ οτο  εἰσηίῆος α εγαία, απά Ἰ Νίπρι ιν. 6. 
Βυΐ (ἵπ ἱππα ίση οὗ νο παπηπο μίνοῃ {ο απ οῄῖσοτ 
κου ὃν ν ἨΗἰα]ρτίσκί απά ῬΒαπ]νοδήπα ο Όνο 
ἀἰκίαπί απά Γοτοίση στα, ἴο οο]]οοί Όνο πναῖο 
Ἰονἱοά [ο Όνο εαρροτί οὗ Όνο ΤΓοπηρ]ο) ἴε ἴα, ἵπ 
ὖνο Ν. Τ., αἰπιοκί αἱ κανα υκοἆ {ο ἀσποίο ρεγκοπα 
οπιρίοψεά {ο 5 {νε νεκκαφε οί φαἰνα ίση 
Οοά ἑο πια, απᾶ οκροςἰα]1ν νο ἠλοεῖυς Αροείΐεε ; 
νο νετο ροσμ]αγ]γ κο οπ]]θά, α΄ ἰνοίπα αἲ Πτι 
οεροεἰα]]ν «οπί ουἳ Ὦν ϱἨσίκε, απά οοπηπή κοπο 
(ο ρτοπο] νο Οοκροί η πάπας απά νν]νο αΏιοτ- 
ἵναγάς, νο Ρα] απά Βασπανας, [νν]νο νοτο Ηρος- 

8 
απά ἡὨὐτν 

παζητα]]γ φε]οοίσὰ Γοτ Όνο .. τεεεῖγεὰ --- παπά 
ανά Ανω». (ο πι 
ή τορίοη Έπτο ο]ᾷ, αι το . 
ππά τορι]αῖο Όνα Οατο; απά 
Ἰγ το οτάαία ἴρασμοτ απᾶά ραρίογς, Ὑν]νο ]ου]ά 
Ἰετεαβετ σονετῃ μα --- φ.οϕ ν 

--- πρῶτος ----Π 1.68. 1η 5 οί 
νι κ ἡ γα) ἐ Ὁ -----ᾱ- 
{ο Ἠανο αι]νοτίκεὰ απΥ ἀἱ ἵπ τανκ ᾖΤΓ Ίνα 
Ἰνιὰ ἆοπο κο, νε Εναηρε]]δία ννου]ά Ίνανο οκετνεὰ 
τς Όαί Όνευ Ίνανο ποί; Γοτ Όνο παπηςς ατο τος]τοὰ 
Ὦν Όνοιι ἵπ ἀῑβετεπί οτάετ. «πάσα, Ἰοννθνετ, ἶ8 

ΝΑΥΕΒ παππθά δέ, παπά Ῥεΐετ Πγεί; απά ο) ονη 
Ἠάς Ὀποί]οτ απιος Οήτὰ απά Γουτίμ, ος Γουγί]ι απ 
ΑΛ. ώς να Όπου Ὕγετο 1]1γ 
οφίοεπιεὰ Ὦγ , αγ. - βοτ δοὶς ἁσουίο 
ππίασλπηεηε, απά πιοπίαὶ οπάσννπησπίς. (Βοκ ο.) 
1 19 α πιοδί φαἱκ[ασίοτγ, απᾶ, ἵπ ορροείἶοη [ο ἶνο 
Ργεϊοπείοης οἱ νο Β] οὗ Ῥοππο, α ευβ]οὶ 
οχρ]απαίοη ΟΓ πρῶτος, Ὠναί Ῥείετ γνας εα(εὰ 

Ῥο Τ]δορηγ]. Ῥησι δὲ 
| Ἡ 

4 

: 
ιο Όνο ππϊκίτγ. 

ν οἵς, απά αἲ] τουεηί ἴοτ οχοορί 
φγεονε νο τς πρ τε Μιά ἁ]είοπ 

οἩ Ῥτοκοπος οὐ πὔκοηςς 
ο δν λα ἁνωὼα Ἀλλοῖνας Ἰσεοριότης ὃ9 
ἃ ΗΠάΥΝΕ, ΟΙ ΔΗ αἰρπίβοπηί οἳ Ρίασε 
ΡίγΟι ος τοκἰάσηοο. Π πα: απὰ .. 
οἴ]νογν αγ, ἵ ἵα ἀοτνοά τοπ ὀαδακ 

3 »ἶνο Οήηκα, : απ 

πΙΟΠ Ἰπίο α Πας) κο  πιαν ὃς πω Ἅγ-ι ο νο, σε» ἔ-λ 
5 {ο Όνο γεαά(πς. Ἀπῖ, εἶπου ετίεγπαὶ ονἱάσπος 
 ἀοοίάσαϊν ἵπ οὗ Όνο Αγοίο, απἁ ἵπ- 
(εγπα! ἵέ οαρ]ὲ ποῖ 1ο Άανο νου 
οππος]]ος Ὦγ Ἁαι]ν, απά Ἠαἱργ. 'Ο καὶ παραδοὺς α. 
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6 εἰσέλθητε. 

Ἰοἴκου Ἰσραήλ. ἍἸορευόμενοι δὲ κηρύσσετε Λλέγοντες | 

8 ἤ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ᾽4σθ ενοῦντας Θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρί- 

Ππορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόθατα τὰ ἀπολωλότα 6. 9Ὁ 

Ὅτι Ίγγικεν 3 

ζετε, [νεκροὺς ἐγείρετε,] δαιμόνια ἐκθάλλετε' δωρεὰν ἐλάδετε δωρεὰν 
8 8 9 δότε. ΙΜὴ 

Ι0 ὑμῶν μὴ 

Η { ῥάόδον " 

κτήσησθε χρυσὸν, μηδὲ ἄργυρον, μηδὲ χαλκὸ», εἰς τὰς ζώνας ὃ 

πήραν εἰς ὁδὸν, μηδὲ δύο χιτῶνας, μηδὲ ὑποδήματα, μηδὲ 

ἄξιος γὰρ ὃ ἐργάτής τῆς τροφῆς αὐτοῦ ἐστιν. «Ἠῖς ἣν δ᾽ 
» - , - , , κ 3 5, 

ἂν πόλιν ἢ κώµην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστι κἀκεῖ 1ο 4 
, η Π 3 ’ 

19 µείνατε, ἕως ἂν ἐξέλθητε. Ἐἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, ἀσπάσασθε 

11. 94. ιο νγαγ ος νε ἴτεε οἳ Ἠ{ε, απά .1ετ. Π. 18. 
ᾗ δδὸς Αἰγύπγου. (Καῖπ. απἀ Ετίίπ.) Εἰς πόλιν, 5αῦ. 
τινά; Τοτ Ἱτ 18 πογοπσίη ἴακεηπ Ὃν Καῑπ. οἱ “' Ώια 
εἶιψ οἳ Βαπιατία: ” νιηῖο υγου]ά τεαπῖτε Ώθ 
Ατί. 

6. [ζοπιρ. ΙΠίτ. αν. 24. Λοΐς χΏ. 46.] 
Τ. [ζοπιρ. Τε Ικ. 2. Θαρτ. 1. 2. Τν. 17. 
δ. νεκροὺς ἐγείρετε.] Εάῑἴοτ αγ πιασἈ ἀιν]άεά 

ἵπ ορίπίοη ας {ο νε απ{ποπ{1οἳίγ οἳ Ώπεςθ νγοτά; 
νΏΙοἩ ατε Σαρ μι σεπετα]1{γ οἳ ΟπΙ(ΐος, 
υυέ ἀε[επάεά Ὦν ΠΙΩΥ, (τίεςὺ., απά ΕΤΙΙ. 
Τηο Ιπίετπα] εγίάεποε /Ογ απᾶ ασαἰπδέ ἵ5 πΘατΙΥ 
Ὀαἱαποεά; Όαί ια Ἰαΐετ δοπιεη]μαί ῥτεροη- 
ἀρεταίεε. (5εε (τοῖ., ΜΗΙ, (6απιρῦ., απἀ Μαί- 
Ον.) Τ]ο επίργπαἰ 5 πιοδί ἀεοιάεά]γ ασαϊηεί 
Όνεπι. Έεε Βο]ο]α, πο Ἰαβ, ση] Μαλί οαπ- 
οε]]εά ἴἶνε ννοτάι. Τ νογ ὃς τείαϊπεᾶ, Ὑε ΠΙΑΥ 
επρροςο πα, κο 5οτηε {ευν οίμετ ρᾶ55ασες ἵπ {15 
ἀΐκοοιτεε τθερθοίίπσ ουθηίς ννη]ο] ἀῑά ποί ΙΠΙΠΙθ- 
ἀῑαίεΙγ ἴακε Ῥ]ασε, Ώιεγ Ἠανε τείεΓεπος {ο ἴθ 
Ρετῖοά οοπιρτεηεπάεά απἆετ {Πο πποτθ οεχίεηείνε 
οοπηπηϊκείοη {πο Αρορί]ες τοσεῖνεὰ α[ίετ (Οητίκί8 
τοκυττοσ{ίίοπ. 366 ἆᾖο]π κκ. 21. Ι Ἰανο ποί {ο]- 
Ιονεά ιο «παπσο οὗ ροβίΐοπ αἀορίεά ϱΥγ Οτίεεῦὺ. 
{τοπι 5οππο ΛΤ85. απά Ὑετείοης, Όεσααςα Όιαί 
νγοπ]ά τεπιονε οπς ρτϊποίρα]| σαπ56 ν/πίο] ππαΥγ Ὦθ 
αρείσπεά Γοτ να οπικκίοπ οἳ Ώιε ν/οτά5, ΠΑΠΙΕΙΥ, 
νε Ὁαώακονς Τ]ε εἶαπσε οί ρορΐοπ παὶσΏί 
νγε]] ατίεο {τοπι οπεςφίοη, α[ιετνγατάς 5αρρ]ϊεά {π 

ππατρίη. 
---δωρεᾶν ---- δότε.] Τη (υν]ήο] 19 α βοτί οῇ ρτο- 

γοτυἰαὶ αγίηπσ) ππακέ, 45 αρρθατβ {Τοπι Ίκακ Π, 
Ἡρ οοπβπεὰ {ο ν]ναί υνοπί Ἰαδί Ὀείογθ; ΠαπΙΕΙΥ, 
Όνο ἀῑπρεηείπρ οἱ πιίτασυ]οις σἱῇφ; απά (πεγείοτο 
σππποῖ ὃο ἀταννπ Ιπίο απ ατσιππεπῖ αραϊηςί ιο 
ππαπίεπαπος οἱ Ολτίκήαπ πιηἰφίοτε. ΑΔΗ Όιαί ἶβ 
ππθπηί ἵπ, Ὠναί Όπα6γ ννοτο ποῖ {ο πιακο α ἐγαάε ο{ 
Ὀνείγ ππίτασα]οις ρἱῃς, απ Όιο «ανν οχοτοίθί 
ὁἷά οἳ ἠνείγ ρτοτεπάοὰ ροννετ {ο σαδί ουί ἀθν]]ς. 

3. μὴ κτήσησθε] “΄γο πππεί ποῖι ρτονίάς, οι {1Γ- 
πίαἩ γουγκε]νος νι’ α αἰσπίβοα ση ΟΟΙΠΠΠΟΠ 1η 
Ότο ἴνοοί (αφείσα] νυγίίοτα. 

--εἷς τὰς ζώνας ἡμῶν] ἜΤ]ο ννοτᾶς (10 νν]οἩ μὴ 
κτήσησθε χρυσὸν, μηδὲ ἄργ. μηδὲ χαλκὸν πηνεί ὃς αἲ] 
ολοι εἰσπίθγ, “' {οι γουτ ος ο. 6. {ο τος 
(γανο] (πρ εχκρεηπος. ύνας αἰσηίῇος ῥτοροτ]γ 
δι, Βαι ο μη ΠαΊ0ΡΒ, (απᾶ ουθη {νο 
Ἴτεεκα απά Ἠοπιπης) αποὰ ιο Ἐοε, ντι νν]]ο]ι 

Όνείγ βονίπα χο πνοτο οοπβποᾶ, 48 ΡΙΓΗΟΒ 
πα οαβίοπη |. 
ὤτερςα. [ζΌοπιρ, Το κκ. 50. 

10. »]Ἱ Α κοτή ο να]]οί, σοποτα!γ οϐ 
Ιααῦνετ, υκεᾷ Ὦγ εἹνερ]οτός απά (Γηγε]]ογ, {ΟΥ νο 

--- δύο χιτῶνας.] Τηϊ5, (45 Επίπ. τὶσΏ{]γ τε- 
ΠΙΑΓΚΞ) ἀοθς ποίῖ Γοτβίά ἴῑπε ποραγῖπς ο{ {νο οοαίς, 
({ος Ώιε αποϊεπίς σεποτα]]γ Ίνοτθ ἴννο οἨ α ]οιί- 
ΠΕΥ) Ῥαΐ α εἶιαπσε ΟΕ οοπί8. 

-- ὑποδήματα.] Α οτί ο/ είοπς εΊοες, ΓΟΓ /οπο' 
19ΗΓΠ6Υ5. Όπ οἵμεθτ Ο60σ0ΚΒ8ΙΟΠΒ δαπάαἰς νετθ 
Ψ/ΟΤΠ. Τ]ο5ε ὑποδήματα ΕΥ Ὑνετο ποῖ {ο ΡΓο- 
γιάε, Ὀιαί (α5 Ματ] πποτε ο]εατ]γ εχρτεςεος 16) {ο 
Ἡδα «απάαἱς οΠ]γ. 'Ῥάβδους ἵ5 ἔοπτιά 1π πηοςδί οϐ 
Όιε ΛΤΡ5., Ώιε ΠβΙνΑΑ ΑΤΠΙ., απά Ἰαΐεγ Ῥγτῖας Ὑεἵ- 
εἰοηπ5, 'ΤΓΠεοΡρΗγΙ., Ἐν. Ῥτίπο., ΦίερΗμ. Εά. 1 ὃς 
ὦ, απᾶ ἶ5 αἀορίεά Ὦγ (Οτοᾶις, Ῥετα, ΙΟΥ, 
ἨλΤείς., απά οποία. ΕΒαΐ Τί 15 απἰίε αἱ νατίαποθ 
νι Ματς νι. ὃ 5 Πο, αδ ἵο 15 πιοοπίησ “ΐα 
«Παησο οἱ είανος͵” ἰαί 15 απ αἰίεπιρί {ο τεπιογνθ 
Όνθ ἀϊδετεραπγ (α5 ΕΤΙ{7. αγ) “' τἶδα 4παπα γο[α{α- 
ίοπο ἀῑσπ]ογ.”.  Βεδίάες, Ίνα οαπ {άΓ Ὀοθίίογ ας- 
οοιηί {ΟΥ νε «Ἴαπσο ο ῥάβδον ΙΠίο ῥάβδους, λατ 
Ώιε οοπίτατν. Τ]ε βοτιοθς βίαπιδ]ῖησ αἱ α δἴπσιι- 
ἰαγ πο, α[ἴετ 5ενεταὶ γύιγαί 9Π68, οἸαηρεά ἴ]α 
Ἱησυ]ατ Ιπίο α Ῥ]ηταί: ὙνΠΙοὮ 16Υ πιὶσηί πιογθ 
οα5!1]γ ἀο, εἶπος {πε αροτεν]αοης5 {ΟΓ ον απά ους 
3το ποί ΥΘΓΥ ἀϊδειπιί]ατ. Απά ναῖπ υ]] 1 ο {ο 
πχσα, ἴπαί Ἰπ Τμικο Ἱκ. ὁ. Ὑνθ Ἠανθ ῥάβδοις : ΓΟΥ 
Ώπχετο ῥάβδον, οπ ΥΘΤΥ δίάοπσ ονἰάεπος, Ὀοί]ῃ εχ- 
{οτηα] απά Ἰπίετηα], ἶ8 αἀορίεά Ὁγ αἰ] ιο Ῥοεεί 
Ἐάϊίοτα. "]ας Τί αρροαατ», ὖναί Ώιο ετίεγπαί ον]- 
ἀθηπος ΓΟΥ ῥάβδον (Ιπο]αάῖπςσ βενετα] αποϊεπί ΜΒ. 
απά ια Ὀορί ἨοΓείοης, α5 ἴπο Ῥος]. 3ΥΤ:) 5 πΘατΙΥγ 
εαπα!΄ το Ὠιαί ΓοΥ ῥάβόους. Απά {ο ὑεεγπαί ον]- 
ἀσπος ἶ5 απιοςί νπο]]γ οἩ 188 δά9, [πάοτ νοςθ 
οἰτομπηδίαποςς, ΤΙ Ἠανθ (πουρ]ί ρτοροι (ή ιν ΜΗΙ, 
ἀτίαευ., Μα. Γπα., Ὑαΐοτ, απἀ ΕΤΙίΖ.) {ο 18- 
ἰαἱπ ῥάβδον. Τ]ο 86πΠ86 γη] (πας Ὃο απ]ίο τε- 
οοπο]εαβ]ε υν]]ι Ματίς νὰ. ὃς νο ἱπ]αποίίοηἨ ναί 
Ώνογ Ἰου]ά ποί ργουϊᾶρ Ώχθπιθε]νος νί] α ςἰα[, 
αἰπποβί Ἱπαρ]γίηπς ἴπαί Ώιεγ πηὶσ]έ ἰαζε ο9Π6, ἴρ 
Ώ1αγ )ιαά 1, 

--- ἄξιος γὰρ ἃτο.] Α ρτονοτρία] οχργοββίοη ος- 
ουττίης αἱκο ἵπ Τιονίε, χικ. 19. Ὠουί. χχῖν. 14. 10. 
ᾳ. ᾱ. "Ύοι ππαγ οπδοτβα]]γ (ταβί ο ρτον]άσπος 
οῇ Οσα {ο ἴακο σατο οῇ γοι ννη]]ο επσασοἆ ΤΠ ΒΙΟ] 
8 61186: απά ο ΤΙΑΥ τοπβοπαῦΙγ οχροοί {ο βπά 
ΒΗΡἴ6ΠΑΠΟΘ απιοπς ἴἨομο {ΟΥ νοβο Ὀοπο[ί γοι 
Ἰανου. Το οκρτοβΒΊοή τροφὴ Πποπης Ὀοί]ι {οοὰ 
απά ταἰπποηί, “ Τηογ ατο Γοτριάἁση {ο οΠΟΙΠΙΡΕΓ 
(ποπιαο]νεν υγ] αἲγ ατίίσ]οβ οῇ ταἰπποηί Ώορίάοβ 
ν ναί νου νότο ννοατίηᾳ, ΟΥ ΝνΠ] ΠΠΟΠΟΥ {ο ρΙΓ- 
οἴναβο πποτο, Ώοσαμδο που ννου]ά ὃο οη{1]οἆ {ο α 
ϱαρρ]γ [τοπι Όλορο οἩ νλοπα (οίτ Ἰαθογ Ὕνοτο 
Ἠορίοννσᾶ, παπά ΠΙΟΠΕΥ ννου]ά ὃς. Ὀαί απ ΘΠΟΙΠΙ- 
μταπος,) 

11. ἄξιος] εοἩ. παρ’ ᾧ µείναιτ’ ἂν, “οἳ γουτ 60ΠΙ- 
ΡΑΠΥ.”  3Ἀοπις οινογ΄ ο ήρβος νήσο] Ἠανο Βου 
ϱαρροβοά ατα {10ο ατηήίτατγ. ἈΝαγ, νο αὐκο)η(ο 
μα, ο ἵ Γουπᾶ Ῥουῦν ἵπ Όνο Βοτρέατα] απ 
Οακκίσαὶ ντο, ππὰ επρροτοῦ Ὦγν νο αποίσομί 
ἱπίστρτοίοτη, --- Ρο ῥτο[εταρ]ο, 



σ0 
Μκ. οὐ. 
6. Ὁ. αὐτην. Καὶ ἐὰν μὲν ᾗ ἡ 

Ἡ ο τήν’ ᾗ ἐὰν δὲ μὴ ᾖ αξία, 

ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμας, 

ΜΑΤΤΗΕΝ ΟΗΛΡ. Χ. 15 ---23. 

οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ς εἰφήνη ἡμῶν ἐπ᾽ αὐ- 13 
εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω, Καὶ 1 

μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι 

τῆς οἰκίας ἡ τῆς πόλεως ἐκείνης, ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν 

"᾽αμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον ἔσται Υῇ Σοδόμων καὶ Τομµόῤῥων 16 

παραδώσουσι γὰρ ἡμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν 
“καὶ ἐπὶ ἡγεμύνας δὲ 18 

4 Ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ µεριµκήσητε πῶς ἡ τί λα- 19 
οὐ γάρ 30 

ὁΠαραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἲς θάνατον, καὶ πατηρ 31 

καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ Φανατώσονσιν αὐ- 

Ὅταν δὲ διώκωσιν ἡμᾶς ἐν τῇ 53 

ἵπ Όνο 

α Ταή. 11. 9ἱ, ὑμῶν. 

ἐν ἡμέρα κρίσεως, ἡ τῇ πύλει ἐκείνῃ. 

νο κ ἸΙδοῦὺ, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶρ ὧν πρόθατ ... ἐν µέσῳ λύκων" γίνεσθε 16 

οὖν φρόνιµοι ὡς οἱ ὄφεις, καὶ ἀκέραιοι ὡς αἳ περιστεραί. ΙΠροσέχετε 11 

δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ᾿ 
. . .».-” ΄ αν 

αι 12.1, ταις οσα πάν. χο ἕ 1” . 4 

κ πα καὶ ῥασιλεῖς ἀχθήσεσθε, ἕνεκεν ἐμοῦ, εἷς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς 

κ δι ἔθνεσιν. 
451.141. ο, . ιν ὃ- α , 

λήσητε ' δοθήσεται γὰρ υμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ώρα, τί λαλήσετε" 

ἡμεῖς ἐστε οἵ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν 

Ἰάν "ἐν ἡμῖν. 
τέκνον | 

΄ { ... ’ « . ’ . . ν ΄ ο ε . 

ς Μκις 13. 13. τοὺς. πα ἔσεσθε Ῥιημκ νο παντων διά τὸ ὄνομά µου" ο δὲ 5 

ή ΑΙ υπομµείνας εἰς τέλος, οὗτος σωῴησεται. 

19. ..... Τὴη5, απιά ἐπιστραφήύτω ν πβοτ, ΟΓ νήσο] Όνοτο αγο ΠΠ 
το οοππομΙν τοραγὰθὰ 49 οχαπιρ]ος οἱ ἵπιρεταί. 
(ος Επίωτο. Βαί πα ἵ9 Ὀοίίος, νι Επίκ., {ο ἴακα 
Όνο 86η98ο {ο Ὦο “ νο Ῥποεπι νοςίγαπη, ” 4ο. 
Εἰρήνη Ἰπθαης πο Ὀεποβί οὗ γοι 4ος, ἃο, 
οἱ Ὀ]οφαίπσ. Πρὸς ἡμᾶς ἐπιστραφήτω. 19 ἵ8 9ο 
ἵπ α Ρορυ]ατ 8οηκο, ἴο εἰσπίθγ, ' νδοσππο γοῖὰ απά 
ἱπεβοςσίπα],) Βο [βαίαμ Ίν. Τ. οὕτως ο... ἡμά 
µου, ὃ ἐὰν ἐξέλθη ἐκ τὸῦ στόµατός 
στραφ η, ἕως ἂν μη, ὅσα ἂν αμα - ο .. 
Ῥ». χχχὶν. 6, παπά νἱὶ 

14. καὶ ὃς ἐάν.] Της ἵ9 ποί (15 8 6ΟΠΙΠΙΟΠΊΥ 
βαἰᾷ) Γον ἐὼν ὁέ τις; Ὀνί ἐὰν ἵ9 [ο ἄν. Τηο ο0η- 
εἰτασίῖοῃ ἶ9 Ῥορωίατ, απά Ἱπνο]νες απ 
ο) Πεφποπί ο6ΟΗΤΤΘΠΟΘ ; ΠΛΟΓΘΟΥΕΓ, ἐκείνης ἵ8 - 
ἐκείνου, Ῥθ6χ ΒΥΠθΒίη. Ίὖιο Οοπίί. ποδῶν ἴφ 
οτποὰ Ὦγ Ότο ἐκ ἵπ ἐκτινάξατε. Ἁλακίπα ἴις 
ἀπλί [τοπ νο ἔοοί αἲ ΡΟΓΕΟΠΕ ας α ανπη ο] ἰσαὶ 
ποίίος, ἀῑκο]αϊπαίης αἲ] ΠπέογοσυΓςο γη Ώι δι. ---- 
[Οοπιρ. Λοίς. κ, δ1. κν η], 6.] 

15. ἐν ἡμέρα κρίσεως.} "' 1η Όνο ἆαν οἳ ᾗπ 
Βοπιο Οοπηπηο Πίκος Ἠποτκίαπά πίς ο 
Γγμοβίοπ ο { «Γοιοῖκι πα Ποπ. Επί ὔναί ἵ8 δαν 
ας ήν οὔκογνος, εγ]εὰ ἶνο ἀπν οὗ πσεαποε ; 
πηάὰ {9 ο]γογννίκο, (18 πο «απο ϱοπππησηίαἴος Ίνα 
Ρτονος) ἱπαρρ]ή σαν ο Ίντο. Τ]νο οχργοκείοη, (ηδη, 
Πηκ, πο νκππόίηπα νο οπκκίοι οὗ νο Αγ 
οἷο ἂν κ ηήο]ν κοο Βρ. ΜΙά41.), ὃς απάστείοσὰ οἳ 
ιν αγ οὗ βπα! )ιάςηνοηά. 

ίνεσθε ---- περιστεραί.] ΊΝο Ίανο Ίοτο Όνο 
οκ Ι. απά αρρτορτίαίο αἰπ]οα (6ΟΠΙΠΙΟΠ ἵπ 
νο ϱ]ακκ]σα] εντο κ), εν λοῖν Μπῖ αἲ Όνο --- 
το Νο] νου πουλά Ὄο οχροφθᾷ, ππά νο 
Πησπής οὗ ανοἰἀἶπσ Όνοπα. Ἀπηί]ας «οππασηίς ατο 
πάδπσσς [γοπα εἶνο Ἠαλλληἰσαὶ νντίοτν. 

18. εἰς µαρτύριον αὐτοῖς] Παπηε]γ, οὗ Όνο πε] οὗ 
Όνο Οοκρο], Υ γους οπάνταπος οΓ ρογκοου ση {π 
ναί οὗ 

19. μὴ να ἡμήν ἱ. ο. ὃο πο απχἰουκ]ν κοὶ]- 

κ 

. Πῶν ἣ τί νο) Ίνονν οτ ναί νο πα 

ορ 90, οὐ γάο] Το Οοππνοηίπίογς τορατᾶ Οπή 
35 4 6ΟΠΙ νο πομπίίομ, Ίο πο (απι ---φμαῃ ; 

απίαροάοίοπ “πι εβεοί απ αἱ 

γριο, παπά Ἐπίια, - .τ 

τα] απά Ο]αεείσαὶ ως. πες, ἵπ 8 
ση, ν- 199., 8δαοπας τρ] ἵπ ἀεηνγίηρ νι 
ν πα]ίβοά «οηκο {ο Ἠανο Ρίποο 1η οὐ Ρο ονεὰ ὉΥ 

άτ παπά αβΏοτ ἴπσ εενεταὶ 
ννλλοτθ ἐἶωο Γοππια]α 9 (ουπιὰ ο. 
Τ]οεε, ἵν. 8. 1 Όοτ. 1, ΙΤ. απᾶ νε ῥτεβεηί ρ8ρ- 

}, Ίο «Ίνοννς ναί νο φεπάπποπί 15 επ[εευ]οὰ 
νο Όιο κ.κ -----ς «ον -- Ηεγε, 8 
ών 
πο οὗ 

ὮΥ Όιο Ἠο]γ σος πας 

Επι. : ος ἴξ παν ντος ο χ» (ος ἄγε {ο δε, πο. 
Τ]ϊο «οη9ο ἵς: “Ρος γοι ατα ποιο ἵνα ἐς 
ετα, Όσί Όνο ανω ν ος ο... Εκηνοτ [18 1ο ο 
πλ ο]ι εροακοΏν ος, Όια } ἵπ γοι. 

91. ἰπαναστήσονται.] Καῑπ., ο. απᾶὰ οἳ)ι- 
ογε, ἴακο Ες ας α Γοτομεῖο ἔστανα, {ο ϱ 
ανα)! γεν αν κ ήηραδες. Απά Όνο ἡπιίῇ ολον 
Μαι. μή 41. ω Όνοτο ἐν τρ μυ νο δαν 
ΈΊχοτο ΔΕ9ΠΠΑ Βό Γαῦροι ο ἴνο αμα] Ίη- 
ιο οἩς, 38 {ο Λοκθ(εέη, αμα, 

αωὠνντνάφςὃ τὰ ϕὸ--' καρροτίσὰ ὃν Ἠγοιν., 

μα Απο νου αἰπιί]ας 
ττορ παῖδα ως, .. (ο ρυς {ο ἀθαὴν. 

πάντων] Τα ἰν 
πιοδέ, φαει 

---εἰς τέλος.] Τγήε ἆσοε ποῖ ἀσποίς Όνο ἀθρίτα σοι 
άρμα νο η «αι αΠοτ λναωκο γιός 

μί νε η λμς τδος ος ἵκ ὃν ο γκ»-γ θὰ Ἀ ος πιορί 
πίστα τρ]ηὲν ἵπ .  ὖνο οπὰ 

[ο νε» ουδ] ος] 
ππος }’ ππὰ σωθήσεται, “' καὶ 
.. μμ γι Βρ. ΜάάΙοι, οἴνκογνον ναί νο 

κ πο συ νουξ πηθαπίηᾳς φοτνίπᾳ ἴο πνατ]ς χο 
ἤοημ Ὀοίνθοη οὗτος απά ἄλλοι '. ου οἰκίοο 

ομ)γ Ὀείηᾳ εαρροεσἀ. 
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ο . ΄ ΄ 3 ' 57 
πόλει ταύτη, φεύγετε εἰς την ἄλλην. 

51 

᾽αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν: οὗ μὴ 
΄ .. ωἳ ΄ 2λ ' ς ς - .) 

τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ισραὴλ, ἕως ἂν ἔλθη ὁ }ίὸς τοῦ ἀνθρώπου. 
Α κἁ. κε να ν , ὸςν κ. νς ν /.. σ [ιακο 6. 40. 515 Ουὐκ ἔστι µαὔητης υπὲρ τὸν διδάσκαλον, οὐδὲ δοῦλος υπὲρ τὸν κύ- {πηδ 

ο 3 ν - -- Γ -. ε ς / 2 ἃ 15. 20. 
25 ριον αὐτοῦ. " ᾽Αρκετὸν τῷ µαθητῇ, να γένηται ὡς ὃ διδάσκαλος αὐ- 1 ταῖς 19.98, 

μά 3 -» ς ς ’ 2 . 

τοῦ, καὶ ο δοῦλος ὥς ὁ κύριος αὐτοῦ. 
. Ξ , Ματ 8. 22. 

εἰ τὸν οἰκοδευπότην Ἱ Βεελζε-- 1 κε 1]. 1. 
. ο. , .  οἲ ο δὴ σα, ᾗ { Μαν]ς 8. 99, 96 θοὺλ Ἡ ἐκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακὸ ές αὐτοῦ, | ΜΙὴ οὖν φο- [ναΚο Β. ΙΤ. 

- 3 3 . , τα λ.. , 

θηθῆτε αὐτούς' οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυµμένον, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται » ἃ 12. 2. 

3 ’ / .. ϱὲ , 

51 καὶ κρυπτὸν, ὃ οὐ γνωσῦθήσεται. Ὁ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε 
- - ... . ϱαἳ 3 ν 5 3 , . κ . , 

εν τῷ φωτι και ο εις το ους ακονετε, απιου-ατε επυ των δωµατων. 

25 Καὶ μὴ 

μὴ δυναµένων ἀποπκτεῖναι ' φοθήθητε 
ο ᾽ ω 3 ΄ 5 ’ 

99 ψυχη» καὶ σωµα ἀπολέσαι ἐν γενν. 

- 3 . - 32 ’ 3 - .] υ μ. 

φυθηῶητε ἄπο τῶν ἄποκτεινόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψιυχἠν 

δὲ μᾶλλον τὸν δυνάµεναν καὶ 
3 3 

Οὐχὶ δύο στρουθία ἄσσαρίου 
8) πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴ ὃν ἄ ῦ πατρὸ ἴται; καὶ έξα ἴται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς τοι 1β, 

51 ὑμῶν. " Ὑμῶν δὲ καὶ αἳ τρίχες τῆς «κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί. 

----τελέσητε τὰς πόλεις] {οί τελ. (τὴν δδὸν διὰ) τὰς 
πόλεις. Τπε εἰ]ρείς 15 {τεαιεπί ἵπ Όιε Ο]αδείσαι 
ντῖίετα, α5 Τηπογά. Τν. Τ8δ. ἐς Φάρσαλον ἐτέλεσε, 
Ὑνπετε 5εε πΠΥ ποῖθ. 

---- ἕως ---- ἀνθρώπον.] απ], ος απίο, πρ {ο {πε 
πια νἨεῃ, ὅτο. Ίς ποτά ατα Ὦγ ια Ῥοςέ 
Οοπιπιερίαίοτς τεβεττεὰ {ο Ώιε ἀερίταςοίίοη οἱ ᾗο- 
ταβα]ετη. 

94. οὐκ ἔστι ---- διδάσκαλον] “πο ἀῑδεῖρ]ε ἶ9 αΏονε 
Ἠή8 πιπετετ.”. Μιά. Α Ῥτονετρία] ςαγίηςσ, νΠῖο] 
Ἱπαροτίς, εαί θε οαπποΐ εχρεοί Ὀδίίετ ἱτεαίπιοπί 
Όιαῃ Π]5 πιἈδίεΓ. 

25. Ῥεελζεβοίλ.] Ἀενεταὶ Εάῑοτ απά Οτίέςος 
νγου]ά τεπὰ Βεελζεβοῦβ, ΥνΠοἩ «θτοπι αἀορίοά 
Ἰπίο ἴἶνε Ὑαἱσ., απάετ πε Ιάεα ναί 1 19 {θ 6απιθ 
ναι νεο Ἐκτγοπίίο Ιάοἱ οα]]εά αἱ 2 Κίπσς Ἱ. 2. 

3131 1, 612 Γογά οἱ [ΐεα; απᾶ ναί νο οἼπηρθ 
οὗ 4 Ιπίο λ νγας πιπᾷθ αστεθαῦ]γ {ο ιο σοπ]ις ο 
Ότο Οτεο]ς Ἰαπσπαπσο, νν]ςἩ απη]{β πο γνοτά {ο οπἀ 
ἵπβ. Ῥιϊ Ὀθβίάςς πι Γον Ἐεελζεβοὺβ, οτε 18 
βοατοε]γ Όνο απνοπίγ οἳ οπε ΜΑ. (48 (ῑτοί., 
1 αρ], Ἰγείς., απᾶ οἴπετς τοπιατ]κ), νο 11ο νναβ 
οπθ οὗ Ποποιγ; Ἰκο Όναο Ζεὺς ᾽Απομίῖος, Δατίκ]ιογ 
ο Πτρε, μίνρη {ο Ἠετοπ]ος, Ἰνγηογθας ιο παπιθ 
ετο ονἰἀεπηγ ἵψ οπο οϐ εσπ/ρπιµρ. Ἠεπος ια 

Ὀρεί Οοπιππεηίαίογς, Ὕι ΓΘάΒΟΠ, βρρο8οθ Ειναι 
Όνε παπιε ἵς Ἰπάεεᾶ ο βαπιο ουν Ομαί οὗ ιο 
πΌονο-πιεπῃοπεᾶ: Ῥαῖ, (ποσοτάίπσ {ο α οπβίοπα 
απποπρ Όνο Ἰσαννα, οὗ αργίπσ Πιο παπιρς οἱ 14015, ἴο 
Όπγονν οοπ{επαρί οἩ ἴποιπι (οἩαπσοᾶ {ο Βεελζεβοῦλ, 
1. 6, Τ,οτὰ οἳ ἆμπς, Ἱ. 6. πιοίαρλοτίσα]]γ, Ιάο]αίτυ, 
οτ, αεσοτάῖπα ἴο οὔνοτς, να “Τοτᾶ οἳ Ι40ἱ..) 
ἨΠσποο Ἡξ να» αβοτγννατά» σῖναοι ὮΥ νε ᾖ6ννς {ο έἶνο 
Ῥτίπσς ο ἀππιοηα. 

---Ἰκάλεσαν.] ἸΝοια,, τίοκς,, Καῑπ., Ὑπίογ 
Ἐπία., παπά 5ε]ιο]κ οὐ. ἠπεκήλεσαν; ΝΥΙΟἩ ἱπάσοἆ 
Ίαν νοτν ἴτοπσ πποτίίγ [τοπ Μ858., ΕάΠΠοπΑ, 
παπά Ἐπλνογη, Ὑσι ας νο Μ 38. βποἰπα{ο Ῥοίν/οσῃ 
ή απά {ηγερ οὔὔνοτ τοπάΊηρα, νο ΠιαΥ απεροοί αἰ- 
(εγαβίσῃ ; απᾶ {οι Όνο αἰπαιρ]οκί τοπά(πσ 18 {ο ο 
Ργε[εττεᾶ, Ταν, ἵπ νο ργοβοπίέ 61.9, ἠκήλεσαν 
πρ] μίνο γι {ο αἲ! νο τοµί, Τ Ἴανο, νοτοίοτο, 
(Μην Μαν) τοήπεὰ Οιὸ οΟΠΙΠΠΟΠ τοπά(ηᾳ. 

35. μὴ οὖν φοβηθητεκ.τ.λ.] Τ]νο κσηρο Ίνογο 18 
εμάς ἴνη Η οσα {ο Ὄο:  Εσαγ πο γους 
αἴσγκ απὀ οπαπιπίαέοχγα, πος ὃς παγπηςἡ {ο 

[νο κπσσεκα οἱ Όνο Οορο!: {ον γοιτ ΓΠπΟσσποθ 
ανα!) νο πππ ο α εἶσαι αν Όἶνο σέ, απᾶ γουχ ἆοο- 
υήπο εἰ] επ]ρ]ποῃ νο νι]νοίο νο], Ί]νο 

Αοὶς 27. 84. 
2 ΡαΠ. 14. 11. 

πγοτᾷς Γο]]ουνῖησ οοπίαϊπ α ΡΓΟΥΘΙΡ π5ηα] απποησ 
Ώιο Ἠεαίμεῃς, Ἱπρογίῖης ἐλαί λε ἰταίῃ οπηποί ϱ6 
εχἠἠπσα]σμεάς αξ ΤΠ ια ννε]]-Κποννπ ΄΄Μασπα ο5ί 
γετῖίας, οἳ ργσνα]εβί(. 

ὦτ. ὃ λέγω --- δωμάτων.] ΟΕ Όνα Ῥ]ταςδος λέγειν 
ἐν φωτὶ απά ἀκούειν τι (λεγόμενον) εἰς οὓς, Χδ 4150 ο{ 
ὀῶμα ἴπ Όιε 56Π58, Ἰιοις5θ-ἴορ, 566 {πα ϱ)]αδείσα] 
οχαππρ]ες ἵπ ἨΝοαίβ. απἀ Ἠεσθηῃς. Ἀγπορ. ΤΠΕΥ 
ατο αἲ] πιοίαρλοτίσα], απά λα ]α5δΐέ αἀασία. 

28. φοβηθητα-] Ἠγείς., τίθοεῦ., Μαάμ., γαϊ.. 
απά Βο]ᾗο]Σ, ο]. φοβεῖσθε, (Τοπι νθτγ ΠΙαΠΥ ΜΑΡ., 
Ώιο Εάῑί. ῬἘτίπο,, απά 5οπιθ Είμαι. Βιί, ἠνοισῃ 
οχίθτπα] ονἰἀάθηςα Ῥ6, Ῥοτμαρς, ἵπ /αυοιγ οἱ Φο- 
βεῖσθε, οί Ἰπίεγπα] 5, 1 αρρτε]μεπᾶ, ασαἰποί Τε, 
εἶπσε 1 οσσΙτ5 Ῥοΐοτο απά α[ίοτ ἵπ Ὠνο οοπίοχί, 
απά φοβηθῆτε Ὑνα5 ΠΊΟΤΘ Ικο]γ {ο Ὀο οἴιαπρος Ιπίο 
Φοβεῖσθε Όναι ἴο οοπίτατγ, {ο τοίαῖη ἴ]ο 6ΟΠΊΠΙΟΠ 
τοααἴπς, νΥμΙσΙ, Ιπάθαᾶ, 15 Γουπά νννοιί ναν. Ἰ6οί. 
π Ώιο ρατα]]ε] ραβρασο αἱ Τωα. χι]. 4. 

---- ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων.] ἜΤ]ουρ] ἴπετο ο 
οοπεἰἀρταῦ]α αα οτί] {οτ ἀποκτενόντων, ΝΝΠΙΟΗ 18 
Ῥτείεττοά Ὁγ πεατ]γ α] Όιο στοαί Εάῑίοις: γοί 
(ποτθ 866ΠΠ6 πο αι[Ποίοπί ΤοπδοἩπ {ο οπαπσθ; 
βἶπος {ιο ϱΟΠΙΙΠΟΠ τοαἶπςσ 15 Ποσο επίαΌ]ο Ίπ 
6οηςο, ἶς Γοιπά ἵπ αἱ Ἰοαβί αξ πιαπΥ ΝΤΡΟ., απά 18 
οοπβτιπθά Ὦγ ελα ρατα]]ο] Ραδξασο αἱ Τι] χι]. 4. 
96ο αἱδο Να, κχη], ὅτ. ἜΤ]ο οοηείτασίον αἲ 
ῥοῤ. ν{]ι ἀπὸ ἵ9 οπ]]εὰ α Ἠουταίδνα, Βαΐ Τί ΠΙΥ 
ο Ῥατα]]ο]εά νι ους “ (οε]ίπσ αΡρτεΠδηΡΙΟΠ 

ο,” οἵ [γοπε. 
29, ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ] {οτ οὐδὲν, 84Υ ιο ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 

ἰαίοτς απά ποτ απ Πἱς Οτ. αν, ὁ 50. 1. Βυι 
Ρετ]ιαρς ποτε 15 πποτο οπαρ]ιακία ἵπ ο ρτο5θη{ Ρο- 
αῖοπ; νο 5οπβο Ὀείησ ποπτΙγ {πο 84ΠΠΘ ας ἵη 
οὐδὲ ἓν, πιοί ερ οπο. Ἰπ [πο ἵπ αἲ] νο οχαππρ]θς 
πάασοᾶ Ὦγ ποτ (48 Βρ]. ν. ὔ. απ ἵν. 99. 3 
Ρει. 1. 20.) Όποτο 19 απ Ἰπέοηείέν ο/λοηρο. 

---πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν.] Άπ Ι4ἱοπι οΟΠΙΠΠΟΠ ἵῃ 
Όνο Βοτϊρίπταὶ, απά πο αποχαππρ]εὰ ΤΠ ιο 0118- 
ίσα] ντο», {ΟΥ ἀπολεῖται, 

--- ἄνευ τοῦ πατρὸς ἡ] ἑ ννἡ]ου{ πο οοηβο] απά 
Ρτονίάσπσς οἱ) αν Τηπογά. Π, Το. ὅτι ἄνευ αὐτῶν 
(Μοἱ]. τῆς γνώ ης] ζυνέβησαν, ΝΤ τορροςοί {ο Ὠιο 
απ πιά, ννμίο Ἱπου]οπίος νο αροτπίοπάίηπα . 
οατο οὗ ῬἘτονίάσησα ΘΝΟΠ ονογ (ιο ΠΙΘΑΠΟΡΙ ΝΟΤΚΗ 
οἱ εἶνο ογοπἶση, νο (οπππιομίαίοτΗ πάθος ΠΊΛΗΥ 
Ραγα]]ο] η [τοι ἴἶνο Οπηρίσα], ππά Όινο Παυιπίσαι 
ντο, 

00, καὶ αἵ τρίχες --- εἰσί.] Αποζος ῥτονογυ]α] 
ραγίπα ({π]αγ ο ΠιπΙΥ ἵπ θιο Ο. Ἰ . απά Όινο 
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ΓακοῬ, 08, 

ΜΑΤΤΗΕΥΝ 0ΟΗΑΡ. Χ. 92--- 439. 

Μὴ οὖν φοθηθῆτε" πολλῶν στρονυθίων διαφέρετε ὑμεῖς. | Πᾶς οὖν ὅστις 35 
4 8. ε ΄ . ., - ΄ ΄ Γι. ΄ . 

δΤία 1. ὀμολογησν έν μο μηροσθιν τῶν ανθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὠ ἐν 

αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὅστις ὃ᾽ ἂν ἀρνή- 39 

σηταί µε ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπρο- 
δν. , σῶεν τοῦ πατρός μου τοῦ. ἐν οὐρανοῖς. ' Μἠ νοµίσητε, ὅτι ἦλθον 34 

βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν" οὐκ ἤλδον βῥαλεῖν εἰφήνην, ἀλλὰ µάχαιραν. 
΄μλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κα- 35 

5 ὈΤ{σαἰι 7, 6. τὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς. " Καὶ ἐχδροὶ 36 

οσο]. ο. τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. "Ὁ φιλῶν πατέρα ἤ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ 3η 
Ιπ{ς, 

Γακε 9. 38, »ε 
... 15. 5. ασιος. 

αικ 8. ἃ8δ, 
Γυκες, 8. 
ᾱ 7 ἳ, 
1ομς 19. 55. 
{ Ταΐς, 18. 6, 
ἵυκα 10, 18, 
Του 18. 30, 

πμ. οὐκ ἔστι µου ἄξιος" καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι µου 
Ρ Καὶ ὃς οὐ λαμθάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω 38 

µου, οὐκ ἔστι µου ἄξιος. Ἱ Ὁ εὗρὼν τὴν ψυχἠν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν' καὶ 39 
ὁ ἀπολέσας τὴν ψιυχἠν αὐτοῦ, ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. " Ὁ δεχόμενος 40 
ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται" καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε. 41 
Ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται 
καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται. 48 

μμ δα. Καὶ ὃς ἐὰν ποτίση ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ µόνον, εἲς 
ὄνομα μαθητοῦ, ἁμὴν λέγω ἡμῖν" οὗ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὀν αὐτοῦ. 

Βαὐὐϊηίσαὶ ννπίοτς) ἱπιροτίίπρ Εναί ἴνο νετΥ απια]]- 
ορί ο{ οςΓ οΟΠΟΕΓΗΒ αγο απάοτ {ο σαγο ο Ωσά. 

33, ὁμολογήσει ἐν ἐμοί.] Α Ἠεῦτενν απἀ Ηε]- 
Ιοπίφο οοηβίγοίίοη {ΟΥ ὅμολ. ἐμὲ, αφ αἲ Ἰωμα. χι, 
δ. Ῥοπι. κ, ο. Τ]ο 8επεε οἳ Όντο ννοτὰ 19 Ηοτα]]γ, 
«το πιακο Ρτο[οφείο. ἵπ οοπΓοτην ἴο ΑΠΥ οπ9.”) 
[η εἶνο οἵ]νοι πποπηῦοτ οὗ πο κοπίοπος 1 κίαπά» [ος 
αςποκοετε, {0 γεεοσπίδε, αργτουε. 

80. ἀρνήσηταί µε] Α ροριώανγ οχρτοδείοη ἀεποῖ- 
ἵπᾳ ἴο γε]εοί α Ῥγο[εκείοη 4 πι παπι. Τπ ΌὨνθ 
οἶαακο Γο]]οννίηᾳ 1ί βἰρηίβος {ο οασέ ο(ῇ. 

54. μὴ νοµίσητε --- μάχαιραν.] Της ἵ8 (18 Ἠγεις, 
απά Οαπιρῦ. πεππατ]κ) "'ᾱ Γοτοιρ]ο απά Ιπάεεὰ Οτί- 
επίαὶ ππούς οἳ οχργοφείπᾳ νο οεγίαἰπίη οἳ α [οτε- 
Β6ΘΗ ΟϱΟΠΒΘΦΠΕΠΟΘ οἱ πΠΥ ΠπθαδΙτο, ὉΥ τερτεβεηί- 
ἵηα Πῖ α5 νο ργροςς {ος ννη]ο]ι Όλα ΠΙΘΑΒΙΓΟΘ νναβ 
πἀορίοά.’. 86ο αἶκο ήν. Ὀτ. Ῥαττ, ἵπ α Β6ί- 
ΠΟΠ οἩ ΕΠΑ {οχ, αθ]γ ἵτασος να ἴτας πιοαπίηᾳ οἳ 
ή Ῥάββασος απά Γοβσος νο νογᾶς Γοπα Όνθ 
ππἰκοοΠοσρίίοη8 οὗ Ίσποταπος, απᾶά νο ΠΙΙκτερΓΟ- 
βοπἰαίίοης οῇ ΠπβάσΠ1γ, ὮΥ «ποννίης Ολα Ώνογ ννετο 
πιοπάσά οπ]γ {ο ργράοί, πο {ο )κέίβη, νο ονἰ] 
οἱ νησι κ ἰαπί τν Ίνα Όοοῦ εγοπίπα]]γ Ρρτο- 
ἀποίίνο. Ὦγ µάχαιρα ἵψ Ἀοτο πηθαηί ὈοίὮ Ἱσαγ 
(παπιο]ν, Όνο σηλα να νη]ο 8οοπ Γοοννεςά), 
απά οἶνί οοπιππο ίσος ννήσ]ι ἵ εαρροτίοά ὃν 
ναί Γοἱ]οννς, απά Ὦγ νο Ραγα]]οἱ ράβκαρο ἵπ Ἰω. 
κ, δΙ. 

35. διχάσαι---κατά.] Διχάζειν ἰρηίβος Ρτοροτ]γ 
(ο αἰνίαε ο (1ο ραγίε; Ὀπί Ίοτο ἵ ἀοποίος {ο 

γαΐο απ κεί αἲ ναγίαποε; ἵπ νμίο] νοτο 19 ἃ 
η κίητο οὗ νο οομίτασ σης. Πα απά Όνο γετνο 
(ο οννίηᾳ ατα Γογπιοὰ ον Νπ{οαλι ν. 6. 

30. τοῦ ἀνθρώπον.] Βρ. Μιά δ]οι. οοπκἰάστε Οία 
οο αἱ να]οπί {ο παντὸς ἁδίος νο” ΗΝ, ΟΥ, ΠΟΠ 
ροποτα]]ν. Ἐκ ἵ εοπβτπιοά ὃν νο Ἠνογός 
οὗ ΜΙἰοαῖνς ηοτο Γον ἐχθρο) πάντες ἀνθρώπον, Βρ. 
ΜΙάάϊοι. τμ ὴν οοπ]οοίαγος παντὸς, Νο], π- 
ἀσσᾶὰ, κ τοφπίτοὰ Ὦγ νο Ἠοῦγουν. 'Ὑπὸρ ἐμὲ ἵ8 
Πονγαίκσα, 8 ἵπ Οσπ, αν. 3. ἀπάμ. Η. 19. 

38. λαμβάνει τὸν σταυρόν.] Τ]νοτο ἵ8 Ἀθτο Λη αἰ- 
πκίον {ο νο Ἠοπισα ομκίοπα, οἳ οοπιρο]λίπᾳ α 

πια]ο[ασίοτ ροΐηᾳ ἴο οτασ]βχίοη {ο ἴνδατ Ἠΐ8 ετο.8. 
ΑΛΑ οταοἰβχίοη ννας πο α ὀονήκὴ ραπ]εληνεηῖ, {η 
Ὀμ8 πιεπίίομ οῇ 1 ος Τ,οτὰ πιαΥ 8εοπη {ο νάνο α]- 
Ἰα4ρά {ο Ἰή8 σιοη οταοϊβκίου ; απά οοπκεοπεμ γ 
Όια ραβδαμο 5, ἵπ α οργίαίη 8εηφε, Ρτορ]ιεἰσα]. 

--- ἀκολουθεῖ ὀπίσω μον.] 1 Πὶα ἵπ ποία Ἠευταίαπα, 
Ῥαέ {9 Γουπά ἵπ (0]ακείσαὶ νντίτοτν. Ἀεο εις. 
8 α οοΠβίτΙσ ΙΟ νο αἲ Πτα ηνο]νεά απ πάά]- 
Ποπ οὗ 8οπεο, Ῥαί αἲ ] οδσσπης α Ρ]οοπασπα, 
.. ποτ ΟΥ. Οτ. ρ. 110. ανά ἨΠουϊηκοπ”ς ποῖο 

ετο. 
39, ὃ εὑρὼν -- ἀπολέσει αὐτήν. { άπκνν νε 

{ο ἴνο απ αοιὸ ἀῑσίωπε, ΟΥ ο. ως πρ 
Ῥατοποπισκία Ὀθίνθεῃ νο Ώνο 86Ἠ968 ο ψφνχὴ, 
πατηΘ]γ, Με παπά φοιή. Ἔλετο 8 αἱκο α ἁ[ορία ἵπ 

--. ΑΗ. ος ἂν ν--- νν ο π βοηςο νο ὧν 
αν ο ο ὀρλς ον απὰ 

αὐτὴν Γο]]ουνίημ. . 
40. ὁ ὁ ἐμᾶς, ας ππᾶ 50Π86- 

αποπί]γ Ἠο ναί τοσθ]νοΏν ποί νο, τοσεϊνει πο 
πιο. Τῆνο (οππεηῖ αἸνοννη ο τ 18 
νπ κ ωρα το Ἠή8 ιν μι. πα 

. ὄνομα πρωφήτου τους 
απο). προφ. καν) το ἵνα ως Ά /εας]ιε 
Όνο ι Ὁγ δίκαιον, πρίους ργο/έκεογ οἱ δὲ. 

435. μικρῶν.] Νο, “"πιον οὗ πνονη αἰαήοη ος 
“νο ων ανν απ; πε, ας 
Όνο κ λ.- Όνο Ῥοεε πνοδο τη ”-- ἴπκο 
Όνο οχργοκείοη, ἀἰκοίρίες, 8 το (εαελεγε ; 
οἱθνοτ μαθητῶν Ὅς απάοτεῖιοοὰ αἲ 

, Ώοπα Όνο οοηίοχέ, οἳ ἵνα ακοή κα αυ νο] 
μαι {ο (νε ναί ἴξ κοπής Ίνα {π νο ααἰρίαα] 
Ηεῦγονκ) 0) απά Ἰνοίπᾳ, ᾱ νο Ππὸὰ Γγοπα νο 

Εαλήηίσα] ννγὶ } Όνο παπιο ρἴνοη {ο ἀῑκείρ]ος. 
ου Λε ο καὴ. 

ο λλς ὦ Ἰρλία, ὦ νο ἀκλοφαοοὶ ἵπ απ, υποσσοπί 
ἑπ Όνο (Ἰακκίσαὶ νντίτοτα, Ἶτ ἵ εωρρίίρά ἵπ Ματ 
ἵκ. 41. Το ρῖνο α πρ οὗ οο]ά ννπίος να ρτονοτ 
Ρία] Γος αἰνίπᾳ Όνο απια]]οκί Οήπμ. 



ΜΑΤΤΗΕΥ 6ΟΠΑΡ. ΧΙ. 1---6. 

. κ ἃ ’ ρω [ή 

.. ΧΙ. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὃ Ιησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα µα- 

59 

- . ώμ ” ; . 

Φηταῖς αὐτοῦ, µετέθη ἐκεῖθεν, τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσει ἐν ταῖς 
’ 32 υ 

πολεσιν αυτων. 

2 
΄.- ΄ . -- 3 . -. 3 Φα. Δ -,. 3 [ή Ε] 

8 πέµψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, εἶπεν αὐτῷ Συ εἰ 0 ἐρχομενος, η 
” 3 τι ὧ Ξ 3 κ. 

4 ἕτερον προσδοκῶμεν ; Καὶ ἀποκριθεὶς ο Ιησοὺς εἶπεν αυτοῖς ' ΊΠορευ- 

Ὁ 48 Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ «Χριστοῦ, 18 

19 

3 

6 Θέντες ἄπαγγείλατε Ἰωάννη, ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε. τυφλοὶ ἀἄναθλέ- 
- 3 / 

πουσι, καὶ χωλοὶ περιπατοῖσι ' Λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὺ ἀκου-- 
- . 3 ’ / 

6 ουσι ̓  νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. καὶ µακαριὸς ἐστιν 

Ἰὸς ἐὰν μὴ σκανδαλισθη ἐν ἐμοί. 
’ 3 ῃ 2) ια 

Τούτων δὲ πορευοµένω», Ίρξατο 

29 

ὃ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου" Τί ἐξήλθετε εἲς τὴν ἔρημον 
ατα ΄ 3 

8 θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόµενον; «ἀλλὰ τί ἐξήλφετε 

ΧΙ. 1. διατάσσων] “΄ σἰνίης ἀϊτεοίοπς,” οἱ ἵπ- 
ΠαπεβοῃβΒ. 

- μοι Τί 18 ποῖ εἶεατ {ο τρ]ιοπε 9 τοίετς. 
0ἨτΥΒ. απά Επίηγπι. απἀθιδίαπά ἴιο ἀῑδοίρίες ; 
οὔπετ απ1επίς, {16 «ἴειοδ; πηοδί πιοάετη ΟΟΠΙΠΙΕΗ- 
(αἴο», {πε (αἴζααπα ; αοοοτάῖπᾳ {ο πο Ἠεῦτενν 
Ιάΐοτα οἳ πβῖης α Ρτοποιη νηετε 15 απίεοεἀεπί 18 
πο παν μεις ο Ὀαξ πιαςί Ὃε απἀρτείοοά [οπι {ιο 
οοπίεχί. Όεε πετ) ατ. (τ. ᾧ 10. 9. 

8. σὺ εἷ--- προσδοκῶμεν.] “' Ατί Ίνοι Ἶα Ὑ/Ίο 
αἰιοι]ά «οπι6, ος πηιβί 6 Ἰοοκ {ος αποί]ῃετ {1 
Εαν απεβίῖοης Ἠανο Ῥεεῃ ππογθ ἀεθαίεά ἴπαπ ἴθ 
Ἠτροςε οἱ κ οἶνπ5 βεπάῖπρ (ή5 πΊθβρασε {ο «685. 
δε απϊαηπί5 απά ΠΙΑΠΥ πιοάετης (Ο]π]ς Ὠναί ηε 
εεηί ἵπ οτάες {ο βαἱςίγ οετίαϊηπ ἀουὺίς ννπῖο]ι Ἰιναά 
οεσυττοά ἴο Ἠΐς παπά ἁατίης Ἰ5 οοπβπεπιεπί. 
Βαΐ ετεῖν 5 νίευν οῇ ένα ἀεεοεπί οῇ ιο ἨΗοΙγ 
(ος αἲ Οτίκ 8 Ῥαρίίσπα, Όλο {Θ5ΠΠΙΟΠΥ Ἠθ επ 
Ἰεατά {τοια Ἰεανθη, νε ἀἴνιπο Ἱππρα]δα γ ΥΙΟΙ 
ης τεοοσπἰκεά ὁὀεφας α5 “΄ Όιε Ταππῦ οἳ ἀοἆ ναί 
αεί ανναγ νε αἶπ ΟΓ νε ννοτ]ὰ,” απά Ἠῖς οἵνΏ 
τεϊοταίεὰ (ες Ιπιοπίος Γοτυῖὰ 5αο]ι α βαρροβίΙοη : 
απά ἴο Ἱπιασίπο Όναί ἆομπ”5 οσπ/βπεπιοπί Ποι]ά 
Ἠαναο αΏεοίοὰ νε αἰτοηπσίι οὗ Πής τοβο]νος, ΟΥ 
ἁτανπ {ποπι Ἠἶπι πε Ἱαπσαασε οἱ (εία] ΤΕΠΙΟΠ- 
είγαπος, οἵ ροενίδ]ι σοπαρ]αϊπέ, νγου]ὰ ἆο στααί Ἱπ- 
Πηκύσε {ο 5ο ποὺ]ο α οἰατασίοτ, Τπ α]οτί, εθ 
ορίπίοη Ίναρ νθεῃ βονγπ {ο ο {τετ απίεπαῦ]α 
Ὦγ ΟἨγΑ., Επνγπι,, ΤΠδορΗΥΙ., απά Οτερ., ο{ 1 
απάοπίς: απά οὗ να πιοάθτης, Ἠππηπη., ΥΝΗΙΥ, 
Ποάάιτ., Βρ. ΑΠοζόμσν, απά Μτ, Ώοεηβοῃ (ἨΠ]εεασπ 
Γιεοίπτο», 1920, ρρ. 600 ---- 01.) νο πιαϊηαίπ, ναί 
}οἶνη επί Γοτ νο κα εἰ πο άοπ οἱ )ηὲς ἀἰκοίρίρα, νν]ο, 
πιοτήβοὰ αἱ εοείηρ (ἰνοίτ πππβίοτ ἱππρτίδοπεά Γοχ 
ῬτοποἨίηςσ νο οοπηῖηρ οὗ νο Μοβρίπας απ ἀἱδ- 

ΐ (οἆ Ενα Ἠο ννοπα Ἡο (ορ ήβοὰ {ο ο ΠΟΠ, 
εου]ά ππακο πο βποἩ οἰαίπις ΠΟΥ ππηΚκο πΠΥ αἴ- 
{απιρί {ο ἀε]ίνει Ἠν Εοτεγάπποτ: απηρ]ίηᾳ, ἴοο, 
αἲ Όνο Ἡαππῦίοποκς οὗ σκι) Ὀἶτί, απά ιο Ἰουυ- 
παρα οἱ 9 ἰπίίοη; απά οβεπάθά αἱ ία ἀϊβου- 
επςσς ἵπ οατασίοι Γτοπη ἠνοίτ ον αβορίίο ΠΙΛΜίΟΥ, 
Ἠπά οπσταἰπεὰ ἁοπνίς αν (ο ή ΜορείαΠκμήρ. 

πε επ, Ὀνοτοίοτα, απά πο ασπ{η»έ «ου, ἴινο 
τεῦα]κο ἵπ Ἰονο]σά, Τ εΠου]ά κοσπα ναί [ου (ιρίγ 
καὐκοίση ον Ἠπὰ κοπέ; απᾶ αν Θ1Υ ννοι]ά 
πο Ἰνοεὰ Μήπ τοροαίοά οπάς νο γη {ο τοπιονο (νο 
ἀ σαν, ἵνς τοπο]νοὰ {ο το[οτ Όλοι {ο (γα! ἠύπῃ- 
..[, ζου να τοπποναὶ οἱ Ονοίγ αοταρ]ος/: παπά ναι 
ο Τ,οτὰ, νο] Άννατο οὗ ή ἱπσπίση, {σοκ (νο 
κατολίέ πνδαπα οὗ βπίπα νο νανοτίηρ πα πάν οῇ Ἠή4 
ἀκοίρ]σα, Ὦγ ἀἱκρ]ανίηα κο] προγηπέη τη] οπ4ονν- 
πιοπίς αν νου] ----” πΠννοί Το 1ο ρτο- 

26 

ἀῑσίεα οἸατασίετ οὗ {πε Μεεείαὰς απά {Ίιαη 5επί 
επι {ο Ειεῖγ τηαδίθχ ΓΟΥ {να αμρ[ἰσαξίοιι. 
ἨΙΠ τοβρεοί {ο ἴπο τερίη 1ίδεί{, Ὀοίμ ια πιαπ- 

ποτ απά Όιε πιαίίεγ οἳ Ἱέ ατα ἨϊσΗΙγ ἀοεξετνίπσ οΓ 
αεπίίοηῃ. ΑΦ {ο {πο {ΟΓΠΙΕΣ, 1 19, α5 Βρ. Αίίετ- 
Ῥατγ οΏεετνες, ποί ἀῑτοοί απά Ρροβ]{ἴνα, Ὀαί 5ο Οἵ- 
ἀετεὰ οΠΙΥ, α5 {ο ρῖνε ἴΊθπι απ οοοαδίοῃπ οἱ απ- 
βν/ετίης {πο 4πε5ίοΠ {Ππ6πηςε]νθς, πΥΠΙο] {ευ ]αᾶ 
τοροφβεά {ο 6 μτῖςί. Αςίο ιο Ιαΐΐθς, {11ο Ἱθαγπεά 
τε]αίς, η] Ἠ]5 α5αα] {αείε, αΌΙγ ῬΡοϊηίς οιί {πο 

αταᾶαξίοπ {ο Ῥο οἩβδετνεά π ια ρατίίου]ατς, απά 
Ώιο αρροείίοποεςς ος 1{ Ιπ το]αί]οή {ο {1ο Ιπαυ]γῖθς. 
30 ελαί {πο ννοτάς, «(4ο 5ου ο]μπ,” ἄτο. πιαΥ 
πΊθαΠ, “΄ Ύοια «οπ1θ {ο Ίεατη οΓπης Ὑνηοθί]ογ Τ απ 
Όιο Ν{θβεῖαμ. Ὑους πιαδίοτ ας οῇεπ {ο]ά γοι ἵ 
απι Ἠε, Ραΐί γοι ν]] ποί Ῥε]ίογο ᾖύπ. Το Ἠῖπα 
ὧν ελοι]ά ανα σοπθ 48 ΠΙΥ ΓΟΓΘΓΙΠΠΘΓ: {0 πιο 
εΊοῃσς ποί 8ο Ῥτοροτ]γ {ο ρτου]αίπῃ ΠΙΥ οἶνῃ {]- 

.65, υν]ο]ι πλρ]ή οχοῖίθ Υοιι βαβρίοίοη. Βε]μο]ά 
Ώιετοίοτε {πο {65ΙΠΙΟΠΥ ο οά / {ο ια ννοτκβ 
νο Τ απι ἀοΐπσ Ῥε[οτο γοιΓ ογος Όδαγ έπος 
Όιαί ἴιο Ἐαίπετ Παίμ εεπί πιο... ἜΤ]ηο ἀοβοτίρίῖοι 
ος Ίνα ννοτ]ςς ἵπ απεδάο ἶ6 5ο ᾖαπιθά ας {ο ο {- 
Καπ Ποπι 4 ΡΤΟΡΗΘΟΥ οἱ Τβαἶαῃ Ἰχί. 1. απά Χχχν. ὅ, 
6. οἳ νο Μερριαμ. Της 1έ 19 ας 1 οι Τ,οτὰ Ἰαά 
ϱαἱά, “«Ύο Ῥο]ίονο ποί ιο Παρέίκς Ι6ΡΙΙΠΙΟΛΥ, 
Οναί Τ αππ Ἠο νν]ο αποπ]άἀ οοππο. Ὑοί -. 
Τβαἱα], ΝΟ Ὑο 50 ΤΟΥΘΤΘΠΟΟ, απά Ἡροη Ὑοςθ 
α{ Πο γο Πάνο τοσαϊὶνοά {πο ἨΒαρίϊςί Ἠπηςο]{, 
νι] ορίαϊπ οτοάσπορ νι γοι; απά Ἠδ Ίας (ἶναβ 
Ρτορμερίεά ος πιο. 

Ὁ. πτωχοὶ εὐαγγελίζονται.] Α Ῥοου]ίας Γ[οπίατο 
οὗ ΟΙΠαπΙ(γ, αξ ἀἰδπση]ε]οά [γοπα ο πζαἶδπα 
απά ἨΗοαι]νοπίδπα, Ὑν]λορο ργὶοςίς απ ΡΙΙΙΟΒΟΡΙΙΘΤΒ 
οουτίοά 0ο τίοἸ, απά οοπίοπιποἁ «ο ῬΡοοΓ. 366 
{ο γη, 49. 

6. σκανδαλισθῃ ἐν γ) εβίαπιρ]ο ἵπ ϱΗ(]ι, 4ἱβ- 
Ῥο]ονο απά Γα] (οπι [αν π παιγ Μοβείαε Πρ.” 
Σκάνδαλον αἰρπίβον α αιρήύις Φου, απᾶ, ἵπ ἃ 
αρ]γιαὶ 8οηβο, ναί ομείτα οί 18 ἵπ ος Οκ άαπ 
οσιΓΡο, απά οπ.βος 118 {ο (α]] ανναγ Γγοπα (νο [αἱ]. 

7. κάλαμον ὑπὺ ἀνέμου σαλευόμενον.] ΊἼ]ο Οοπι- 
ΠΙΟΠΙΠίΟΓΡ Άτο ποί αστουᾶ ν]οίογ ο ννοτάφβ 
ον] νο (πο ἵπ ἠνο παβηγα! βοηβο, πιοππίπᾳ, 
Όνας Π να πο πο ἰρ]ί ο η γ ἡγύπς Οΐπᾳ, ε1ο]ι 
π5 τους (νι νήσο νο νάσγονς αΏοππάσά), 
{ορκοά ανοιί Ὦγ νο νιπᾶ, ης, ἄο,, ΟΥ νο πεε/α- 
ρλιογίσα{, 48 βριταμνο]ν ἀσκοτίρίίνο οἱ Ἰον]ν απά 
ΙΠΟΟΠΜΙΑΠΟΥ ----ᾱ νανοτίπρ πα, Το Γογπποτ νίονν 
ἵ πζορισά Ὦγ Οτοι,, Βοτα, (προ, Ὑοίς., Ἠο- 
βοπ!ῃ., πμ], απά Επ, Όνο Ἱαίον Ὦν Ότο πΠ- 
οἶσηίκ ϱοποτα1γ, απᾶ, οἱ νο πιοάστη», Ὁν ΜΗΦΥ, 
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᾽αλλὰά τί ἐξήλθετε 9 
Γὰ ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἵματίοις ἠμφιεσμένον ; ἰδοῦ, οἳ τὰ µαλα- 
96 κά φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν {βασιλέων εἰσίν. 

π «δεν; προφήτην; ναὶ, λέγω ἡμῖν, καὶ περισσύτερον προφήτου. Οὗτος 10 
γάρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται' Ἰδοῦ, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγ- 
γελόν µου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν 

38 ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. ᾽Αμὴν λέγω ἡμῖν" οὐκ ἐγήγερται 1 
ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ  ὃ δὲμμικρότερος 
ἐν τῇ ῥασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. ᾽Απὸ δὲ τῶν ἡμε- 18 
ρῶν Ἰωάννου τοῦ ῥαπτιστοῦ ἕως ἄρτι, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζε- 

9 9 . ’ . 

ται, καὶ ῥιασταὶ αρπάζουσιν αὐτὴν. Πάντες γάρ οἳ προφῆται καὶ 19 
ὁ γόµος ἕως Ἰωάννου προεφήτευσαν" καὶ, εἰ Φέλετε δέξασθαι, αὐτός Ἡ 

Μασκη., απά Καῑπ. Τ]ο Ιαάοτ, Ιπάςσά, ἵ5 Πποτθ 
Ροϊπίεά απά αἱμπίβοαπε, Ὀας Όνο Γογπποτ ἵ5 πποτα 
είπηρ]ε, παπά ποῖ 1995 αρτεσαῦ]ο {ο πο οοπ{εχέ, 

ὃ. ἀλλὰ τί] Γοτ ἢ τί, αγ» Καπ, Βαί Επί. πιοτο 
τιρΙγ τερατᾶς Επί πο οῇ ἀλλὰ αΏοτ Ππίοττομα- 
Ποπε, 45 πιοαπί {ο 46ΠΥ ππ Βναρ π8 οοττερροπά- 
ἴπρ Το Όιο οὐ]εσίίνο αἲ, ᾳ. ! 1 γο ἀεπγ Ὠναί γα 
νεπῖ νι Οναί νίενν, (Οτ νν]ναί ΡΙΓΡΟΡ6 ἁἷά γε ροῖ 
Μαλακοῖς, ἀεποίορ 5ος, απά Ενοτοίοτε ἤπο; ννμεῖ]ι- 
ογ οΓ 1], πε, ος οἵνος πιατοτ]α]ς. 
συν ὖ ΎετΥ ΠΙάΠΥ ΝΤ. Ἠανο βασιλείων, 

νπῖο]ι ἵ οὐ ττεά ὃν Μαν, απά Βο]ιο]α, Ὀπαῖ Ὑντοημ- 
1, (οτ πίοτηα] ονίάεποο 9 απΙτο ασαἰηδί ΤΕ, 1παβ- 
πΙποἩ 8 Τέ ννου]ά Ῥτοάαςο απ Ιά]ο οἴτουπη]οςὴ- 
Ποη, ἵπ ιο Ῥ]ασο ΟΓ απ οχργορείοη ν]οβο βἶπι- 
ΡΙΙεΙΙγ απά Οτοπία] αἲτ αἰ{οςί 5 (ται, Τ]ο ετ- 
ΤΟΓ 4Τοβο {τοπα ἃ- Πηϊκίακο οἱ ιο αὐυτονίαίου Γος 
ων παπά ειων. 

9. περισσότερον προφήτου.] ἘΤ]νο θα] 8οπεε 18, ία 
Ρτορ]εί, απά κοπιο(ηίπςσ πποτο εχα]τεά Όνπηπ α 
Ῥτορ]ιαί,) παππο]ν, α5 Ὀδατίπς πποτο Ἱππροτίαπί οοπῃ- 
πηἰκείοης. Όπ ἶνο ροίηίς οἳ εαροτίοπί{γ, ου Οτοί., 
..- (ΟΥ, απά Λήασκη. 

0, ὠιιοιοὰ τοπ Ἁπαὶ, 1. Ἱ. Τῆνο ννοτὰς, Ἠουν- 
ουετ, ἀῑετ ποῖ οπ]ν Γοπα νο Ἠοῦ., Όί Όλο τν 
Ιπ οπο ος Ρο] ο) γη] Ὀτε, Όννεν απά Παπάο]ρ]ι 
ΕΙΡΡοΟΒ α οοττηρίίοη, Ὀαί νλουί σπ.5ο. ἘἜπι- 
βλέψεται 8 ΟΠΙΥ α [ο νοτείοἩ οὗ 29, ο] 
αοαγος]γ αὀπηῖ οὗ α /Πεγαί οπο. Ἰπάεθᾶα, 8οπηο 
Μ55, Ἠπνο ἑτοιμάσει, απᾶ πο ἀουδί οἴ]νοτε ἵπ πο 
εἶπιο οἳ ϱἨγ]αϊ, ἐπισκευάσει, Νο] ἵ8 α δοττοςί ΥοΓ- 
ἰοη οῇ Όιο Ἠοῦ. πρὸ προσ. µου ἵπ Ῥοῦι Βορί. απ 
Ότο Ἠναπσο]ἰκίς, το α Π{ογα] νοτκίοη οὗ νο Ἠευ. 
ρρο) ἱπβῖοπὰ ο νο νο Ἐπρ]ία]ι Ἡ. Ἠας πιο. 

π5 {ο οπ]γ τοα] ἀἱῄοτοποο ἵπ νο Εναπρο]κία, 
νο εαρρ]γίης ({οτ Ῥοοτ Παβία ίσον οὗ Όνο 

Β6ΠΜΟ) ον ν]οἷν ἵν ἱππρ]ίοά {π αποϊλοτ επργεκεοά ; 
παπά ἵπ ολαηρίπᾳ, [ος Ὀοίοτ αρρ]ίσπίοα {ο Ον 
Ῥτοβεηί ΡΗΤΡΟΦΕ, µου Ιπῖο σον. 

1. οὐκ ἐγήγερται] ᾿Εγείρεσθαι, κο Όνο Ἠεῦτουν 
ορ ἵς εκροοία]]γ αρρ]ίοά {ο νο Ὀἰτηι οὗ επιίπονε 

ΡόοΓΜΟΠ8. (τοι. απά -- Μικ. ος, {ο µι- 
κρότατος. 39ο ἸΠποτ)ς Οτ, Ον. ρ. 57. 

12. ἡ βασιλεία ---- βιασταί.] Έονν Ἰανο 
9νδ6ῦ. πλοτο νατίουκ]ν ἱπιοτρτοῖοά Όναη νο ργοκοπί. 
Ἠγπίσνοτ παν ἴνο οὕασυτο, οπο Οήπα ἵν Ρ]αίη --- 
Οναῖ Όνο ἴννο οἶπήκον ατο οἶοφοῖν οοπηθοίοά νι 
απο] οσον κο Εναξ ννηπίονον σα ἴνο αποννη ο ἵνα 
Όνο βοηκο οὗ νο [ογπνοτ, νν] κ Όνο κοηκο οὗ Όνο 
Ἰαοτ. Απά ας Όνοτο ἵς ποῖ α Πλ ἀἰββο εν, Ἡξ ἐκ 
οὗ ὧνο πποτο ἱπιροτίαπος {ο αοπὰ {ο Όνο 
δεορε; γη λον (18 ἵπ αἲ] Οκ ρογίίοη, ν. 9-14.) 
ἴα, {ο ανονν Όλο λέσ]ι ση οὗ Όνο ἨΒαρθκι, Βου 
ιο αἀνετί {ο νο "2. ὀραν. βμξ ἵπ αποκίοας ππονῖ 

οῇ νοπι νν]] Ίνα Γουπά εἴθγεγ σοµίτατγ {ο Όνο εεὖρε 
ος ἵο Όνε εσππεκίοπ Ἰ]αδί ροϊπισά ου, Άπιοπσ 
Όνεβς αγε ἴἶνοφο νέο] απο Γουππάεά οἩἳ Όνε αἲιτι- 
Ὀα πρ απ αοξίυε βεηΦΟ ἴο βιαζ. Ἰεπνίπα, Όνετε- 
{οτε, ἴο βιάζεται 19 παἴατα] [οτςος, (18 α ρακείνε͵) Τε 
νι] ὃν Ὀνδεί Ππτετρτεῖϊοά (νι αἰπιοεί αἲ] Όνε αἩ- 
ο} απά Όιο Ἰνεδί πποάετη Οοπιπεπίαίοτκ) αἱ ραί 
ὉΓ βιαίως κρατεῖται, '' ἱπερεία εἰ ορίαὸ εκ- 

εἰρίω Λεία γέρπωι.. Ἠπε ΙΓ Ελέο φ9πο0 Όο 
Πτεσὰ, Τε νν η] Εκ Οναί ο οἳ βιασταὶ, Ὑν ο] οπη- 

πο, 45 Ἠαπιπη., ἸΝεἵς., απά Βρ. ΛΠΙάάΙ., ἱππαρίπο, 
ΠΠσΙΠ “«ἴ]οκο Ἠ]ιο κά Ἰἡνοὰ ὮΥ ταρίπε,” αν νο 
Ρα0]]οσπς, φο]άΐογα, απ νο ππεαπετ ετοννά. Τη 
15 αἲ ναγίαπςς νΏιν Όιο οοππεχίοη, απά γ]ε]όὰς α 
[οτουὰ απά Ερὶά κοηκο; εαο]ν ἱπάσοὰ αν ΜΙΑ 4]. 
νοπ]ά πονοτ Ἰανο , Ἰπὰ Ίνο ποί ἵεοη ἵπ- 
ἀποςς {ο ἆο κο, ταίλοτ Όναν πάπας Όναί οπε οἳ 8 
οπποης οἩ νο Ατομα ἴς Ὀτοκοῃ. Έτοπα νε «0Ἡ- 
ἰοχί, βιασταὶ πηαςί ἀεποίο “«ρείκοῃς Ἠ]ο ε 
ἵπ αἩνγ πα ἱππρείαοικίγ απά την.” 1 
Όνο ρατα]]εὶ Ῥάβδαρε ο νι. 16, (νά εἷι Ίναφ 
ῶδεῃ ἴοο Ηπ]ο αεπὰρά {ο.) ὃ νόμος καὶ οἱ προφῆται 
ἕως Ἰωάννου" ἀπὸ τότε ᾗ βασιλεία τοῦ θεοῦ εἰαγγελίζε- 
ται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. : 

19. πάντες ---προεφήτευσαν.] Τ]νο γὰρ ἵδ οπυκα!, 
παπά »- αμ μ-- Γ- 11., ἕος ντα 15, ας ἠτννετο, 

πο] 6 8οορο οἳ 1 {5, ο ροῖπί ους 
ὃς ἁρν ο) δολα Αν Δοωκς 
Ῥοαταπος ο Ππθββαρο οΓ νο (0ο ρεἱ να» τεσεῖνεὰ 
γη ὴν ἀελ]μ]ιε, απά ἵ9 (ταις ννοτς οπιῦγασθὰ γι 
6αρογηθας Ὦγ Όνοκο νηοβς πηἰηας ννοτο εαγηε»]γ 
Ὀοηί ο Γοτοίπα Ογεῖγ Ὑαγ Ότο αἰτας 
κοψν νι -ν νο] ν- .. Ὀγο υγ) νν] 

ο τ ἵπῃᾳ προεφ. 35 ραῖ επη- 
ἱεα]ΐμ. Νο ν-α Ραγαρηκακο: Ρο μη Όνο 

--- αὐτός ἐστιν 
πησπαί ὃν Ἀπα]αολά ἐν. 
Οναί παπηο. Ίνα ἶά καἰά ἵ ποῖ αἲ νατίπησο 
Όνο ὀἰκανον-α) οὗ Όνο 3 

ἱ ὧνας πο Ελίας αοσογὰ- 
πα ἴο Όνο κοπο ἵπ νο] Ελίας να 
Όινο συν, ἶ. ο. νο «απο Ῥε-κομ. Ἡο 
(νε παπνε, ὉΥ Βματαννο αἀορίομ, αν Ἰνοίπᾳ 
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ι κ 5 3 3 
16 ἐστιν Ηλίας ὃ µέλλων ἔρχεσθαι. “Ο ἔχων ὠτα ἀκούειν, ἀκουέτω. ὮἸΐνι 7 

16 δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; Ομοία ἐστὸ Ἀ παιδίοις ἐν ἀγοραῖς 
΄ Δ κ.α ο) ς ΄ ε ο ιν , Ξ 3 

17 καθημένοις, και προσφωγονσι τοις ἑταίροις αυτῶγ, και λέγουσιν 2Τυ-- 
Π ο ᾽ 3 3 Π ας , ε- ὦ Ν 3 κ. ᾷ 

λήσαµεν υμῖν, καὶ οὐκ ὠρχησασθε᾽ ἐὔρηνήησαμεν υμῖν, καὶ οὐκ ἐκο- 

Ί8ψασθε. Ἠλθε γὰρ Ἰωάννης µήτε ἐσθίων μήτε πίνων' καὶ λέγουσι 
19 4αιμύνιον ἔχει. ἠλθεν ὃ Τϊὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων' καὺ 

Λέγουσιν ' Ιδού, ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ 

20 ἁμαρτωλῶν. Καὶ ἐδικαιώθη ἤ σοφία 
4 ’ ω 3 

:ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις, ἐν αἷς ἐγένοντο: αἳ πλεῖσται δυνάμεις αὖ- 
- 3 ’ 

91 τοῦ, ὅτι οὐ µετεγοησα». 

πν ο) , 9, ϱὓ ’ 

απο των τεκγων αυτης. ἸΊοτε 

Οὔαί σοι, Χοραζίν / οὔαί σοι, Ἰ Ῥη9σαϊδάν / 18 ϱ η 
” , ’ ’ ς ο 

ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἳ δυνάμεις αἳ γενόµεναι ἐν ὑμῖν, 
’ » ’ 

50 πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ µετενόησαν. 

Ώσρο {ο Ε]ίας, νο Ίνας {ο {ηρο οὗ Ὕνμαί {πο Βαρ- 
Εδί ννου]ἀ Ὃε Ἱπ αἴἴετ ἤπηες. 390 ἵπ ΒίταςἩ 48. 
10. Ἆε ἶ5 τερτεεεπίες ας ὁ καταγραφεὶς ἐν ἐλεγμοῖς εἰς 

ς, ἆτο., ν]θτο {ΟΥ ελ. (τατΙοιδ]γ ντι ίεη ἵπ 
Μ55.) Ι οοπ]εοίπτο ἐλεγμφῳ. ΤΠε εατο5θ ΓΓΟΤΏ 
νο ε αἀφοτῖρί, απά πο ς {Τοπ λε ε {ο]]οψ]πᾳ, 
Τ]αί Ενα βριταίῖνο αἀορίίοι οῇ α παπιε ἆοθς ποί 
Ἱππρ]γ απ ἰάεπέίη, ἵ5 αἀπαϊκεά ὮΥ Όνε Ῥαυρίης 
Όπεπιςε]νες : πιοβῖ οὗ Ὕοπι αοκπον]εάσο ναί 
Έιθ ῬτορΏθογ ἵπ απθείοπ τοσατάς πο Μεσσία]. 
Τη (υρίεα] εἸατασίετ οἳ Ε]Ιας ἶ5 οἶθατ {οπι {ια 

15 {οτ α5 να απσε] (α)]πάϊπρ ἴο Επί Ῥτο- 
ΡΊιθογ) {οἱὰ Ζαο]ματίας ναί Ἠ]5 8οπ νγου]ἀ ο 
επάπεά νὰ ια αρἰγ απᾶά Ῥοισε; οἳ Ἐ]ίαςδ; 5ο 
Έηθςς απα]Ποαίοης Ὑετο οοπιπηαη]σαίεά {ο 1 οἨῃ 
ἵῃ Ώχγο Β4ΠΠΘ ΠΙΑΠΠΟΓ ας πα αρἰπί ο{ ΛΤοφες νναβ 
Ίνεπ {ο Ε)]αἃ ὃν νε Ἠοῖν (ποεί. ἜΤ]6 γοξεπι- 
Εουο Ῥεΐνεεπ νε Ῥτορμεί απά {πε Βαρίίςί 18 

Ίσποιβ; ποί οπ]γ ἵπ ππιοάθ οϐ Η{ε, πἹαπηετε, 
απά ἆἀτεςς, Ὁπί «ΩΙ πποτο ἵπ αρέγτέ, (η νν]ο] 
Ἡς να οχοεεά]πσῖγ Ίεα]οις {ος πο Τιοτὰ ος 
Ἠοείε, 1 Κίπσα χὶχ. 10.) απά ἵπ Ῥοιρεν, ΥΥετεΡΥ 
Ἡς “«ατπεὰ ππαΠΥ {ο Όχε Τ,οτὰ πείτ ο,” Τμικα 
1. 18. 

15. ὃ ἔχων --- ἀκουέτω.] Α Γοτπια]α (οοηπνεγῖησ 
3 αἲ {ο Όνο απἀετείαπάίπσ) οβίοπ πο {ο 
«ο οί ααρπίοηπ {ο βοπεήῃπσ οὗ ρτοαί Ἱπι- 

πσρ; απᾶά οΠΙεβΥ οοειτηῖηᾳ αῇιοτ ραταβο]ίο 
ος ἀθε]απταίίομα βσιτανε]γ οχρτοβεοᾶ. 

6. τίνι δὲ μπε νοκ. Α {οτι οϱ Ἱπιτοδποίησ α 
Ραταῦ]ο {τεφπεπί Ἱπ ιο Ῥοπρίατες απἀ Όιο Ταἱ- 
πιπά, 

---παιδίοις.] ἵπ Οής τοπάΐπσ αἲ Όιο ΕάῑίοτΒ 
{τοπι είς. {ο Ξε]οῖπ ασφπἱθρος, ἱπβίοιὰ οὗ νο 
ΕΟΠΙΠΠΟΠ 9Π6 παιδαρίοις, Ὑνήσ]ι Ἰαβ ΥοτΥγ Ἰ]ο 
πηνοτίγ. ᾿Οµοία ἐστὶ οη]γ ἀθποῖος ναί λογο 18 
α σπα! απη]ατίγ, ὮΥ ννπ]οἩ Ένα νο ἠήπρα 

ἆ πιαγ Ὅο πια] Πακίτασᾶ, ᾿᾽Αγοραῖς 
ἀεποίσα ποῖ οΡΊΥ πιατκεί-ρίασθ», Ὀπί ἴνοθο {/ομά 
Ρίαερε ἵπ νο εἰτοσία, (οεροσἱα]]γ ννἼνοτο 1νογ ἵῃ- 
ἔργνοσί οπο]ν οὔνοτ) νο απο ρ]ασο» οῇἳ οοη- 
σσυτκς, Πρ πιατκοί-ρίασε, Ἠεπορ νο νο 
ἀγοσαὶ ππᾶ πλατεῖαι Άτο οΏεῃ ἵπ νο Βορί, μ.ο {ῃ- 
ἀΠετοπν {ο «χρτονς νο βπππς Ἠοεῦ, νοτᾷ, 
Καθησθαι ἵπ απἷά το ἵνα, Ἰκο νο Ηοῦ, σσ, αροὰ 
{π Όνα κοηκο εεγκαγί, εκ». σαι  πιαγ π]]άο {ο 
Όνο ..ο εαμ]ο (ο Επκίογη ΠΙΛΗΠΘΥΝ. 

17. πἐλήσαμεν --- ἱκόφασθε] ΞοσπήημΙΥ α΄ ΡΤΟΥΟΥ- 
Επ! «κρτοκαίοη ς {π νήο]ν Ίνετο {9 α το[οτοηος 1ο 
Όνα ἁγαπιαίίε κροτία οἱ εἰή]άγοη ; νν]νο, {ο κο Ογοῖγ 
Ρ]ηπκοο]οσγ, "«μαγ πι” ᾖ.ο. ΓοργοκοΠ{) ο1πΟ 
αοίίσῃ οὐ εναγποίος, 3ο Όνο Ῥ]μαγίκουν αγο οΟΠΗ- 
Ρατοά {ο νναγννατά οἰή]άτεη, νν]νο νν] ρα εἱραίο 
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ἵῃπ πο Ῥ]αγ νπ]ο] {ια οοπιραπῖοης Ῥτοροςε ! 
βἶπος {Π6Υ πεϊίπεγ ννοπ]ά αἀπιῖξ λε 5εὐετο 
Ρτεεθρί5 ο{ 7οῇμπ, πος αΡρρτονο {ια πηϊ]ά τοφι]ςί- 
Ποπς οἱ ΟἨτῖεί. Όπ {πο πξο οῇ πιυδῖσα] υνπά 
Ἰπείταπηθηίς Ῥοίι αἲ Γαποτα]ς απἀ αἱ {δαδίς, Ιη 
αἶτς αἀαρίεά, ἵπ οἨαταοίθετ, {ο επεἩ τεερθο!ἴνε]γ, 
«ες (τοῖ., Μασκη., απἀ ἨἩἨοτπε)5 Ιπίτοά. 11. 4900, 
απά ὅρ4. 

19. ᾖλθε.] "Τ]ϊβ ἶ6 ποί τεάιπάαηί, α5 5οπηθ 
Οοπιππεηίαίογς 5Ἱρροςο, Ῥι{ 5ἰσπίῇ6β, “ οαπηθ ΓΟΙ- 
Ἠγ/ατά ἃ5δ α ἴθαςΠεχ απᾶ Ρτορηεί.) Μήτε ἐσθίων 
µήτε πίνων, ἵδ απ Ἠγρετρο]ῖοαὶ οχρτεδείοη, ΥΥεΙΙ 
ελατασίετῖχίπᾳ ἴ]νε αδοείῖο αιθίετΙ{γ οἱ ολη. ΤΒΥ 
Όνο {οτσθ ο ίνα ορροβΙ{Ίοη ἐσθίων καὶ πίνων, πηιιδέ 
ἀεποίο ἴιε οοπἰγατή, ἨΠΠΙΠΘΙΥ, ἴἶιο Πνίπρ Ἰκα 
οίπετ πἹεη. 

1ν. καὶ ἐδικαιώθη ---αὐτῆς] Ἔ]εταο ἵ5 5οατοςΙγ 
ΔΏΥ Ῥαβεασο ἵηπ {ο Ν. Β. ναί Ἰαδ Ώου πἹοτθ 
νατίιοικ]γ εχροιπάοά. ἜΤ]ο πιοδί ρτοραῦ]ο ΙπίεΓ- 
ῬτείαίΙοηβ ατθ {πο Γ{ο]]οννίης.---1. απάργείαπάῖησ 
σοφία ἴο αρΡρΙΥ {ο ία οοιηφε]ς απά Ρ]αης οῇ ἆοἶπ 
απά ΟΗτὶξί τοβρος(Ἰνα]γ, Ὕνο πια τοσατά {πο 56π- 
ἴεποο 5 α τεῄοσοίίοηι οϐἳ οι Τιοτά οἩπ 
Ῥ]ατϊκεςς, Όνας: α. ἆ. « Βαί [ν]οη {χο Ρογνουςο- 
π688 οΓ ΠΘΠ Ἰα8 ἆοπο 15 πέπηοςί 1Π αδροτείης {]θ 
Ῥτεασ]οις ο τας το]]σίοη] ποϊδάοπι απα υἰγίμα 
η] ο] νιπάϊσαίο (νεπηβε[νοφ.”. 3, Ύγο πιαγ ΙΠ- 
ἀθτείαπιά Ὦγ σοφία Ώπε οοιηςο]ς οὗ ἀοά Γοτ (ο 
οοΠΥΕΙΒΙΟΠ οῇ νο αν; απά ὮΥ τέκν. ἴνοβο νο 
οπιῃτασς ἴἼποβο σοοµηβοῖΒ. Απά, π (18 νίουν, ἴ]νο 
5οπίοησος Ἰαδ Ῥουῃ. πας ραταρ]γαδος :----έέ Τ]ιο 
ουπάποί ο | οἶνη ἴἶνα Βαρεῖςί απά Πιγβο]/{, Ἠοννογνοτ 
ἀιΠοτοπέ, απο αἰ]κο οοπ{ογπιαθ]ο {ο ἴἶιο Ὠϊνίπο 
ψβάοπα : απ ἴπορο νο ατο οπ]ἰρ]ίοπος Ὁγ 8 
νήβάοπα νι] Παβθν οι ο) 1 ο, νν] νιπάϊσοαίο 
Όιο ρτορτίοίγ οἱ Ὀοί]χ, α5 χο τοβι]ί οῇ ἀϊβογοπὲ 
οΙτοΙΠΙΜίΠΠΟΦΗ, ἜΤ]ο βνεί Ἱπίοτργοίαίίοη 8ΒΘΘΠΙΒ 
Ρτο[εταβ]α, ΠΒ Πποτο αστοσηβ]ο {ο ἴ]νο οοηίοχί, ἴπ 
εἴί]οι σπβο νο καὶ ἵβ ΟΥ ἀλλὰ, 48 οΏοΠ, παπά ἀπὸ 
ΠΠςΠΠΒ, “' οη ιο Ρατί οὔ, οἵ ἵπ νο οπ8ο ο, 

21. οὖαί σοι.] /{ Λ]αβ {ο που ! 7) 
.. μκήρων Βησαϊδᾶ 8 Γοπά ἵῃπ ππαηΥ ΜΑ99., 

Ὑοτείοπα, ππὰ ᾽Ονοτς απ ἵ πἀορίοά ος ΡΤθ- 
Γοττοὰ ΏΥ ονοτγ Ετος ἔγοπι ΜΗ {ο Εις, οχοορί 
(ίσος,  απά Ῥο]ο], νο τοἰαίπ. πο οΟΠΙΠΙΟΠ 
τοπδίπασ: απά τισ] ν, [ον οχίογπα] ονἰόάσοποο ἶβ 
αραϊπαί Ῥηβσαϊδὰ, απά Γπίσογηα] Ὦγ Πο ΠΊΟΗΡ ἵπ 18 
[ανοισς Βηβσαιδᾶν Ὠοῖπρ νο πποτο «οί! τοπ]- 
πα, απά Ἠνογοίοτο πποτο ρτοβαῦ]γ ποπαίπο, Τί 8 
ποι, 38 βοπις Πππαρίπο, 1 νο ποσηµα ένο σᾳο, Ὀαξ 
μα ποπ η νο ο) ( π]άσο (Ότπα, 
πάλαι] ΤΕ εἰμηίβον πο κο ΠΙΟ αμ 

Γαμιά(ι, 
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καὶ Σιδῶνι ἀγεκτύτερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ἡμῖν. Καὶ σὺ, 38 

Καπερναοὺμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ἅδου καταθιθασθήση" 

ὅτι εἰ ἐν Σοδύμοις ἐγένοντο αἱ δυνάµεις αἵ γενόµεναι ἐν σοὶ, ἔμειναν 
ὤν µέχρι τῆς σήμερον. Πλὴν λέγω ἡμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον 34 

Ἰν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς 56 

ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ιξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς 

γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας 
αὐτὰ νγηπίοι. Ἰναὶ, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν 38 

15. 

10. 
16 

πι ᾖἴἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί. 

9 σου/ Πάντα µοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός µου" καὶ οὐδεὶς ἐπιγι- στ 
γώσκει τὸν υἱόν, εἰ μὴ ὁ πατήρ" οὐδὲ τὸν πατέρα τὶς ἐπιγινώσκει, εἰ 

α Ἡ ει . εή . ΄ « ια.) 3 ’ ο ΄ 
µη ὁ τἶἷος, καὶ ᾧ ἐαν ῥούληται ὁ νίος αποκαλύψαι. «εῦτε πρὀς µε 

πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισµένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ἡμᾶς. ᾿άρατε 39 

τὸν ζυγόν µου ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ" ὅτι πρός εἶμι καὶ 

--σάκκω,] [Γοῖα νο Ἠεῦτουνν Ὢν, απ οοπτεο ε]οῦ1, 

οὗ Ἰΐποπ ος τουσ] ννοοί, ννοτη ΓοΥ μπι αίοη : 
38 αφ]θι Ὑοτο αρτίηκ]οὰ οἩ ἴ]νο Ἰοπὰ ἵπ ἴοκει 
οἱ αοττοὺν. Ὀεο Ηογπο)ς Πηίτοά, νο]. 1. ρ. 690, 

25, ἡ ἕως ---- καταβιβασθήσῃ.] ἼἼοεο ατο Ἠγροτ- 
Ὀο]ἱσαὶ οχργοκείοης, βριταϊινο]ν τορτοφοπαίπς ἴἶνα 
Ἰοἰρ]ν οἱ ρτοκροτίίγ, απά νο ἀεριῖι οὗ πἀνεγεί(ν : 
Γόου αἱρηϊθνίησ Όιο Ἰοννοτ Ῥατί οἳ να αγ], 
Ἀἰπη], Απιποίοσ. ἰ. 80. 15. πά Εοταπαη. Τοὺς 
ὁ) ἀπὸ τῶν νεφελῶν εἰς ἀΐδην κατάγει. 

24. Οοπιρ. Βαρ. κ. 10. 
20. ἀποκριθεὶς εἶπεν. Της οχργθκεῖοπ 18 Ἠστο, 

38 Βοπιείηςς οἱκονῃθτο, α5θος, Ἠηοτο ποήηᾳ 
Ἰναβ ροπο Ὀο[οτο {ο νν]ήσἩ απ απκννοτ οομ]ά ὃο ερ- 
Ροφεἀ ; ἵπ νι]ήο] πιοδὶ Οοπιπθηίαίογς (15 Καῑη,) 
ΠΠασΙΠε α ΡΙΕΟΠΗΡΙΑ ΟΕ ἀποκριθείς: οΏνετε α Ἠε- 
Ῥγαίκπη, 1) Ὀείης δοπιθίπιος 8ο αφ, ΊΎ]νογο 
πας, ιονύνος, ῶς 8οΠΠΟ γρακοη ος νο πε ο 
εἴίαιν ἵδτπας απά ον 8οειης τσ ἵπ εαρ- 
Ροβίήᾳ, Οναί Όχετο 9 αεια]]ν α γἰαίση ἴο 8ΟΠΙΘ- 
Όμηρς 1. 6. Το οππο μάπα ννλήοἰν {9 ραρείπς ἵπ νο 
πηῖπά οἴοτ ο) νο βροπκοτ οτ Ἠθατος, 1. 6. (18 
Επίκ. κας) “« οἱί]νοτ ἴο 80ο ον γ υν φπθβίίοη, 
εαρργοβεος [τοπι Ὀτον(έγ, {ο νο] ήν ἵ απ ππ- 
βννεγ; (96ο ΑΙα, κκ, . ακο ν. 99. ν, 989. 5ς.) 
ου ἴο 8οππο απθείίον μοι παῖσηί ατίκο [γοπι 
οργίαἶῃ ασ σης. 8εο Ματκ ἰκ. Τκο 1. 60: 
χχι, δν, μα μ | 

---ἰζομολογοῦμαί σοι. Ἡς νοτΏ ρτοροτ]ν αἱρπί- 
ᾖον {ο -- ὀνκν) νο”. η μις οὗ ὰν 
(οὐἰσαιίσπ); απᾶ, ὁ οοπαρημομΗέ, ἵο ΕΥΠ (παπα, 
ιο ργαΐκε, ππά ρἰογίη. ΤΡ εοσοοπάατΥγ βοηεο Ἱ 
οπττίο», ]νον Γο]οννοὰ Ὦγ α Ὠαϊΐνος απά οβΏοΠ 
οσσµγς ἵπ νο Βορί., πηοτο νο απο Ἠσοῦγονν 
.- ί τοπάστοὰ Ὦγ ὀἐζομολογεῖσθαι, αἰνεῖν, απιὰ 
μνείν. 

--- ὅτι ἀπέκρυφας ---- νηπίοις.] Τ]νο Ἰνοεί ΟοπΙΠση- 
(πίογ», αποϊοηί απά πούστη, αγ αμτοσά Ὠναί νο 
βοπρο ἵς, “ὕοοπακαο, Ἰανίπα Ῥροτπήοά Όνοκο 
Ὀήηρε {ο ἵνο ἨΜάάση (ο νο νίκος απά αασπσίους, 
Όνου Ἰνακί τονοπ]ο Όνοια ππίο ολή]άτοα ἵπ Κπονν- 
συν μα Εοτ Οσο 9 καἰά ἵπ Βοτήίρίπτο το ὧο νν]νας 
Ίνο 14 ρ]σακοςῦ {ο ρερι {ο ἵνο ἀσπο, απᾶ ναί Ίνα 
Γογοκεος {νο ἆσπο απάοτ νο οἰγουπακίπησος ἵπ 
νο] Ἰκ οτοαίητον απο ρ]ασσᾶς Ενουσ]ν Ενοίς 
γη] ατγο Ἰε]ά ππάογ πο οομκταΐπε, τὸν το- 
αροοί {ο νο Γογηνε Ἰάΐσπα, {ξ οσστε ἵπ Άσμα, ν], 
ΙΤ. Ἰε, αὶ, 1. Ἐκσά, νἲ, 4. απά ὅ. Ὁ Βασ, χι, 1. 
ππά Τι απά οὔ ση οκονηοτος παν, οποίο 
ἱπ νο Οπκκίσα] κηίογε, 3ος Ες, Τ]ο σοφοὶ 
απά Ότο συνετοὶ το Ὀνουμ]ή ο Ἠανο τοετοπσο ἵο 

νο Ἠοργουν 3 ὺπ απά ΠΛ 1Υ1}1, ἀϊβετοπί οτάστε 
οὗ εν] ἴθαςηοτα ο αλ Ῥετ]ναρα, Ίνονν- 
ονος, Όναι 1 ἔοο Γαποϊβα]ς σοφοὶ, ἴε εου]ά «οο 
Ἰα8 το/[ετοηςο Το ας παπά συ 
ἰο παίµγαί ἰπ]οπίς: γη] νηπ., ὉΥ ιο ὥτου οἳ 
Όνο ορροβίἶομ, ἀθποῖθς Ῥοίκοπα οὗ ρ]αΐη απάἆθτ- 
απάΐπᾳ, ΝΟ πο ργείεηείοΠς {ο Ῥεσυ]]ατ αὐἰτγ, 

20. ὃ πατήρ.] ἈΝοπιῖη, [ο Ἰοσα. Απ ἰάίοπι 
οἰήεβγ οεσουττίπᾳ ἵπ Ηεῦ. παπά Ἠε]]επ]κής Οτεεκ, 
Ὀαί οσσπκἰομα)]]ν ἵπ Όγο (]αφείσαὶ υνγίίογε, Οτεε]ς 
απά Ἰμαἱπ. ϱ ὅτι ἵΒ καὶ. Ίο ΩΑΥ 
τοπάος: “Ύεα [1 4ο Ὀναπ]ς ο Γαῦνοτ, ἴνο- 

9ο [11 εἰνου]ά κ ώνχ Όνγ μοοὰ ρ]εακατο 

μάς. 
Ἰετα, Όνο ϱοπιππρηίαίογς ατο πο αρτοςά; 8οπηθ 

--π “ζ νο ια. 

8ο ε]οἶνη νἱἰ. 16. ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἴστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ 
πέµφαντός µε. , αμ κά. χνη, Τ. απὰ 8. 

ετὲ η! ἵν . ΕΙ ελ εήν [ Ἡ - ε 5 Ξ 



ΜΑΤΤΗΕΝ ΟΗΠΛΕ. 
κ 

30 .] » δὲ . ͵ 9 5 ’ 3 9 ’ ” ή [ὰ ” ο -- 

ταπεινος τῇ καρδίᾳ᾽ καὶ ευρήσετε ἄνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς υμών. ; 

ΧΙ. 90. ΧΤ. 1---τ. 

γὸρ ζυγός µου χρηστὸς, καὶ τὸ φορτίον µου ἐλαφρόν ἐστιν. 
2 3 σε με. -ᾱ ς 2 . ω [ι ν ω 

Ι. ΧΙ. Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὃ ἸΙησοῦς τοῖς σάόδθασι διὰ τῶν 
3 ο) Γ , 9 ο ο. [ή 

σπορίµων ' οἳ δὲ μαθηταὶ αυτοῦ ἐπείνασαν, καὶ Ίρξαντο τίλλειν στά- 

9 χυας καὶ ἐσθίειν. 
-- π 3 η ῃ 5 5 

8 µαθηταί σου ποιοῦσιν, ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν σαθθατῳ. Ο δὲ εἶπεν 
- ὁ,ὁ 

αυτοῖς 
ο 3 3 .. . 4 3 ) - -” . ιν », 

4 Οἱ µετ αυτου; πως εισηλό εν εις τον οἶκον του Όεου, καὶ τους ἄρ- 

α0Ὀ. 
6. 

νο] 1 

3 - ες 4 - 3 α 9 

Οἳ δὲ Φαρισαῖοι Ἰδόντες εἶπον αὐτῷ" Ιδοὺ, οἳ 54 93 

95 
΄ ολο ια. 3 

Οὔκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησε «{ανϊδ, ὅτε ἐπείνασεν, [αὐτὸς] καὶ 

326 4 
. , 3, [] 3 Ελ τΣ 4 Ὃω δὲ ν 

τους της πρού έσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ εξον ην αὐτῷ φαγεῖν, οὐδε τοις 
3 3 - 3 4 ” σ πο ΄ 3” ν 3 ; ν 1 ’ 

ὅ µετ αυτου, ει µη τοῖς (ερευσι µονοις; Η οὐκ ἄγεγνωτε ἐν τῷ γοµῳ, 

ὅτι τοῖς σάόθασιν οἳ Ἱερες ἐν τῷ ἵερῷ τὸ σάύθατον ῥεθηλοῦσι, καὺ 
. ευ 5/ - ” Με, Α Σ ε 

6 ἀναίτιοί εἴσι; λέγω δὲ Όωῖν, ὅτι τοῦ ἱεροῦ Ἄ μεῖζόν ἐστιν ὧδε. Εἰ δὲ 
ς Ξ 2 3 Ἀ , 

7 ἐγνώκειτε τί ἐστιν, “Ἔλεον Θέλω καὶ οὐ Φυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε 

ἀῑφοῖρ]ες,” 15 εχρτοςεεά ἵπ πιείαρ]ιοτς (απιῖ]]ας {ο 
Όιε «θνις, απἀ ποῖ απ/εφαοεπί να ιο ἀεπ]ες; 
ν/πετεῦγ α Ίαν οἵ Ῥγεοερί ἶ5 οα]]εὰ α Ί/οΚε, ὮΥ α 
πιρίαρ]ος ἴακεῃ {οτι οχεη Πίο] ατε ἵπ ἨαΓΠΕΒΒ. 
5εε ΖαςἩ, Ἱκ. 9. ᾖετ. νΙ. 16. ΡΙΗ1. Ἡ. Τ. απά δ., 
απά Ἐεσεῃς. Ἀγπορ. Ποφος ἀεποίθ» “΄σεπί]ε, 1Π- 
ββευπηίηπσ, απά οοπἀε5οεπάϊίησς” α5 ορροβεά {ο 
ἴπε ἵΎταπηΥ απά Ἠααρμίπεςς οῇ {πε Ῥοτίοες απἀ 
Ῥματίεεες». ΤΠε εἰαιξθ πρᾷος---καρδίᾳ ἵ5, ἵῃ 5οππθ 
πιθαξητε, ρατοπ/πεί]σα]; απά πιθαπί ὉΥ οι Τ,οτά 
{9 τεσοπιππεπά Ἠϊπηξε]{ {ο γείτ οἸοῖσθ αφ α ἴεπς]ι- 
6Γ. ᾿Ανάπαυσις ἀεποίθβ ποί οπ]γ τε]ίοῇ {τοπ ἴθ 
Ῥητάεης οἱ νε ευγῖςῃ οργοπποπία] Ίαν, Ὀα{ το]1οΓ 
{τοπι ἴἶνε 5εη5ο οἱ πη{οτρῖνεη δἷπ; Ἰπο]αάϊησ αἱ 
Όνε οοπι{οτί5 απάἀ Ῥ]εφείπσς ο{ να (4οβρε], Ρος 1η 
5 υνοτ]ά απά ἵπ Ὠιε πεχί. 

50. χρηστός.] Α5 5ροκεπ ο{ α Ρωγάρπ, ἴιε ννοτἆ 
ἀεποίος νν]αί 15 οοπνεπἰθηέ, απά 5Πίαθ]ε το ια 
εἰτεησί]ι οἱ νε ΏεατΘΙΒ, εὔφορον. [ζοπιρ. 1 ο]νΠ 
ν. 9.] 

ΧΠ. Ἱ. ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρ.] Απ ἱπᾶρβπῖίο 
Ρήταςς, ἰσπί(γίπσ αλοιά Έιαι Πππς, ποῖ ποοθβρατ!]γ 
οοππεσείπσ υηαί Γοἱοννς νι (πο ρτοσεάίπρ. 
Τ]α εχποῖ ἄππο 19 πά]σπίοὰ ὮΥ Τωακο νΙ. Ἱ. 

---σάββασι.] Τηϊς ἵοτπι (Ὦ}Υ Όνο πβασο οῇ Ῥοί]ι 
Ώνο Βορί, απά Ένα Ν. Γ.} Ίνας οπ]γ (νο {οτορθ ος α 
εἰπση]ατ, Τίλλειν σοπ]οϊπεά νυν ἐσθίειν, ὑπερ[ίρι 
γην ΤΚ 6ΧΡΙΕΡΑΕΘ ΒΥ Ψώχοντες. Ἡ πρρεατβ 
[τοπι Ώευε. αχ, 25. ναί Τξ ννας α]ονγεὰ Ὦγν να 
Ίπνν, {ο ρ]αοἷς 6ατα οἱ οοτΏ νι νο Ἰαπά ἵπ 4Πο- 
Όνοτ)ς βε]ά. 

2. Ὁ οὐκ Έξεστι κ. τ.λ.] Τηαι, Ἰούνονοτ, νναΒ 
α ἀπερηιοά ροῖπε; {ου Όνουσ]ῃ ος Ἰπά Γοτρ]ά- 
ἄεῃ αἲἲ καγυρ νγοτκ οἩ πο Βαρρα ιν ἆαγ  ὲ νναβ 
α οουπ{τογετιεᾷ ροίηέ νν]ας να», απᾶ ναί ννας ποῖ 
εποἩ, ᾖΠραρίπσ ννας π πι οά {ο {1 απάςτ ιο 
{οσππογ εἶπμα; απά ρ]ασκίηρ οῇ οαγ, Ὀοίης α φοτί οἱ 
τοπρίπᾳ, ννας Γοτυιάάση Ὦγ νο πιοτο τἱρίά Παρυί». 

ογετ, οἶα]]γ νηοπ ιο αοἴίοη ν/πβ 
ἆσπο τοπα -- ννπβ ΟΟΠΙΤΑΤΥ {ο νο αρίγή 
οὗ ὕνο Ίπν, 36ο Εκοά. κ, 16. Ῥαί ουσ Τ,οτὰ 
οπΊν πιροία νο ποσικαήοπ, ὮΥ ατσίησ, ναί νο 
Οήπᾳ ννπη ποῖ ἆσπο οἳγ, Όπί (ποπ πθσθν- 
εἰ; οπ Όνα οοτο οἱ νλήοῖν, οἵ {ΟΥ Όνο Ρο γΓΟΓΠΙ- 
ππσς οΓ α ννοτ]ς ο οἰνατίεγ, Ἰνο «νο υγ» εἶναί νο ο6{6- 
πιοπία] Ίαν παν Ἰνο ἀνπροηκοά ντ], 

3. αὗτός] Ἐκ Ίαν πο ρ]πσο ἵπ ΠΙΗΥ οὗ Οιο 
Μ58., παπά «οπιο Ὑογκίοης; απ Ίνα Ἰνσοῃ (ΠτΟνΥΗ 
σα, ο; ἀἰκαρρτονοᾶ, Ὦγ αἰπιοκί αἲἲ νο Εάῑίοτν 
ἄτοπι ΜΠΙ {ο Βε]νο]α, ἵνας {4 τοἰαίποά Ἠγ Μαν 

Υοιί, 1. μ” 

απά Επίσ.: τση]ν, 1 Επ], {ος ποί οπ]γ εχίογπα] 
Ῥαΐέ Ιπίετπα] ενἰάεποε, 18 Ιπ {ανογ οἳ ἴα νοτα. 
/ΙΟΠ, α5 Επί. οΌβετνες, ἶ5 ΠεΟΘΒΞΑΓΥ {ο {]ε οοή- 
ΠΘΟΙΙΟΠ: αὐτὸς ---- αὐτοῦ Ῥεῖπρ φαΐ, κατ ἐπανόρ- 
θωσιν, οἱ ὙνμΙο] ο αἀάπσες 5ονογαὶ ΕΧΗΙΙΡΙΘΒ, 
ἃ5δ Αοῖς χἰ. 14. ὃς λαλήσει ῥήματα πρός σε ἐν οἷς 
σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὃ οἴἶκός σου. 

4. οἴκον τοῦ Θεοῦ.] ἨΝοί ἴε Τοπία, .. 
Ὑγας ποί επ Ῥα]έ, ) Ῥαΐέ ιο οουτί ο{ ιο Ταβεγ- 
πιαεῖε, Ὑνπ]ο] Ῥτεσεάεᾶ Π. Άεε ἨΗογπε]ς Ιπίτοάας- 
Ποπ. Ἑὶ μὴ ἵδ {ο ἀλλὰ Ὑ]μθη α πεσαίίνο Ίαβ 
Ρτεοεεάςά; ΥΙΟ ἶ5 οα]]εά α Ἠεῦυταῖδτα, Όαέ 1έ 18 
οεσαδ[οπα]]γ Γουπά ἴπ {πο Ο]αξεῖσα] νντιίοις. ὢ6θθ 
ῬΏεσεῃς. Ἀγπορ. ἩἨοπιρετς απά ΕπίΣ., Ἀουνθυοτ, 
πιακο εἰ μὴ ἀερεπάοπί προη ἐξὸν, αββὶσηϊίησ αἩ 
επεεγέζυε, ποί απ΄ αἀνεγδαίίωο {οτοθ. [ζοπρ. 1 
βαπῃ, χχΙ. 6. Εκοά. καν. 90. Γιεν]. χχῖν. θ. νΗΙ. 91] 

δ. ἐν τῷ νόμφ.] 366 Ναπιῦ, καν]. 9. 
---βεβηλοῖσι.] ἸἈΝοί τεπ]]γ Αβο, Ὀιέ κατὰ τὸ 

ῥητόν : 38 ἴλος6 ππαγ Ὦθ φαἰᾷ ἴο νἰο]αίο α Ίανν, ὉΥ 
ἀοΐπς νν]μαί, πη]οςς {ο νγοτςμρ οἳ αοά Ἰαά εκ- 
οιεες Πέ, Πέ νγου]ά ποί Ἠανο Ώθοῃ Ἰαννβα] Γοτ ἴΊπεπα 
{ο 4ο. 3ο πο Παββῖς εροα]ς, νο {1ογ δαγ Οιαί 
Ώνο Βαββα(]ι 15 Ίαιο {η υἰο]αίεά Ὦγ ἀοῖπα 5αο]ι απά 
5ο] κασρτάοἵα] νο], απά ναί “ὁ ποτε Ι{ πο βαῦ- 
Ῥαΐρπα ἵπ Όιο Τοππρ]ο.) 

ϐ. τοῦ Ἱεροῦ ----ὧδε.] Όατ Τ,οτά Ἠοτο απ{]οἱραίοβ 
απ ορ]εοίοῃ: α. ᾱ. “« Βυί γοι ατθ πο Ῥτὶοφί, πος 
ἱ5 γοιγ Ὑνοτ]κ Γοχ 1ο Ὀδπε[ί οἱ 11ο Γοπηρ]ο.” Το 
ΨΙΟἩ ο ἆοες ποί ἀῑτοσί]γ τερ]γ, ΄«Ι απι 9ΠΘ 
ρούεε Ώναν ιο Γεππρ]ο :’ Ὀέ, πιούρρ/ί]γ απἀ ἆο- 
1, «Ἰογα 19 δοπποίμ]πσ, 1. 6. 916, ρτοπίθτ 
Όταν Όπο Ῥοπαρ]ο.”. ας Ἴποβο οπρασοά ἵπ Ἰ18 
βοτνίσθ, ΠΙΑΥ Ὦο α]οννος απ οσα] Ἠλοτίγ νν]ι νο 
Ῥτίθρί», οβροοἶα]]γ α΄ ννοτ]|κς οϐ ποοθβεΙίγ, ος οἳ 
ΠΠΕΤΟΥ, ατα {ο Ὦο ρτο[οτγοά Ῥθ[οτο τααὶ ΟΡΒΟΓ- 
Υ4ΠΟΘΑ. Μεῖζον, νπίο 18 ρτο[οττοά Ὦγ ποατ]γ αἲὶ 
Όιο Εάῑίοτα απά Οοπηποπίαίοτε, απά ο ]ίοά ὮΥ 
ΜαΜΗ,, Ετίία., απά Βο]ιο]ή, ἵπ ονἰάοπί]γ {ιο ἴταο 
τοπά(ηµ. Ῥεῖπσ (οππά ἵπ Ὠνο στοπίοτ ρατί οῇ {ἶιο 
Μ55., Όνο ΕΙ. Ἐτίπο,, απά ΠΊΠΥ ο νο (τοσ]ς 
Εαίνογς. Ἔ]ο βοηβο ἵ8 (ιο βΑΠΠΟ 38 νογ. 41. : καὶ 
ἰδοῦ, πλεῖον ᾿Ιωνᾶ ὧδε (στι). ππά 49, πλεῖον Σολομῶνος, 
απά Τωα, χὶ, 51. 

7. εἰ ὁλ ἐγνώκειτε τί ἐστιν.] ΛΑ ἀο]ίοπίο πιοίο, 
(18 καρτ. ἵκ, 10.) οὗ αβκοτίίπρ Όιο οχοσ]]οπογ ο 
υπ. Το ῥήµκασο οτσὰ ἵ Ἠοε, νἰ, 6, Ῥοίοτο 
πόσο αἱ ἵκ, 10. "Έλιον απᾶ θυσ. πίαπᾶ, το 
αροσνε]γ, ο νο ντο οἱ οτί παπά Όσηθ- 
νοἱσπσς, απά Όιο ννοτ]κη οὗ νο οστοπιοπμία Ἰ49ν, 

ῦ 
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Κύριος γάρ ἐστι [καὶ] τοῦ σαθθώτου ὃ Τίὸς τοῦ 8 

εἰς τὴν συναγωγἠν αὐτῶν. Καὶ ἰδοῦ, 9 

τ ἄνθρωπος ἦν τὴν χεῖρα ἔχων ξηράν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, 10 
εἰ ἔξεστι τοῖς σάθθασι Φεραπεύειν; ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. Ὁ δὲ 1 

Πΐς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃς ἕξει πρόθατον ἓν, καὶ 

ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάθθασιν εἰς ῥόφυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ 

ΜΝΕκ. 10. , 

2 ϐ. τοὺς ἀναιτίους. 

5. ἀνθρώπου. 
3. Καὶ μεταθὰς ἐκεῖθεν, ἠλθεν 

9 

εἶπεν αὐτοῖς " 

2. 
6 0 σάθθασι καλῶς ποιεῖν. 

ἐγερεῖ; ΙΠόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προθάτου! ὥστε ἔξεστι τοῖς 19 
Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ' Ἔκτεινον τὴν χεῖρά 13 

σου. καὶ ἐξέεινε" καὶ ἀποκατεστάθη ὑγιῆς ὡς ἡ ἄλλη. Οἱ δὲ Φαρι- 1 

σαῖοι συμθούλιον ἔλαθον κατ αὐτοῦ ἐξελθόντες ὅπως αὐτὸν ἀπολέσω- 

σιν. ὁ δὲ Ιησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ 16 
ὄχλοι πολλοὶ, καὶ ἐδεράπευσεν αὐτοὺς πάντας" καὶ ἐπειίμησεν αὐτοῖς, 16 

ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν. Ὅπως πληρωθῇῃ τὸ ῥηθὲν διὰ 1π 
“Ησαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος" ᾿Ιδοῦ, ὁ παῖς µου, ὃν ᾗρέτι- 18 

8. Κύριος --- ἀνθρώπου.] (τοί. απά πιαπγ οὔνοτ 
οπιίπεπί ( οπιππσηία{οτα ππαληἰαίη Ενας ὃ νἷὸς τοῦ 
ἀνθρώπου Ίνετο Εἰρηίβες πιαπ βεποταγ} νο] 
πια 5εοπα {ο Όο οοππίεμαποθά ὮΥ Ώιο ρατα]]εὶ 
Ῥαβεασο οἳ Μαι Ι. 38δ.. Εν ἵῃ αἱ ιο οἴ]νοτ ὃτ 
Ῥάββασος οὗ Όνο Ν. Ἐ, ν]οτο ἵν οοσ ατα, πο οκ- 
Ῥτοβδίου εἰμηίβος ἴἶλο 8οἨ. ΟΓ πησΠ, με Μεοκίαὶι ; 
πνηήοἩ 86Ώ80 αἷκο ἴἶνο Αγίοῖς τοφαίτος: ἨἩοτθιΒ 
νἷὸς τοῦ ἀνθρώπου Ὑνθιουί Όιο Ατὶ, α5 Ἱπνατίαρ]γ 
ἀεποίθβ α 8οπ οὗ πια, α ΠΠ. ἈΝεϊήιετ ἆοεΒ ια 
ὥστε αἱ Ματὴς χἰ. 35. οοππρε] 18 {ο ἴακο ιο Ρ]ταδθ 
ίο ἀειοίο πιαπ ; εἶποο ῖ τηαΥ Ὁδ οσπέἰπμαίνε, ἵπ- 
αοὐποίοτγ οὗ α πουν ατσαπαοηί, απά εἱρπί πιογε- 
οῦε”; ον μοι β6Π8ο 566 εχαπιρ]ο8 ἵπ Ἠοομεν, 
Ρατ. 6ο πποτο ἵπ Ἠαιαπα,, ΤΙΗΌΥ, απιά Ρος. 
Α5 ἵο Όιο γὰρ οὗ Όιο Ργεδεηί Ῥαβδασο, ἴξ ΠΙαΥ 
το[οτ ἴο φοπιομίπσ πο οχρτερεσὰ, Ὀαῖ πιοτε]γ 
νλαί ἵδ Ραδείῃσ ἴπ πο παπα οὗ Ὠνο 6ροαΚκοτ; αἩ 
Ιάΐοπα νοτγ [οφιοηί ἵπ αἲ] νντ]ίετς, Βοτιρίιταὶ απά 
ΟἸαβείσα]. Απ Ίχοτο χο δαρρτοφείοη 19 ον]άσηί] 
{τοι ἴἶνο 8απ1ο οπ1ες παπί ρτούισθά χο 9ο ο 
μεῖζον Γοτ μείζων. τ νι] οἶσατ Όνο οοπείγασἶοι 
ιο οοηκἰάοτ νοτ, Τ. 8 ρατοη κο σα], απά {ο το[οτ 
Όιο γὰρ ἴ0 80ΠΠΟ οἶαμβο οοπηοοίοά νι νοτ. 6. 
α. ᾱ. "«Τῆνοτο ἵν οπο στο ρτοπίοτ να νο Τοπι- 
Ρίο (απά 8 καποτίον νυν] ννατταπῖ Όνο τοις] ο 
ΛΗΥ ες ορτοπιοπ]α] πα αίίομ 5 Οναί οἳ Όνο 
Θ ναι) {οτ Όνο Θοπ οὗ ιαπ, ο, Το καὶ 
Ὀο[οτο τοῦ σαββάτου, ἵψ πο Γουπὰ ἵπ Όνο τοπ 
Ῥοῦγ οὗ Όνο ΛΤ58., που ἵῃ κονοταὶ οὗ νο ὧτουκ 
Εαίνστς απά ἵ οπποσ]οά ὃν Μαι, Οτίοκῦ,, 
νο Υαΐοτ, Επίία., παπά Ἀο]μοῖς 
Ρτοβα]γ ονοοι Ἰπίτοδασσά [γοπι νο ραγα]]οὶ ρας- 
εασος οὗ Ματκ απά Ίκο. Ἠετο  κοπ]ά εοσπα 

για χο «οπκο. 
ο Ρρεορ]ο {ο ν]νοπα Ίνο Ἠπὰ 

ταί]ιογ {ο ὀπγκοι απιά 
9, αὐτῶν] {. ο. οὗ 

πο” οσπιο, 
10. χεῖρα ζηράν.] Τη ἵα ποῖ {ο οο απάσγειοσαά 

οὗ “-α αγία! ραραἰφεία, 48 80Ο Απρροκο ; Ῥαῖ 
ποσοτά(πᾳ {ο νο Πιο ποσπταίο Ἰποιίτογα, ΔΠ 
α. ο) 612 [πιδ, οοσακἰοπθά Ὃν απ ο άοη 
οἳ νο για] Ἰαΐσθν, Ἰπνο]νίης απ πα 
Όνο ποΓνον ππά πιάκο]σςς νήσο πακε 
εοηκο αί Τ Νίηρν χι, 4. 

--εἶ ἴξεστι, ἃ οι] Α πιοδσεί Γογπ οἳ ποσπίση, 
Νοι κο νο γα]οτ οὗ Όνο κΥπασοσαο οἩ α αἰπῖτας 
οσσπαίσῃ, τοσοτάοά αἲ ἴμικο κἰ. 1. οσο αἶνο 
7οἱνα ἰκ. 16. Έτοπι Ένα Ἠαλήηί σα] οἰαους, ἰἱ αρ- 

«0 ἴνο νο 

ας Ἰανίπς | 

ππονο ο 

Ροπγ8 ναί 1 Λαὰ Ῥοεῃ ἀθε]άεἆ απ]ανν[α] (ο Ἰνοα] απ 
οπε οἩ Όναο βαυυαι ἆαγ, απἱεςς Ίνα ννογο τω Ἱπαηί- 
ποῃί ροτῖ] οὗ Ηΐίε. Ὑεί Πἱ αρραατε Γγοια Γι αίε χἰν. 
ὃ, Όναι Οτὶκε αἲ Ἰεπρίι πιαὰο Όινο Ἐλατίκεςς 
αἴπιοκί ακ]αιιοά {ο πάναπου ἴἶνο ρτὶ οἱρίο. Αί 
ἐὰν ἐμπέσῃ Όιετε ἵνα Ηεῦτενν ος Ηε]]επίδίο οοη- 

οὗ νο ννοτά, οἱ νήοἷ, Ἀοννενετ, Όιο (οπεῃ- 
οτε αἀάπςος απ ε ο ᾖοπι Ῥ]ή]ο. Της να 
αἰ]οννεὰ Ὦγ νο εατετ Βαυδίς, πι Γοτυιάδεν Ὁγ 

λος . αποκατι ΄ ν 8 

(ο Ὀτίηρ απ Οήπᾳ ασ] {ο ἴϊ8 ---. 
ίπίο; απά ἱνε]γ, {ο τεφίοτο {ο Ἰνεαλἷὰ, ας 1π 
ω  -- - 8οπης -... η 

» ὅπως πληρωθῃ, οἵς επρτα Ἱ. 
18. ἰδοῦ, ὃ παῖς µου, ἃο.] Τη .- . (ἔτοπα 

..νγ»-- 1.) μ.-- νι μν ον ] ἡ 
παπά γεί πιοτο ἴτοπα Βερί. 19 5αρροθς 
να ----- νοεῃ ο ἁντο-- α κ Ἰακὼβ 

αἲ Ηταί, ποῖιοὰ 
σι. αν 
τοπ υγ, 
-. 

(αἲ Ἰουθί αν (ντ ας 
νατίπίοῦ Γγοπη Όλο 

558.,, απά α εγεαί εογγπρήίον, 
ουί οκέκτα, ἴνο τοπιονσά. Έος κο] [ οοπεί 
σε, νο μίνος α «οπεο ὀἶτοςι] 
Οναξ νν ή ο ἐς τουνίτοὰ 
ἀοαε Όωι Όναι Όνο πας 

Ξ 4 
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- 5 3 ’ 3 ει 

σα ο αγαπητος µου, εις ο 

59 
10. 

εὐδόκησεν ἡ ψυχή µου. 1]. 
’ . - ’ 3 3 ᾽ . ΄ ω 3, 

Οησω το πγευµά µου ἐπ αὔὖὐτοβγ, καὶ κρίσιν τοῖς εὖ- 

ΊΨγεσιν ἀπαγγελεῖ. 
3 , ο -” ΄ . ) 3 ω 

90 ακούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις την φωγνην αὐτοῦ. 

2 2 3 ΄ 

Ουκ ἐρίσει, οὐδὲ κραυγάσει ουδὲ 
Κά- 

΄ 3 ω ΄ 

λαμον συντετριµμµένον οὗ κατεάξει καὶ λῖνον τυφό- 
” 21 ω 

µενον οὐ σθέσει᾽ ἕως ἂν ἐκθάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρί- 
3 ’ 3 - 

2ἱσιν. Καὶ [ἐν] τῷ ονόματι αὐτοῦ ἔθγνη ἐλπιοῦσι. 

ο 
3” ’ ὦ ᾱ αυ / λ η 

ἐθεράπευσεν αυτόν ᾿ ὠστε τον τυφλον 

Τότε προσηνέεχύη αὐτῷ δαιμονιζόµενος, τυφλὸς καὶ κωφὸς, καὶ 14 

καὶ κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ ῥλέ- 
΄ »” . , ο 

29 πει. Καὶ ἐξίσταντο πάντες οἵ Όχλοι, κα ἔλεγον ἸΜήτι οὗτός ἐστιν 

επτελαῖπι. ἜΤηο πγοτᾶ οσσατς ἵπ Τηεουτίίας Τά. 1ν. 
ὃτ. απά εἰδενμετο. Τηε αὐὈτενίαίίοηῃ ΓΟΓ αυ ἵδ 
βοπιεΏπιες οοπ{οαπάεά νηίἈη. ὮΒρ. ἨαπάοΙρῃ 
εήπκς ιο Ἐναησε]ϊσί Ἠετε {ο]]ουνεά 8οπ1ε οἱά 
ἑαπε]αοη ἀῑΠετεπί ἴτοπι (με Φερί. Βυίΐ Ὠιαί ἶ5 
{οο Πγροίπεσα] : υηείῖχετ ἴετε Ίδας απὖ 5αςἩ 
ΥετδΙοἩ 5ο εατ]γ α5 Έα Ώτηο οἱ Αί. Μαίπενν πιαΥ 
Ῥε ἀοποῖιθά. Τί εΠοιπ]ά ταίπετ 56επι, ιαί (ο 
Ἐναησε]ςί, οὐεετνίπσ {]ε Βερί. ποῖ {ο ρίνο α 
ΓΗ]. τερτεκεηίαίΊοη οἱ Ίε οτἰσίπα], εογγεοίεᾶ 
Ἡ αστεεαθΙγ Ώπετετο, απἀ, α5 Ἰ οοπ]εοίατθ, 6ΟΠ- 
ΓοτππαὈ]γ Το πα Ἰαὰ αρρεατεᾶᾷ ἵπ ο ΒΗΤΟ- 
Οι αἶάεε Ἐάϊάοπ οἳ 5 (οβρε]. «- 

Τπε ρτεαίεεί ἀῑποπ]ίγ, Ἠούγενετ, οοππεςείεά 
νι Ώμξ Ῥαξξεασε τεςῖς ΟΠ Τε ὙΟΓά5 ἕως ἂν 

η ---ἐλπιοῦσι. πετο ἶ5 Ἠετο α οοηδἰἀεταβ]θ 
γατίαΏοπῃ οπα Ῥοίμ Όιε Βερί. απἀ ιο Ἠεῦτεν/; 

ο Όνοασ Τ Οήπ]ς Τὲ νν] Ὃε Γουπά {ο Ιπγοῖνε πο τεαί 
ἀϊδοτεραπογ. 1,εί π5, Ἠούνεγες, βγεί οχατηῖηε ἴ]ιθ 
γαγίαΠοη Ῥεύνθεῃπ ο ΠΗείγειο απά Όιε αΑερί. 
Τε (ταπε]αίοτα Ὦγ ἔθνη Όιοισ]έ Ῥτοροτ {ο ίνα 
Ένα πιραπίπς Ἱπτεπάεά Ὦγ ιο Ῥτορ]μεί, ταῖηετ 
Όιαπ Όινο [εγα] επργεβδίοπ; νιηῖεἩ νγοι]ά Ἰανα 
τεφπ]τεά νῆσοι. Ἔ]ε 5επεο 18, πε “'πιοδί τεπιοίθ 
ἨΙΙΟΠΕ, ποί οπ]γ νε ᾖενς, Ὀαί νε (επ]ος.” 
Α5 {ο νε ἀῑνειβΙίγ ἵπ ὀνόματι, [ἴοτ ιο Ἠεὺ. 
ΣΤΠΩ ππεαΠς Ίσιο οτ ἀοείγίπα,) ννε πιαγ οἴέ[ιον, νν τι 
ἓ ους, 5ἩΡΡοβε ὀνόματι ἵο Ὦο α5εἆ ἵπ {6 56ηςθ 
αιο ος ἀοοίτπε, 48 ἵπ γατίοΙβ Ῥήβησες ο {πε Ν. 
Τ'., νΙεἩ Ὦς 9ο οχρ]αίης ἵπ Ἠ]8 Τ,οχ. Νου. Τεεί.; 
οΥ νε ΠΙΑΥ επρροβθ να ἴαο τοπάΊηρ {ο Ὦς νόμφ. 
8ο ἵπ Ῥ.. οχκ. 4. Ἱπβίεπά ο{ ὀνόματος 5ονογα] Μος, 
Ἰαγθ νόµου, νηήε]ι 18 τεφ]τεάὰ ΒΥ ἴπο Ἠεύτεν, απα 
γαρ εἀτιοὰ Ὦγ Οταῦς, ἨΠονενετ, αἱ Ῥοῦ]ι ππεΏἸνοάβ 
βθεπῃ βοππενν]αί Ῥτεσατίοις, Ἰ εἶνοι]ὰ Ρτε[οτ 81ρ- 
Ρορΐηπσ Όναί Όνο Ξοαρί, Ἰετα, 48 Ῥε[ίοτε, «986 {ο 

Όπο σεπργαί 8»π9ε ἵπ α Όργή [γορ ΥετΒείοη 
Όναί Όνο Ἐναηρε]ϊει [ο]]ογγεᾶ νε δερί. ας [ατ 

α5 Ίο Οιοπσ]η 1 εαβιοἰεπίγ (να απά {ο Ἠΐ8 

Εως Ώχοτο γοί τοτηπίη οπο ἀῑνοτεΙίγ {ο Ὦο ἀἱβ- 
ευκαοά; νήσο] ἵ, ἵ αρρτε]επᾶ, αμα Ἱττοσοποί]- 
αὐ]ε, Πππιε]γ, ἀναλάμψει. Ἰ Ἠανο πο ἀοινί ενα 
ὔνο ὄρρι, Ἠνγοῖςο ἀνακάμψει; απᾶ αἶκο Οναί α πορα- 
ἄνο ραγής]ο Ίαν Ἠοτο (18 οσσαβΊοπαν ἵπ αἲἱ 
αανοτκ) εἼρροά ου{. η οὐκ ἀνακ., “'Ἠς νν]] 
ποι αἴνο νναΥ ος ἀεείκί, (8εο 0εὔον οἶιοάᾷ Ὦγ 

. Του, ἵπ ν.) «χρονος ιο ἴγας ϱοηµο οὗ 
νο ἨΗεῦ, πο μὴ. Ἐἰπαιϊν, {ο αὐνοτί {ο ἴἶνο 
ἀϊπετεπες Ἰνείνθοῃ νο Εεῤγοιρ απᾶ νο [υαή- 
εεἰαί, εα οοἰκία, Ἱ. η νο οπηήκκίοη οῇ βουογα] 
νοτός, απά 3. ἵπ Όνο εἶαπσ, οἳ ο νου, Βυ 
ποίθνος, Ἰνοπά, Ίπνοῖνου ΑΠΥ τοπ] ἁίπ- 
αχ ὁ- {ο βθῃκο, αν νν]] Ίο κοοη, 18 ρίο- 
εἰκεῖγ Μα... Το Ενπηρο](κέ «οσα {ο Ἠλνο 
ρατροκε]γ οι ρά ραγί οἱ νο νγοτόε, Ὀδσαμκο 

Ώνεγ ννετε ποῖ ΥΘΓΥ αρροςίΐε {ο Π]5 Ρατροςε; απᾶ 
ῬγοβαβΙγ ννετο 6ΥεΠ {6η ΤετΥ οοτταρί ἵπ {λα 
Ξθρί.: απά 1π εχκρτεςεῖης {πο 5επςε ο{ ἴ]ε οίλεγς, 
Ἡε οἶιοςε (α5 ἵ5 οίίεπ ἆοπο ἵπ Βοτίρέατο) {ο θίοπᾶ 
ἑοσεί]εχ έλα ἔννο οἶαιδες Ι1Ών  Ν ΝΤ ΠηΝ απά 
09υῦ Υ1ν3 Ὀυ) Πίο 9Π6, απά εχρτεςδςος {θ 

5ΨΏΦΤΑΝΟΕ οἳ επι. ο {λμαί ἴΠθ 5θ6η5ο οῇ {ο 
ψ/οτά5 ἕως ἐκβάλῃ (αηβυγετῖησ {ο ἐξοίσει ἴπ ἴπε 
Ξθρί.) εἰς νῖκος τὴν κρίσιν ἵδ Ὠπῖδ: [ Απά {πας 
νι] 1 Ρε] απ] Ἱο «οπά Γοτίπ [ους {ο ποια 
οατί] Ἠὶ5 Ώπ]ε οἱ Πΐα, [ιο (οερε]] οοπαπετίησ 
απά {ο «οπαΠες : 3” Π{εγα]]γ Γος οοπαιιοςί. Όη ἠιὶ5 
5θης5θ Ο/ κρίσις 5εε ομ]ειςη. απά Ἠγαλ]., απά Ἑρ. 
Τοπία οἳ 15. κ. 4. ἜΤ]α ατῖσο]ε ἶ5, α5 οΠεη, 
Ῥαΐ {ογ {πε ΡΤΟΠΟΠΠ Ῥοβεοςείνθ; α5 {ο Ἰαΐετ 
Ὀγτίαο {ταπβ]αίογ 8ανν, απά αἶξο {ο θατ]γ Ιπίεγ- 
Ῥγείθις; {οτ {ο {επι ννο ππαγ αθτιραίο {λε αὐτοῦ 
πνλΙοἩ 15 αάάσά ἵπ δενοτα] Μ98. Το Εναπσε]ἰ5ε 
Ἰαβ «Ἡοννη {πο ίτας αργἐἰοαξίοπι οἱ ο Ῥτορ]ιθοΥ 5 
Ώιο ολ]ες Ἱππροτί οἳ νο 19 οοηίτεά ἵπ ἴῃθ 
βεσοοπά Υοτεο. 1ο ν]ιοἰθ Ίας τοίεγεπσθ ἴο ἴ]α 
φιΐεί απά αποδίεπίαίσμς πποᾶς ἵπ υνηίον ΟΠτὶκέ 
τοπη]σαίοᾷ Πὶ5 τε]σίοη: ποῖ τοδοτίίησ {ο Υἱ0- 
οπςς ο: εἸαπιοιχ, ος οβετίηπσ τοβϊδίαποθ {ο οΡ- 
Ρτοβδίοῦ: Ραΐ επιρ]ογίπσ ο πηϊ]άοεί ΤπθαΠΒ: 
Ὦν Ισ, Ἰούνονοτ, Πέ ννοι]ά αἱ Ἰαησί]ι Ὀο ερτοαά 
ΟΥ6Γ αἱ] έε παίΙοης οῇ {ιο απ]νοτςο. 

--ἠρέτισα.] Τα νειτὸ ἀοεποίεν ῬτορετΙγ {ο 
εᾖσοδε, παπά ᾖοπι ΊΊοπος, ἃξ Ἰθγο, {ο ουο απά 
/αυοµγ. [ζοπιρ. 5αρ. ὃ, ΙΤ. Ἱπίτα 1τ. δ.] 

20. κάλαμον ---σβέσει.] Ἔ]α8ο ατο Ἰϊνεὶν βσιαγεβ 
ο{ οχίτεπιθ ννοακποβς, Ἱππροτίίπς ρτοβοιπά Ἠαπηί- 
0 απά οοπτηἴοη, - Ἀθτα, (48 οβίοπ {Π ἴ]ιο 
(αβείσα] νιτῖοτς͵) Ὦγ (ιο ποσαίίοπ οῇ οπο (ης 
15 Ππρ]εά ιο αητιηαίίοπ οἱ ἴπο οοπίτατΥ : α. ᾱ. 
«ο νι] ο{γοπισή]ιοπ ννανοτίπςσ Γαλ], απά νν] γε- 
Λἰπα[ε πεπτ]γ οχιϊποί ρἱοίγ. 

21. καὶ ἐν ---- ἐλπιοῦσι.] «« ἵπ Επι (1π Ἠὴ9 (.οερε]) 
ϱΊια]] νο (αοπή]ες (τακί (ΓοΥ ΙπείτασίΙοῦ απά βαἱνα- 
Πομ.) ἜΤ]ο ἐν ἵ οπιη{οὰ ἵπ νατίοις Μ988, ἴ]νο 
Ἐάῑ, Βτίπο,, παπά 8οπιο Επίογε, 18 πηπτ]κοά Γοτ 
οπηἱκείοη Ὦγ είς. απά Ψαΐοι, απά ἵν οαπος]]οά 
Ἅ Μπίνα, Οτίσοκὺ,, απά Βομο]α. Βυι 48 Ὀοί]ι 
Όινο Ηεῦ, απά Βορί. Ἠανο α Ρτοροβίίοη, ἵέ ]λου]ά 
βθοπη ῥτοβαβ]ο, Ὠναί νο Εναηρο]ίεε, ἵπ πἀορίίπα 
Ομ Ἱπαρο {γοπι [ιο Βορί,, ννοι]ά {π]κο ἴο Ῥ}ερο- 
αΗΐσπ 38 νο] αἱ πο ννοτάς; ννπίο] Ιπάσοοά σα 
ΒΟΛΤΟΕΙΥ ο, ἀπροηκοά νι, βἶπορ 186 οπΙΙβΒίΟΠ 
ἀθρίτον» ο οΟΠΜΙΓΗΦΙΙΟΠ, 

20. ἐίσταντοι] νο ννοτὰ Ῥτοροτ]γ κἱσπίβος, 
Ὦ} 4η ον ος τοῦ νοῦ, {ο Ὄο αἰἶττοά οί οἱ) ης Ἡ 
πππᾶ, απά εαςοπΘ]γ, {ο ὁο αγορα απ(οηήκ]ιρά; ὮΥ 
Όνο απο ΠΙΟΤΑΡΊΟΓ αν ννο ΝΑΥ {ο ο Γἰρ]ησποὰ 
οµή ο οπε]ς μη, Μήτι πκί νο τοπάσγος πε, 
πο ποιο ; ος, π ΟΠΠΡΗ, ΓΟΠΙΑΥΚΗ, νο ΓΟΥΠΙΟΤ 
Ππρ]ίον Ενα αἰκλε[ίε[ ρτοροπάσταίσ» νο Ἰα1ος, 
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υἱὸς «Ιαυΐδ; Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες, εἶπον" Οὗτος οὖκ ἐκβάλ- 94 

λει τὰ δαιμόνια, εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεθοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων». Εϊδὼς 36 
δὲ ὁ ἸΙησοῦς τὰς ἐνδυμήσεις αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς' Πᾶσα βασιλεία µε- 
ρισθεἴσα καθ᾽ ἑαυτῆς ἐρημοῦται ' καὶ πᾶσα πύλις ἢ οἴκία μερισθεῖσα 
καθ᾽ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. Καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν ῥατανᾶν ἐκβάλλει, 39 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; Καὶ εἰ 5; 
ἐγὼ ἐν Πεελζεθοὺλ ἐκθάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ἡμῶν ἐν τίνι ἐκθάλλου- 
σι; «ιὰ τοῦτο αὐτοὶ ἡμῶν ἔσονται κριταί. Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν πγεύµατι 
Θεοῦ ἐκθάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ, καὶ τὰ 58 

σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν Ἰσχυρόν; καὶ τότε 

90 8 

19 

90 

απ 38 ἩἨ πῶς δύναταί τις εἰσελὣεῖν 

3 τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει ; 
98 

.. Τ]ιο πια] Η{αἆς 9οοπῃς {ο Ἠανο 6ροκεῃ ας 
πιοθε!]γ, {ο αγοἰά οβεπάίηα Όιο Ῥ]ατίκοες, ὮΒΥ 
υἱὸς Δ. 18 πιοαηί ἴἶνο ρτοιιιδεά Μεκείαμ. Ἀεα 
ποῖς ερ, ᾖ. 1. 

οντι τῶν δαιμονίων.] Νο οπ]Υ Ὕνας ΑΠ 
ἸἨήθτατο]ιγ οἳ ροοά απρε]ς Ἰο]ά, Ὀαί α εαροτάϊπα- 
Ώον απά Ἠοπάρμίρ να» Ὀο]ίονες {ο οχἰκί απποηᾳ 
Όιο ου 9Π6Α. Απά Ομ ποῖ οπ]γ Ὦγ νο Γπεαπία- 
ίογεν απά Εκογοϊία:, ἃιο., Ὀαῖ ΡΥ Όνο Παυυῖς, απ 
6νεῃ ἴἶνο ὮΜ]οβορῃοΓ». 

20. πᾶσα νο Α Ῥτονοτρία] 
ραγίης, (Αα πε]]αγ {ο ΠππΠΥ οἶτοὰ {οπα Όπο ϱ]αλεῖσα] 
απά [αοιήσα] μτ]ίοτα,) ἵπ νο Όνοτο ἵ8 (18 
Κυίη, οὔκογνος) απ αγσαπιοπίαπη αὖ αὔεατήο α. ἆᾱ- 
« Τ]ιο κα[οίγ οἳ α οίαίε οἵ α [απ ἵν Ῥτοπποίοὰ 
-- οοποοτά, παπά {9 ἀεείτογοά Ὦγ ἀἰρβοπείοης, 
Η) Βαΐαππ ννοτο {ο αβαἰκί πιο Ἰπ οχρο]]ίηρ 5 ἆοθ- 
ΊΠΟΠΑ [τοπι Όπο Ῥοάίος οὗ πποῃ, νετ Ίο Ίναβ 
οπιρον/ετοά ποπ {ο οπίοτ, Ίνα νοπ]ά Ὦο αἲ 4ἱβ- 
οστά γην Ἠήπιδα]ῇ, ννου]ά αοί Γοο]]κμ]γ, απά Ἰή8 
σπα ες οου]ἀ ποί οοπίπαο,”. πο αγραπποπέ 
Όνοῃ 19 Ὀτίοβυ Οία: Όναί Γεννοτο ακαγὰ {ο 51ρροςα 
Βαΐαπ ποῖης αραἰηκί Ἰήπαβο]ί, ὮΥ οαρπᾳ ου 8 
ΟΝΠ ασοπίς ο ον]. 

90. καὶ εἰ ὃ Σατανᾶς.] Τ]ο καὶ ἴ8 {ακον Ὁγ οσα 
{οτ ἀλλά; ὃν Καπ, ἵπ νο «οπ8ο φιοάκί, Βαι Τ ἵ8 
Ὀοίίοτ {ο τοπάοτ Τί [5ο] αἶκο, 

τ. ἐν πώνι απ "νοτο Ὑνοτο Ρ6ΓΒΟΠΒ 
Άπποης Ότο ον νο ρτοβοκεοά {ο οπεῖ ους 4ο- 
πΊΟΠΑ Ὦν οκογοῖκπης, παπά Ἰπνοσπίοῃ οὗ ᾖνο Οσᾷ 
οὗ Αὕτα]απα, ἵκαπο, απά πσοοῦ, Ὑνο Ίσα Ὀοῦι 
(τοπ νο Βοτίρίητος (8οο Τκο ἵκ. 49. Λοια χὶκ, 
10. Μαικ ἰκ. 8) ππά {γοπα φοφορἩ. Απ ΥΙ. 3, 
δ. η, 6, 8, αἷκο ποπα νο οατ]ν Επίηογα, (18 λίη 
Ματίντ, ἵτοπαμα, Οτίρον, Τοτε]]ίαπ, απά οὔνογκ) 
ππά Τπείαν Ἔταας, ρ. τι. Το πιοπί Όνογο- 
{οτο, ἵ, “ΤΠ ἦνοκο Ἠηο οπκί οαί ἆσπιοπα ρτους 
ιοπηκο]νον {ο νο Ἰσασισά νυν Βαΐαη, Όνοι πνκέ 
ψοιν ἀἰκοίρίοε ἴνο αἶκο Ἰοασασά νν ἠίπη : απά Όνο 
οΘΗΑΗΓΟ Ὑν η] αρρὶγ {ο ἔνεπι ας Ὑνο]] ας απίο πιο.” 
Τι α Πο οῖν πο νο αγραπησπΕ ννηοίίνογ Όνο ἆσπποπα 
ννοτο τοπ]]ν οχρο]]οά ὃν απο οκογοῖκπα (νου ρ]ι 
ἓε πεῖσ]ν εοπιέύον Ἠπρροῃ, ὃν Όνο ρογηκκίοι οὗ 
Οοά) ὲ ἵκ κα]οίοηί {ος Όνο αὖ πα 
/ιοηκύηοήα, ναί νο ἘῬατίκουα (λονς 
οχρο]]οά, απά ἀἷά πο ατα το Ὀνο ΡΟΛΟΥ 
οὗ Βαΐαπ, Υἱοὶ, ὉΥ απ ἰάίοπι ἀθτίνοὰ (γοπι Όνο ος 
ἴοπις οὗ νο σον, ἀσποῖον ἀκοίρίεε. Ἀοο Ἰ Νίπρα 
κκ. 30. 3 Τΐπη. 1. 3. 

98. ἐν πνεύµατι Θιοῦ] “Ἡ ἀῑνίπο οο0-ορογα- 
Μος) αν η Τακο κ. 90, ἐν ἑακτίλω Θεοῦ. ου 

Όνογ Ὕνοτο 

Ὅ μὴ ὤν µετ ἐμοῦ και ἐμοῦ ἐστι ' 3) 
καὶ ὁ μὴ συνάγων µετ ἐμοῦ σκορπίζε. «4ιὰ τοῦτο λέγω ἡμῖν" πᾶσα 31 

οννς, εμαῖ  απα εεπέ ἴοπα Οοἆ. ΕΙΓ 1 ἵνα κεπῖ 
{οιι Οσἆ, γοι αἸου]ά Ἰνε]ίενο πηθ, νο Γαη- 
πομπος {ο γοι Όνε Κἱ οἳ ἀοά, 
ας ιό . Ενδνας, νο] Ἐτία. (ακο Οή {ο ὃς 

ἃ αίτοηᾳ εχρτοβείον, εἱρπίγίημ ““ἴν οοπιο Ἡροῃ 
γοι Ὀείοτε γοι ατο ααγο,”. Ῥετμαρε Ἱ δαν ος 
ΠπσαηΒ “ ἷ8 οοπιο προῃ γοι.. Το ὃ πια 
νο τοπάστοὰ, νι Έτακπα., αἰοφωί; ος, οἱ 
Ἐτήσ., “σε, (αἱ αλ έοτ νοῬίς οεσὕγγαπη). 
ἂν νε ζω ὐή8 μι Ἰς ἴο .ασί Όλα 

η οἳ εαρροείπᾳ Όναί πο αοῖς ὃν α Ρονετ [οπα, 
παπά μμ» Βαΐαα; ὥνοα Ἶς ονίπεοι 
εηγεγίογίέψ ονοτ Ἠἶπα, Ὦγ ονετρονοτὶ ἴπα, ΔἨ 
ἀοεροϊ]ίημ Ἰήπι οἱ 8 ία. -ὰ Απλά ΙΓ (8 αἲὶ 
πιιδί οοη/οςς) Ίο γν]νο Ὀἰπάς αποϊ]ετ {9 είτοηρες 
Όναη Ίο νν]νο 19 Ὀουπά Ὦγ πα, γο γη] οπε1]γ Ρετ- 
οσίνο ναί Τ πηαεί ἴνο {αγ πιοτθ ροιοεγ/ί Όναν Όνο 
Ρτίπος οὗ ἆεπιοῃβ.” 

50, ὃ μὴ ὢν, ἃς.] Ἠοτο Ἠὸ Ίανο αποϊἸοτ 
τουετὺῦ ; οἳ ννη]ο]ι {ο οσπύεγκε ]ιο]άκ 

π αὖαρος, Ῥτου. ααν!, 4 ᾱς ὅ,) οποῖι Ἰνοίπα 
πρρµοαρ]ο, ποοοτάἶπᾳ ἴο οεἰγομπαίαποε. ἜΤὴο 
«ο0ρο οῇ Όνο τεἈκο Ἰνοτο 8θεπης ἴο Ὦο Ον: 
Ελαξ Έλοτο οπἩ Ὦο Πο εοἰλωείση οίνοση Δαΐση απά 
η αγ να Ἅ-μά νου ον απά πηυκί μα ιο 

; τη ορροε/ἶομ {ο οαςἩ οἱἵνογ; αρτος ιο 
Ρτονοτὸ, ο. ΟΡ ᾖνο αὔονο νὥσαο "ον 
οἱ Όνοπα τας, Ὀαξ τη Ες πο Ἅρας Ἠφα - 
Ιου, ἵπ ία Ἠ/οτκα, χἰν. 300, πνατ]κα ου ξ τοι 
ΠηΘάκΗΓΟς απά ῥτοροτ Τη 
Δο. ἴνοτο ἵε νοί, πα Καῑτ. αν αἴλασίου ἐο 
Όνο αππακείηᾳ οὗ ΠΙΟΠΕΥ, οἩ νο οπο Ἰναπά, απά ἵτφ 
ἀἰκκίραίίσπ, ο νο ο νο Ἰνας Ἡ ἵ απ αρτίο] εωτα], 

ἵν] , πιοίαρλος, ἑακίηρ Γον Γογ]κ. 
ομαδας 

ος Ῥ. 

51. διὰ μονο Τῆνοτο ἵκ ΛΏΥ Ροῖηέ ἴπ 
Όνο ἱπιοτργοίαίον οὗ Όνο Ν. Ἡ. νλ]ο]ι Ίνα ἴνοοι 
πποτο ἀοἰνατσοὰ να νο ππίατο οὗ Ότο ΒΙ ΛΑΡΗ ΕΝΥ 
ΑΟΛΙΝΕΤ ΤΗΕ Ηοιν ΒΡΙΜΙΤ, οὗ νεο Τξ κ Ἠστο 
ααπἰά, Όνας «Τε ενα] πο 5 Τι ποσ]ἀ 
υο α Ἰνπκίο οὗ ἤπιο {ο ' πποτο {ο ἀοιαῖ] 
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ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἄφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις ' ἤ δὲ τοῦ Πνεύ- 

3) µατος ῥλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις «Καὶ ὃς ἂν εἴπη 

“λόγον κατὰ τοῦ Τίοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐιῷ ' ὃς δ᾽ 

Ἰαςί]γ ἵπ Βϊπσλμαπι Απαιμιες οὗ πε ΟΗτὶςίίαπ 
Οπατο], Τ,. αν. οἩ. Τ. Ίπ οτἆετ {ο αδορτίαἰη ἴε 
ἅαε 5εηςε, ἴξ 15 ο{ ἱπιροτίαποε ἴο αἰτεπά οατεΓι]]γ 
(ο ἴνε εοππεεξίοπ, απᾶ {ο σαΐπετ ναί ΠεΙρ νε οππ 
{οπι Ώιε ρατα]]ε] Ῥαξξασες. ΊΝοὺν {με εοππεοίῖοπ 
εἸοα]άἀ 5εεπι {ο ο ἀεοῖάεά Ὦ} νε {οτπηι]α διὰ 
τοῦτο, ὙΠΙοἩ Ιπίτοάαςες Ὑγπαί ἶ5 φαϊά: απά Ἰα5 
τείετεποε ποί 5ο πΙποἩ {ο ννηαί ας /ηδέ ργεεεᾶεᾶ, 
ἂ5 {ο {6 το]ιοίε οἱ ενε {οτεσοῖπσ πιαῖίετ : απἀ 
εερεςία]]γ Ροῖπίς αί {πε ἀἰαθο]]σα] οαἱαπαπΥ Υν Ισ] 
Ἠαά Ῥεεπ πίτετεά Ὦ} πε βῬοτίρες, ἵπ αάτιραίησ 
ιο απάϊεραίεά πηίτασ]ες οἱ ΟἨτὶεί {ο πε ασεποΥ 
οὗ {πε Ώεν]]; ας ἶς οετίαῖη {οπι Μἴατκ 1. 28. 90. 
ὅτι ἔλεγον ' πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει, οἱ ΥΥΠΙΟἨ ἴ]ιο Γα11 
6εηςα15 [5 ἀεπιαποίαίίοη Ίνα υτετεά] Ὀε- 
σας5ο {ΕΥ ςαἶά,; ὅτο. ΟΕ ιο αἰπιοδί ἵππαπποτ- 
αΌ]ε Ιπίετρτεία{ίοης ννηῖεἩ Ἠανε Ῥεεη ρτοροιπάεἆ, 
Ώιετε αγ ΟΠΙΥ ένο νυπΙοἩ ἀεδετνε ποσο. ΊΠε 
ππαῖπ ααοείοιπ οἩἳ ΠΙΟ πε Ὑνο]ε Ἠίησες 15, 
νιπείπετ 1 νγας (πε οοπἀποί οἳ πε Ῥματίδεες οπ 
ης ραγήίσμίαγ οεσαδίοπι͵, εναί 18 πιεαπέ, ΟΥ (μαί οϐ 
Όιο 8αἴΠθΘ ῬετβεοηΏς 8οοπ α/εγισαγάς, ὮΥ οἰπιζατ {ή 
εαἰωπιπία είπα πο φαρεγπαίιτα] σ1β5 οἱ ιο δρϊπιϊ, 
βΏογέγ ατετν/ατάς Ῥρουτεά Γοτί, α[τθτ ια τεδ- 
τεσοίίοπ απἆ αξοεηΣίοπ οὗ ΟἨτὶςί. ἜΤ]ε Ἰαΐΐοτ γίον/ 
15 αίτεπποιδΙγ απἀ αΌἰγ πιαϊηίαϊπεἁ Ὁγ ΙΟΥ, 
(αὔτετ Βαχίετ απά Ἠαπητη.) Ὠοάάτ., απά Μαοκ., 
νιηο5ε πιθη{5 ππαΥ ϱ9 είαίεά ἵῃπ ία ννοτᾷς ος 
Μτ. Ηο]άεπ, α5 {ο]ουνς: “1. Τ 15 ἀεο]ατεά, Ολαί 
νήοβοθνετ ερεακείἸι α Ἱγοτά ασαἰηςί λε Όοπ οΓ 
πιαη, 1 λα] ἵνα Γοτσίνεπ Ἠίπα; 7 απἀ, (πετείοτε, 
Ώι1ε Εματίφκεες, ἵπ σα]απηπ]αάπσ Ἠ15 παίτας]θβ, ννοτθ 
ποί σι]: οῇ Όια ππρατάοπαβ]θ δη, “' 241Υ. Τπο 
επ ασαἶπεί νε Ἠο]γ ἀΠοβί οου]ὰ ποί Ὦο οοπηπα]{- 
τεὰ ἁπτίπσ οι Βανίουτ”ς αΌοάς οἩ οατίἩ, 45 ἴ]α 
Ἠο!γ (οεί γα ποί σῖνεη 11 α[ίιοτ Ἠῖ8 α5οεπείοη, 
1οἶνπ ν, 99. κνὶ. Τ. Λος Π. 1, 5εᾳ. δ41γ. ἵπ Β. 
Τακε κ. 10, οατ Βανίοιτ πηακος {χα βαππθ ἀἆθο]ατα- 
ἄοη τερρεοίἴπρ 18 αἶπ, νπεη Πο οαΙΙΠΙΠΥ ασαϊηςί 

ἵπῃ να ποτε.” Τηεθο ατραππεη!ς, Ἠοννευοτ 
Άτα ὮΥ πο ΤΠΘΑΠΒ σοπο]αβίνθ. ΑΦ {ο Όιε Ἰ9ί απά 
δᾷ ΤΕΠΒΟΠΑΒ, ἴεΥ ατα ο. σὰ σγοιπά[ερς ; {ο Ὀἱαβ- 
γθπΙΥ εσιίά Ὃο οοπαπηήεά ἀπτῖηρ οι ΄Βανίοιγς 
Πείπιο ----αἶπος, (ουρ ιο Ἠο]γ ἀΠοθί ννας 
ποί ρίγεπ ἴἵο ΠἹεῃ ορ Οκ αφοεηείοη, 
απά ενεῃπ Όπεπ οπΙγ οσσαβΙοπα]]γ απά Ἠπιίαά]γ, 
ιο Ομτίκε Τε νγαβ ρίνεη φρεγρείαἰίή, απά ιοἰιοιω 
ππιρασγο, 
Τμ [4 ρ]αῖπ {οπι }οἴνη Π1. 94. οὗ γὰρ ἐκ µέτρου 

δΐδωσιν ὃ Θεὸς τὸ Πνεῦμα, Ὑ το σοππρᾶτο πε ο0η- 
ἔρτι, Τ]ιε δὰ ατσαππεΠί Ἠπβ ποίῖ Όνε Ιθαβί οΟΡΕΠΟΥ; 
είπσο ἵπ 8. Τ, Όνο ογ4εγ οἳ πο ονοΠ!Β 13 Υ6ΤΥ 
Ἠπ]αο οὐφετνος, απά ιο οσσαβίοης ννποῃ Οήπσβ 
νετε φαἱᾱ, {9 οῄεη οΠΙΥ Ἰήπεσεᾶ, ποί ποίοᾶ. Τ]ε 
οπ]γ οπθ ΟΓ αηΥ υγεἰρ]ιέ Εναί Ίναρ Ώθεη αγρθἀ, ἶ8, --- 
Όναί Όνο Ῥ]ατίπεςς ργοφεπί οου]ά ποί Όο Ὠνουρ]ή 
υρτ]γ πεχουκαβ]α, ἶποο νο οτον/η]πσ ονἰάεπος 
οἱ Ομτίκῦν Μενεἰα]νκλήρ, ὮΥ ή τορυτγοσ ίση παπά 
Όνα κα επί οβακίοι οὗ νο Ηο]ν Βρίτίε, Ἰπά 
ποῖ γεί Όθεῃ αβοτὰσά, Βωηί ναί ατραπποη{ 19 Ίποτο 
αρεοίση Όνπη κο]; απά ἵπγοῖνεν α αἰηίησ {π 

πί οπ ος (04 ρτοσεοά(πρ»; ἵπ να 
ο. οἳ 5ε, Ῥααἳ, ἵέ 9 ὑπερφρονεῖν παρ ὃ δεῖ 
θα Τ]νο οτίπηο οῇ νο Ρ]αγίκες» να» πβΜΗΓο(]- 
γ, 1! εσμκἰἀστεᾶ, γεαίεγ (ἶναπ Ελαί οοπι- 
πιά ΒΥ νν]νο αβογνναγάν κϱροκο εν] οὗ 01ο 
ραρογπαθαγαὶ ρη]η ο Όνο Ηοὶγ Βρίσίε, Τ ννπα, αν 
Ατοβηρ, 8εεκετ οὔσογνος, “' Όνο το ίσα! απά ππονί 
πα] ουκ ήπαεγ ἵπ ντοπᾳ ἰναί σαη Όο ἱπαρίησά, 

28 

αν 

πετ {Π6Υ απά αἲἱ ατοιπά (επι βατν {θε πιοςί Ἱ]- 
Ιαδίοις απά Ὀοπεβοία] παίτασ]ε5 ἆοπε ἵπ οοπΠΓ- 
πηαί]οΠ ΟΓ Όλα πιοξδί Πο]γ απἀ Ῥεπενο]επί ἀοςίτίπςβ, 
ἴο 5ίαπάἀ οί 1π ορροβἰΊοη {ο ΡοίἩς {ο Ιη8ὶςέ ελα 
Πιο ὨΏεν]] οοπερἰτεἁ ασαϊηςδέ Ἠϊπαδε]{, ταίπετ {απ 
οἵνη {πο Βησετ οἱ (οᾶ, νπετθ ἴέ νγα5 8ο εκοεεάΊπρ- 
1ν ν]δίρ]α: ποίῖ οπ]Υ {ο οΡρροςε, Ὀιαΐ {ο τεν]]α, {ῑιθ 
εἰγοπσοςί εν]ἀςεποο Ἰαῖά Ῥείοτε ἴλεπα 1η {11ο Πι]]οςί 
ΠΙάΠΗΘΣ, απά ἰαί, νετγ ῬτοῦαθΙγ, ασαϊηςί ἴπε 
εοοτεί οοπν]ο[ίοη οῇ Ὠλαῖτ οὗ/Π Πεατί5; 5ΗςἩ Ῥε- 
Πανίοιγ τπαπ][εθίς ο πιοδὲ Ἠατάρπεά απά ἆε5- 
Ρεταίε π]οκεάποεςς.. Τη ποτί, πΠεπ Ίνα οοηβϊἆετ 
Ώιε εχίτειης Ἠατεηπεςς οἳ 5αρροδίησ, ἰλαί νη]αῖ 
νας καϊά Ίπ Ιπηπιθάϊαίο οοΠΠΘΟΠΟΠ ΥΗ{Ἠ {πο οοΠ- 
ἀποι οὗ ἴπε ῬΠατίςεςες, απἀ Ιπίτοάισεά ὮΥ α 
{οτππυ]α εοπ[ἰπίχις 1 {ο Ὠναί, γνας πιεαηῖ ποῖ {ο Ὀθ 
απάετείοος οἱ ἐλαί, υαῖ ο{ αποίποτ οὔεπος, ὙΥ]οἷι 
Ῥοτε απ΄ αΠΠπΙ(Υ {ο τ{ ---Ὑνθ εΠα]ὶ 5εε ἰ]αί ἴπο ἵη- 
ἱοτρτείαίονι ἵπ απεδίίοη ἵδ τθαα]γ απίεπαρ]θ. 
Τ]ιετα 15 πο ΠΟΤΟ ΤΘΑΣΟΠ {ο γνατπ ΒΙδ]ίσα] 5ίπ- 
ἀεηῖς ασαϊηεί αἀορίίπς 165 βἶπορῬ 1ΐ ν/αδ ίηο αἆορ- 
ποπ οὗ Τί ὮΥ νε [ιαπ απά 5οπῃθ (τοαοείς Εαίΐμεις, 
απά πε εαὐξεαπεπί εχίεπείοπ οἨ 1 {ο ερεαίπσ 
εν!] οῇ {Ίνα ορεγα[ίοπ8 οἳ Όιε Ηο]γ ρἰτῖί σεπεγαἰίη, 
6γεπ οῇ Πῖς σ-ασες, ὙΝηΙο] ορεηπεἀ α ἆοοτ {ο ία 
ρτενίοι5 ΘΙΤΟΤΑ Ιπίο ΝΠΙΟΝ {ος Τηεο]οσίαης, 
οἳ πε αποϊεπἰ απᾶ οατ]]ετ πποάστη Ῥσμοοὶ {εΙ1, 
Ψιο αἰπηοδί παπάς {1ο Φίπ (48 ]εγ Ἱπαςσιταίε]γ 
ἵετπα 1) ασαἰπδί ιο Ποῖι Βρὶγιί, ἴο οοηβὶςί ἵπ α 
ν]{] ορροβίοη {ο {πε {εασ]ίησ οῇ ια ρίπίέ, ἵπ 
τθβρθοί {ο ν/αΐῖ 5πο] ΊηΘῃ ρεγειιαἆθ {Πεπηδε]νος 18 
αἱοπο {πο (αι, αξ 1έ ἵ6 ἵηπ ᾖε5αςδ. Ἠθεησο {ο 
πββασο Ἰα5 Ῥεεηπ αιαοἰεᾷ ὮΥ Βοπιαπὶςί5 ασαϊἰηςί 
τοίρκίαπίς, απά Βτοίεδίαπί5 ασαϊηςδέ Βοπηαπίςίςδ; 

ὮΥ οτήιοᾶοκ Ῥτοίοείαηί5 ασαἰπδί Ἠείετοάοςκ Βτο- 
ἰεδίαπίδ ; απ πιῖσ]έ Ὃε αἀάισοοά Ὦ}Υ (ιο πιαῖπ- 
ἰαἴπεγ ο Όνο Ἰγίπσ πιίτασ]ες οῇ {πο ἆαγ ασαϊηςί 
ΌΏνοβο νο γο]οοί ἰετα. Ναγ, έ Ία5 Όδεεπ οχρ]αίη- 
οἆ οἱ οὐφήίπαίο γοκἰδίαπεε ἴο νο ϱγαςε οἩ ἰο 
Ηο]γ Βρὶτί Ὦγ Ἱπν]ποϊο]αθ Ἰατάπεςς ο{ Ἠθατί απά 
Ἱπροεπίίεπος; ΟΥ οἳ αροδίαδη, ος ο) Γαἰίπο ἐπίο 
πιογίαί οἶπς α[τεγ ιο σταεο οί {ιο Ποίι ΕΒριγἰ ἴπ 
Λαρέΐφηι. εί Ώιοβο Υπο πιαἰηίαϊη {εβο ναγίοιβ 
γίονν ατα οοηβίταϊπας {ο, υἱγίμαἰῖη αἲ Ιοαδί, αἀπα]έ 
Ώια οτίπιο {ο Ῥο ρατάοπαρ]θ; ν/ΠΙΟἩ 86ΘΠΙ9 οοη- 
ἵτατγ ἴο οί Βανιοιγ Ὑνοτάς. ἈΒοβδίἀον, 1 οοι]ἀ 
ποί ο πο ἀοδίση οϐἳ οιγ Τιοτὰ {ο πίοιγ γν]ας 
αἰνοι]ά Ῥτουο, αδ Π Ἠθτο, ἃ ἵταρ {οχ ί1θ οοη- 
βοἶθποε» ο ΙπεΠ: απᾶά αλοπ]άἀ οροταίο {ο ΙΙ 
πιά, Ὀνοισ] βἱποςτε]Υγ ΡΙΟΙΙΒ Ρ6ΓΒΟΠΒ, ΜΗ] ναἶπ 
π]ατπας οτ {ο βαγηΙΒ] αΓΠΙΡ ΓΟΥ ος ιχο]ι Ρο]οππῖοβ {ο 
νε]ά οπο αραϊηεί αποίοτ αα ὑπ[εθηι.  ΤπθαΠ 
πο, ὮΥ νν]ναί Ἰαβ Ὄθεν εαἷά, {ο ανοτ, ἰαί λα 
οτΊπιο ἵπ ΦΠθβΗοῃ Ίναβ οοπιπι] θὰ αἰοπο ὮΥ ιο 
Ῥ]ατίβ6ςς, νο Ἰαά αβοτροά ο πιίτασ]οβθ οἱ 
Ομ]ϱί {ο Όνο Ῥοψοτ οἳ ιο Ὠον]], οἱ ναί οχ 
[,οτὰ πισοαπί Το οσπ/πο ἴπο ἀοπιαποϊαίίοη {ο [ιαί 
ΡΙαβρΗείαγ. ΤΠ ννας, ἵ αρρτολεπᾶ, πιοαπί {ο αΡρΙΥ 
αἴκο ἵο Ώινοβο νν]ο αοι]ά Πργοαϊογ αβοτίῦθ ιο 
ππίτασ]ος ννοτκοὰ Ὦγ Ὠνο Αροεί]ος, οτ ΒΥ Οιοῖτ ἵπι- 
πιοθ]αίο βΙσςσββοτ ἵπ πο μονογπιποπί οἱ ιο 
Οτο], {ο Ὠνο ΑΡΟΠΟΥ οϐ Όινα ον 1] αρἰτ. Λί ιο 
ραππο πο, Π πια Όο τοπποπηνοτος ναί πιοµί ο 
Όνο ο σπσς» νο Ἠανο Ώδοῃ πουρ]ή {ο οὐπαζ- 
ῥς νο Ὀλαβρ]νοπαγ αραἰπκί πο Ηο]γ Βρίτίε, βαν 
βοπις α/ηπίη Ενοτοίο; Ῥοίπα, ΙΓ ποι Ιαβροπί ᾱ- 
μπακ Όνο Πο] Βρίτ, επ ασαἱηκί ἴἶνο Ποῖν Αριτίε, 
 ἁοίπα ἀθερίτο {ο νο Βρίσί ο οτασο, απὰ υτίηα» 
πα ανν ἲ εκγηο[ίρ ος Ώνοφο νν]νο οσο { Όνοα,) 
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εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὔκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν 
’ .. - .. - . ” ’ . 

Τ τούτῳ Ἱ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλονι. Ἡ ποιήσατε τὸ δένδρον 38 
. . ” - ’ ” . 

καλὸν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν" ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπφὸ», καὶ 

τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν᾿ ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δἐνδρον γινώσκεται. 
Γεννήµατα ἐχιδνῶν! πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν, πονηροὶ ὄντες; ἐκ 34 
γὰρ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας ᾿τὸ στόµα λαλεῖ, ϱ ἀγαθὺς ἄν- 3ὔ 

Όρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ Φησαυροῦ [τῆς καρδίας] ἐκθάλλει [τὰ] ἆγα- 
Φά" καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ Φησαυροῦ ἐκθάλλει 

πονηρά. «4έγω δὲ ἡμῖν, ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν, ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ 38 
ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. Ἐκ 7ὰρ 2Ἱ 

τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ. 
Τύτε ἀπεκρίθησάν τινες τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέχοντες " 38 

4ιδάσκαλε, Φέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 39 
99 αὐτοῖς ᾽ 

35. οὔτε ἐν τούτῳ --- μέλλοντι.] Λεοεοτάίησ {ο Ἡ 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ ῥτονετὸ Ἱπιροτίίημ πευεγ. 366 Όιο Βαῦ- 
υἰπίοαὶ οΠαίοης ἴπ ἨἩσθοςῃαβ. Βγπορ. Ἐοτ ϱγε- 
διπρίποις 8ἱΠ8, κο Ομ, πο οχρἰαίοη Ὑνάδ ΡΓο- 
γίἀεὰ, ενεπ ππάοτ νε ουν] ανν. 

---τούτφ σφη Τ]ιο ρτεπίοτ ρατί οὗ Όια Μ55. 
απά ππαΠΥ οατῖγ Εάϊάοπς Ἠανο τῷ νῦν, νν]ήσ]ι 18 
οοπβτπιοά ὃν 1 Τΐπι, νΙ. ΙΤ. 3. 8απι. ἵν. 10. Τε. 
ἵν. 10, 19 Ρτεβοττεὰ Ὦγ είς. απἀ οάττεὰ Ὁγ Μαι- 
Ονςί απά Ῥομοία. Απά Ον Τ «Ἰνουι]ά Ίνανο το- 
οεἰνεᾷ, Ἰναά 1 πο Ώδοῃ Ππῦ]ο {ο 8οπιθ βαβρίοίοπ 
οΓ Ἰνανίης ατίδθῃ οτ ὑπίεγργείαΠίοπο. 

35. ἢ ποιήσατε, ἃο.] ΄ ο ε4ρροςο, οοηεἰἀοτ.) 
Α Τα πίστη {ΟΥ τίθετε. ογο ἵ8 ου α γοίαγπ ἴο 
Ότο οοµἵ9ο οϐ ατραπιοπί, ἱπίοτταρίεᾶ Ὦγ Όναο 
βοἱοπιῃ νπγπῖηα αἲ νν. δἱ ἀ. 59. Απά ιο ν/οτὰ», 
ν{οἩ Ἠανο {ιο αἲτ οῇ απ αἀπσο, ππαγ, ΝΕ 8οπιθ 
Εκροβίΐοτα, Ὦο αρρ]ίοὰ ἴο ἴἶπο Πλαγίεεν. Απ 
Ομ5 {9 καρροτίιοά Ὁγ νο ρατα]]οὶ ραββασος αἱ Μαι. 
νι, π, εοὰ Τκο νΙ. 44. Βυ (οπα ᾖνο οοπίοχε, 
Όνου. «οοπα Ῥοίίοτ γοβοττοᾶ, (νι νο δεί Οοπι- 
πιεηία{οτς͵) {ο ος [ιογά ἠήπικεί{. α. 4. Λοσουπί 
Όιο (του απ σοοᾷ νι]ήο] Ρτοάσσθς που Γγαῖς; ος 
Όινο (του Ἰαὰ, νήσο ρτοάασος Ὀαά (αῖε, ιο 
ροοᾷποκς ο παν ἀοοίτίπο ος ἴτ9 αὐσίπο οτἰµίη, 
π5 σοοᾷ Γαία μοοά (ορ. [ζοπιρ. 9αρτ. νυν. 1Τ. 
Ίκο νἰ. 44] 

4. πῶς ὀθνασθε ἀγ. λαλεῖν] Α Ῥορα]ατ Ἰάΐοπι 
Ππροτίης Ενας 1 19 κοπτος]γ ἠὴο, Όπ γενν. 
ἐχιό. κεο Νοις καρτα, Η1, Τ. γοί βίτοηροτ εκ- 
Ργοββίοη οσσαγς αἲ κκ, 20, 

---ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύµατος, οι] Α Ρτονοτοίαὶ 
εχρτοκείοῃ, η νο ος. οοπιρατες Ἀοῃ- 
ππά. ἀγδρὸς χαρακτὴρ ἐκ λόγων γνωρίζεται. Ατίκιά, 
οἷος ὃ τρόπος, τοιοῦτος καὶ ὃ λόγος. 

30, ἐκράλλε.! Ἐοτ προφέρει. Ἡ ἵα πο, Ἰνονν- 
Ἓνοτ,α. Ηοὐγαίκπα, 8 ΟΠΛΟ Αγ [ου οταπηρ]θε ατο 
πάζησοὰ Γοπη Ό1ο Ἰνονί Οτο νντίίστα, 2οηκο 
9, "Το ροσά πα, ποσα νο ἵγοακητο οῇ Ἠὴα Κάπά 
πΠοσίομα, Ὀπίπαν Εοτὴι σππδιά ορίηίουα, απά 
ου αρ]ο ἀθοίκίοπας Όνο νοκοὰ πιπη πα νν οί 
Ἰήπι α αίοτο οὗ ρηίόο, οππαΙγ; παπά ππα]ίσα, κλήση 
Ίνο ρου (γι {πι κἰαπάστοις απά απ]ηκί Ἱππσπασο.” 
-τῆς πο ᾱ- οπητοὰ ἵπ νο ρτοαίοτ ρατί οἳ 

Ότο 35. Όνο Ἐάι, ῬἘείπο,, απᾶ εονοταὶ Ὑογκίσπα 
απά Ἐπθνογες παπά ἵ οππσσ]]οὰ, ος το]οσισά Ὦγ αἲἱ 
Όιο Εδίίογι ποπ ΜΗΙ ἀοννηννατάς, Ἡ ἅαά, πο 
4ου, Γηκοτισά ποπἩ Όνο ρτοσσδτηςσ νογκο, ος νο 
σεις Ῥαβκαρο ἵπ Τακο η. 4ὖ. νο τὰ Ἠνοίοτε 
γαθὰ Ἰ Ίανο Ὀτασκοισά, αν Ἰνανίπαᾳ πο Ρρίαςς η 

Πενεὰ πονηρά καὶ μοιχαλὶς σηβεῖον ἐπιζητεῖ' καὶ σημεῖον 

ΥοΓΥ πιαπΥ Μ88., ἴνα Ἐάιι Ῥτίπο., Μα λναϊ απ 
96Πο]σ, απᾶὰ Παθ]ς {ο νε ίποηᾳ οὐ]εοίοις εἰαιεὰ 
Ὦγ Μιάά]εί. Ἀοππε, Ιπάςεᾶ, αν Ἰ, εις, 
απά Ετσ., εοε] α ρεου]ίαγ 8εη8ο αγίκίπρ τοπη 1 
πάάίον οἳ Όιο Άτι, {ο , ππά 15 τε]εσῆοπ 
.. στ.” φις. -- σωας ἔπενα- Άν Όνεγ ννάε]γ 

Ότι 4Ἠ ποῖρ]ε ϱἨ Υ Ρο 15 ἴοο 
{αποἱβα] {ο ὃε  λαλειοὰ. 

960. ἀργόν.] Όπ Όνο 5οπ8θ οὗ Ες υνοτά ΌΊνετο 
Ίνα Ὀδ6ῃ πο Ηέ]ο ἀἰἴετεπος οἳ ορίηίοη. Ῥοπιθ 
οχρ]αΐῃ 1ὲ γασλ, υαἰπ, ωπεαά([ηπς. Απά Όνοτο 18 
βοπιοήηρ {ο οουΠίεΠαπος Ὠία ἵπ νο ηκ9ε οὗ νο 
Ἠεν. ΨΩ1. Βαί α)θνουρ]ι Όναί 8οηφο (ννὴ ον 19 
αὈἲγ εαρροτίεὰ ὮΥ είς.) Ὦς ποῖ ἱπαρροείϊΐο, 
σοῦιι 5 ποί 5ο αρί α κο) ων, Ρεγπίσίοµα, 
Ρτοβουπάεά Ὁγ ον ἵπ ννμίο πετο ἵς α ἠήίοίες 
ΟΟΠΠΠΙΟΠ Το ΠΙΣΗΥ Ὑνοτάς οὗ αἰπιί]αγ αἰσπίβεαίίον. 
Τ]α 8οορο οΓ Όιο Ῥαφφαρο, Ἰονγενοτ, 15 πιοςί ἴῃ 

ανά Ὀαρὸ, Ἁάοι; ἠνοθι ἂναά πεί ρἱωῤνδὴν ἓς απά Οαππρὸ., Γαἶκε ; πηΣΥ ϱ' γ 
α Το[ετθηος {ο [α]φο]ιοοά οοπαρ/πθά ντ] ι 
επο] ας νο Ρναγίκεςς Ἴνοτο ραὶ εδ Ἡ] 
τοαροοί {ο ἴπο οοηβίτησ ο, Όποτε ἵς Ίνοτο Ὑν]ναϊ ἵ8 
οσ]]οά α Νοπι. αὐφο]αῖο, οοσαεἷοπεά Ὦγ Όνο αὔαη- 
ἀοππιοπί οῇ ια οοπείγαςὔομ. 

---ἰδεῖν.] Της ννας α ἁσπιαπά οὔΏ δη 
1. Ματς γη, Τ1. Τακο χἰ. 

πας α αἱμη. 8ο Ὦε, Ῥαα], 1 ος. ἵ, 53, καγς: οἱ 
Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰοῦσι. ΊΝο Βπὰ (οι Τακο κ. 

Ι,οτὰ, Ἰνονονοτ, Κπονῖπα ἀθπιαπά ννλθ 
πηπάο (γοα πὰ πιοὔνες, τοβακοᾷ {ο οοπαρ]ν νε η τε, 

να 



ΜΑΤΤΗΕΝΥ Ο6ΗΑΡ. ΧΙ. 40- 49. 

3 δ 9 ’ » 3 . Ν ω Ἰ ή κα ’ υ 

40 ου δούήσεται αὐτὴ, Σι µη το σημειο» Ίωνα του προφητου. 

ον / 

41 ϱας καὶ τρεῖς νύκτας. 

. 3 ” ω 

49 τὸ κήρυγμα ἸΙωνᾶ" καὶ ἰδοὺ πλεῖον 

43 νος" καὶ ἰδοὺ, πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 

. 3 ταν 

44 πανσιν, καὶ οὐχ εὗρισκει. 

65 
απ «ἩΠ, 
«ὥσπερ ὃ. 1]. 

3 Ε 2 - ΄ - ’ ” ’ ”ω ς Π ο) 4 . 30 

γὰρ ἦν ᾿Ιωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ημέρας καὶ τρεῖς νύκτας 
5! , ς .) - 2 ’ Γ .. Π υ - ,ϱ ς Π 

οὕτως ἔσται ὃ Τϊὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ της γῆς τρεῖς ημέ- 
ο. 3 υ 

άνδρες Ἀινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει 53 
- .. πο 3 ια) ’ 

μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αυτήν ὅτι µετενόησαν εἰς 

ἸΙωνᾶ ὧδε. Βασίλισσα νότου 8Ι 
. - 1 ’ ω 3 

ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὖ- 
, ” - . 3 - . ο 

τήν" ὅτι ἠλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν «Σολομῶ- 
. ο) ος ο » 

Όταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα 94 
- 3 -- 3 3 αν κ ’ » ο ρκέν α 

ἐξέλθη ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀἄνά- 
΄ 3 5 

Τότε λέγει ᾿Ἐπιστρέψω εἰς τὸν οἶκόν µου, 
- Π . 

ὅθεν ἐξηλθον. καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα, σεσαρωμένον καὶ κεκο- 95 
26 4ὔ ή ’ ὶ λαμθά εθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕ σµηµένον. Ίωοτε πορευεται και παραλαμθανει µ ἑαυτου ἕπτα ἑτερα 

-” / ω νο 

πγεύµατα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ' καὶ γίνε- 
. 3 ο ’ 

ται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 
- - ’ μά . 

ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 
. ” ο] ” 

46 τι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς Όχλοις, 
- ” 3 ς 3 μ 

41 αὐτοῦ εἴστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ Λλαλῆσαι. εἶπε δέ τις αυτῷ 

Οὕτως 

3 

Ιδού, ἡ µήτηρ σου καὶ οἳ ἀἄδελφοί σου ἔξω ἑστήκασι, ζητοῦντές σοι 
ὼ 3 -- » , ο. 

45 λαλῆσαι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ εἰπόντι αυτῷ 
3 

49 µου; καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἄδελφοί µου ; 

ἰδοῦ, ἤ µήτηρ καὶ οἳ ἀδελφοὶ 31 19 
8 390 

Τίς ἔστιν ή µήτηρ 3 3ἱ 
ν 34 , . ” 3 ο) 

Λα. ἐκτείνας την χεῖρα αυτου 54 

ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, εἶπεν Ιδοῦ, ἡ µήτηρ µου καὶ οὗ ἀδελφοί 

Ριποί(ϊσαὶ Ιπβάθ]Ι{γ. Έοτ νο πιαττίασο οοἵαπαπί, 
νηίο] νο ο εννὶκὮ ππίίοῃ ἵνας ΙΥρίβεά ας Πανίησ 
επίετεά Ἱπίο ψήθι οά, παὶσαί Ὦο ὈτοκοὮ ὮΥ ϱᾳοά- 
{εβπο»» α5 πΙποἩ αθ ὮΥ Ιάο]αίτγ. 

---σημ. οὗ ὅοθ. εἰ μὴ τὸ σημ. ᾽Ιωνᾶ] α. ᾱ. ενα ργου 
ο παγ ἀῑγίπε Ἰοσαίϊοῃ 5Πα]] Όο απ΄ ενεπί πο ολες 
Ώναῃ ννηαί Παρρεποά {ο ᾖοπαᾗ. 366 ἆοηαῇ 1. 1, 2. 

40. τοῦ κήτους] Της, Ιέ ἵδ πον ρεποετα]]γ 
οεᾶᾷ, ἀεποίος πο {6 νυλα]α, Ὀαί αποί]ετ Ίαγσο 

Πε] σα]]εά [,απία. ὮΞεο Ἠοτπο)5 Τπίτοά. 11. 600. 
Τ{ής 19, ποννενετ, ἀσπιθοά Ὦγ Βρ. 1ευῦ, βαοτ. ΤΗ. 
Ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς ἵ8 αἱ {ο Ὀο α Ηευταίρπι Γοτ 
ἔντῃ γη: Ὀαί α αΙπαί]ατ οχρτεβδίοη οσοΤ8 ἵπ ους 
ονῃ απιὰ πιοβί οὔνετ ]αησἍρθβ. 

4]. ἄνδρες Νινευῖται.] Τη] ρ]αοπαβπι οῇ ἄνδρες 
15 σοππποῃ ἵπ νο Οτοε]ς νυτίίοτς, απά ΤΗΛΥ Ὀο οοη- 
εἰάρτοά α νοκάρο ος νο ννοτάίποςς οῇ ρτίπηάνθ 
Ἠγαβοοἱοσγ. ᾿Αναστήσονται --- κατακρινοῦσιν αὐτήν. 

ετο 5 ποππε(ηήπρ τεβποά, απά ροτῃαρς Οτίοπία!, 
ἵπ Όνο ἵπγπ οἳ 8 απά νο ποχί νογβο, ὮΥ νν]]ο]ι 
νο Ν]ποανίέος απά Όιο Ώποσῃ οὗ νο Βου] αγο 
.. ἆ {ο Όοαγ (θβάπιοηΥ αραἰηρί Ώινο οννα, 18 
{ο Ότο ἐγπηκασίσπς Ἠστο πποποποά: απά ὮΥ ναί 
{δε πιοηγ, ἵνο να πποαπς οὗ Ἱποτοπβίηρ 1ο οοη- 
ἀεπιπαίοη οἱ νο εννν ὉΥ νο οοπίταΒ!. Όη µετεν. 
εἰς τὸ κήρ. Ἰ. ϱοο ᾿οπα]ι Η1. δ. 

43, περάτων τῆς γῆς. Α. αεηα] Ῥ]γακο {ο ἀρποίο 
α γεπιοίς εσΗγη; πο] 5 να θ]ουα: (96ο 1 
ίπσε κ. 1. 7 (πο, κ. 1.) οἱ νίο]ι οκαπαρ]ομ αγο 
πδηεεᾶ Ὦνγ Ὑγοῖς.; απά οἼνοτη ΠπαΥ Ός 866Π ΤΠ 
Βρερην. -,- 
40 --- 40. ἁμΠοιυ]εγ οὗ Οής ραβκησο ἵπ ποῖ ἵπ 

παρ], ἵνα ἵπ Ίδα εσππρεΠίοη, {ο ἀοίοτιηίπο νν]νοί]ος 
Η νείσηση {ο ἠνο γογκο Ἱτηπιρδίπεο]γ ρτοσθσά(ηᾳ, 
γε, νν. 30 ---43, οτ {ο νο νν]οῖς ππτγαἶοῃ, ν. 232 --- 
4. ΙΓ ὖνο [σηπιε, Τέ ἵν πιθαπί αν α Ὑναγπίηᾳ {1ο 

Ώιοςς ο Ἠαά Ῥδεηῃ ἀαπιαπάϊηπσ α βἶσῃπ. Απᾶ 
Ώνθη ἴ]να πηοςί ρτοῦαῦ]ο ἱπίοτρτοίαίίοπ νν]]] Ῥο ναί 
οὗ Καπήπαπη, οἵεεά Ὦγ Καῑπ.; α. ᾱ. “ Τμουσ] 1 
Ὕγετο {ο ρῖνο γοι ἃ αἶσπ {οπι Ἠθανοῃ, Υοεί {1θ 
ε/ῄοοί πνοπ]ἀ Ὦο Ῥαί πιοπιοηίαςγ; {ιο ἆθπιοῃ ος 
Ιπβάε]1{γ απά οὐκίπαογ γνου]ά τοίαγη, απἀ, βαἱζῖησ 
γου υ ριθαίοχ νἰο]οπος, Ἱνοι]ά Ῥαί ἵποτεαβδο 
γοιτ Επαὶ οοπὀεπιπαοημ.. Της, Ἰοννονοτ, 18 
βοπηθνν]ιαί Ἰαγδ]ι απ Γοτοθά. Τ 18 Ὀοίίογ {ο ερ- 
Ῥο5ο (ΝΙ{Π οίπεγς) Ὠναί Ὠιο αρρ]σαοη. 18 {ο {1ο 
Ψο]ο οἱ ιο αΌονο Ροτίίοη, απά ππεπηΐ, 1. 35 α 
τοίοτί οἨ 8 Όπδο οα]απηπἰπίογ: απ, 2. 38 ἃ 
ναγηῖηρ {ο {Ἠοβθ Ίο Ἰαά Ῥεοεῃ αοοΚῖπσ α αἶσης 
1η α]χοτί, {ο πο «ονν]θὴ παί]ο ἵπ σοποτα]. Τῃ {18 
γ]ονν {ο 8οπςβο ἶ5 νο] οχρτοςςοά Ὦγ Τσ], απἀ 
ών. ἜΤ]ο ραταῦ]θ, ἨοννονοΥ, 18 βαβοορίῦ]ο 
ο α σεπεγα] αρρ]σαίίοπ, εα]τοὰ {ο αἲ] παίίοης απἀ 
Άρεβ; ο νο 56ο Ὠτ, Ἠα]οβ. ΥΠ] τοβροοί {ο 
Ότο ππίποτ οἰτοιπιδίαποος ο{ έπο ραταῦ]ο, {ογ ατο 
πἹΘΤΟΙΥ πιθαπί ΓΟΥ οΓΠΑΙΠΘΗΙ, απά ποοοππποᾷαιοὰ 
{0ο πο ποίίοπ8 οϐ πο /9ννΒ, 48 {ο ιο Παη{ς απἀ 
Ἠαβίίς οῇ 4οπποπβ, νο, ΟΥ βπρροθοᾶ, οἩΙοβΥ 
ανοάς ἐν τοῖς ἀνέδροις, ἵπ νο ο 
44. ον ας ἵνο, τοπάγ {ου 8 τοοορίίοῃ. 

Τ]ιο νγοτᾷ 19 οἱκονν]νοτο αἰπιοεί αἱ νναγς α5οἆ οϐ α 
Ώογβοπ. Τὰ ἴσχατα-- πρώτων. Α Ρτονοιβίηὶ οχ- 
η [όοπιρ. 5 Ῥοι. Π. 950,21. Που. νὶ. 4. 
χ. 20, 

40. οἱ οφ {νο, οἱ νο ᾖγρ/γρη, ΟΥ ΚΙΠΑπΙΟ, 
1.6. οοµρίηας [ον  ἵς ὀἱπρηίοά. νν]οί]νου ἴπορο 
ν/οτο {ο β0ΗΝ οῇ οβορ] παπά ΛΤπτγ, οἵ ο) ὸοβορ] 
Ὦγ α Γογπιοτ νν][ο οἵ ο) Μανγ)9 ἰκίου, ἴἶιο νν][ο οϐ 
ΟἸοορ]αμ, ἜΤ]νο Ἰαμί 9 ἴἶνο αποϊοπί απά ΠΊΟΤΘ 
ροποτα] ορίπίοης απά ο Οπή κο ο (νο {οτι 
ἠγοίιογ νο Βοπίρίατον ΠΙΓΠΙΜΙ ΠΙΛΗΥ οχαππρ]ο», 
Ὑαί ποῖ α [ον ποστ ϱοαπιοπίαίοτα Πα Π{ἱπ 



64 ΜΑΤΤΗΕΝ (ΗΠΑΡ, ΧΠ. σο, ΧΠΠ. 1-- 8. 
ΜΚ. ΙΠῦ. 

3, µου. "Ὅστις γὰρ ἂν ποιήση τὸ θέλημα τοῦ πατρός µου ποῦ ἐν οὔφα- 60 
' 8 νοῖς, αὐτός µου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ µήτηρ ἑωτίν. 
1 ἑτο ΙΧΗΠΙ. Ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ ᾿Πησοῦς ἀπὸ τῆς οἴκίας, 1 

« ἐκάθητο παρὰ τὴν Φάλασσαν ' καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι 3 

πολλοὶ, ὥστε αὐτὸν εἲς τὸ πλοῖον ἐμθάντα καθησθαι" καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 

3 5 ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἶστήκει. 

Οναί Όχο ννοτὰ πιυεί ὃο {ακον ἵπ νο δια] 8εηβο. 
Βοο Νοιο αργα Ἰ. 30. Ἐἰστήκεισαν 8 Όνε ἴετ- 
παἰπαίἴομ οῇ α Ῥ]αροτῇ, δαῖ γα 8οηκο οΓ α Ρετ[., οΓ 
νο εχαπηρ]ος ατο αὐἀάποεά Ὦν ἨΝεί». 

60. µου Ἰδιλφὸς, ἅο,] ο (οπιπεπίαίοΓ 
ποσο Όιο εἰ{ρ.. οἳ ὡς, φµαδί, απά «οπΙρατΘ α 
εἰπηῖ]ατ οπο οὗ 1ο Ἠοεῦ. στ αἱκο αὐάπείηπς εκ- 
αππρ]ος οΓ α αἰπηί]ατ ἰάΐοπι ἵπ νο (τος απά Γαίη, 
Βαϊ, αξ Επίϊς, Ίνα τἱἰα]]γ τοπιατκοἆ, πο βυοἩ ε)Ηρ. 
τηπεῖ Ἠοτο Ὦο επρροφβθά, νήσο ννου]ά ἀθβίτογ Όνα 
{οτος οὗ νο αἀάτενφ. 

ΧΙΠΙ. 1. ἐντῃ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ““ αἲ ἠναί πια.” Ξεο 
Ιοα. ν. 1. 

2. τὸ πλοῖον.] Το Ατίι ΠιΣΥ ἀεποίο οἴίμοτ ενα 
νοβεο] Κορί {οτ ᾖσδηςβ, οτ οπο Ὀο]οπσίπα ἴο Όνα 
Αρορθίσς; οτ, ἰπάσοά, Ὀοίμ. οσο ΜΙάά]ει. 

5. παραβολαῖς] ἜἼϊεα ννοτὰ παραβολὴ, ἵπ ἴδ 
ρεποτα] 8εη8ο ἀοποίοε, 1]. α Γμαία-ροφίσπ οἳ οπς 
Όήπρ νο αποϊ]γετ: Ὁ. α οοπιραγίκοπ οΓοπο νι 
Όινο οἵ]νετ, ἵπ ροῖπί οἱ αἰπα]ατίγ ος ἀἰκε πατε 
5, απ΄ ἰμκίγα[ίοπ οὗ αηγ Οήπα, του] ήπρ Ποια ἃ 
οοπιραΓίκοπ ΟΕ Τξ νι αποϊ]χοτ (μήπς. ἴπ Πεογίς 
τ 19 ἀεβηρᾶ, “ Όναί ϱροοῖος οὗ Όπο σέπια ΑΙΙΕ- 
ας, ΝΠΙοηἃ οοηβῖεί οὗ α οοππασὰ πατταιόη 
οἳ τοσα] ου Ποίοις ονοπίς, αρρ]ἱσᾶ, Ὦγ Ίναγ οὗ 
ἰπιί]ο, {ο Όνο Π]ακίταίίοπ οὗ πιοταὶ ται) Τη 
Βογίρέαγο, Τῖ ππαγ ο ἀεβποά σεπεγα[{η 45 α αἰπεζί- 
εμάς, ἀοτίνοά ποπι παατα] Οήπρς, ἵπ οτάοτ {ο ἵπ- 
ίταοί πιος ἵπ (πίπρς ερἰταα], ἵπ Όνο Ο. Ε. 
βοπιοίίπιος ἀοποίες πιοτο]γ α Ῥγουςγὸ, οτ μή 

σρορ//ιοσηι νὰ η), παπά ΦοΠιεΙΊπιος ΠΊσσης α 
ν/οἰσηίγ τα, οοασ]εά απἆετ ππίσπια οτ ἢ . 
ἵπ νο Ν. ἨἘ. ἵι ποπετα]]γ ἀθποίον α Γή ος 
αροϊοσµε; ἨπΠΙΘΙΥ, α πητγαοη αρρ]σᾶ, νν ή πιοτο 
οἱ ]ο8ς ο) πηίστηα, ὮΥ νναγ οἳ αἰπηῖ]α, το νο Ἠ]αςδ- ρα 
ἱταίοπ ο) πποτα] ος το]σίοις ταῖς. ἴπ Ες π.ο, 
Ότο ραγαβ]ο οοπα]κίς οΓ ἔννο ραγίς: 1. ᾖνο Εγοακία, 
οοπνογίησ πιοτο]γ Όνο ΤΙΤΕΕΛΙ, ΦΕΝΣΕ: 5. Όιο 
Αγροάοείς, Νίο Ῥτοβοπία νο (πι κἰσπίβεά Ὦν 
Όνο αἰπη ιά, Εἶνο ΕΧΡΕΑΝΛΤΙΟΝ, «να. νο 
πε Ηίσα[ 4686 οοπσμοὰ Ονοτοῖῃπ,. ο κος τὰ: 
πιαν νο ἀἱκροηκσοά να, απά ννας οΏιοη οπεεοὰ ἓν 
ουσ [,οτὰ, (γοα ἴἶνο οσον πἀνοτίοςά {ο Ἱπίτα ν. ιῇ, 
Ί]νο Ῥατηβ]ου οὗ ΟἨγὶκέ ννογο οἱ Όννο κογῖς: Ἰ. επο]ι 
απ οοπ{αἰποὰ Ἠληκίτα ίσης ο) πιοταὶ ἀοοϊτίπος, απᾶ 
νο ἁπίίος οὗ πια {ο πππης ὸ. ναί εἰσπίβοα, 
Ονουρ]ιν οὐκοιτο]ν απά κει ἠποοϊπεγία, Όνο πα ῖατο 
οὗ Όνο (οερε], απά Όνο θε έητο αἰπίο οὗ νο ( ἼνατοἩ, 
Τήεε οοπ]ά ποῖ ὃς απάσγκίοσς νν]νουξ Όνο ρτο- 
γίους οοπιργολοπείοη οὗ Οήπρα η] τοφυιτοὰ 
το νο ο]οατοά ὃν ο [,οτὰ Ἠήπηκο]ῆ, οτ Ὦγ νο Ἠο]ὶν 
Αρίηε, νο ννπα Ργοπηίκοὰ {ο ση]όο Ένοπα Το 
αν. Εοτ νο γἰσλί επρἰαπα βίο οἳ Όνο Ῥαταβ]ον 
(οκροςα]]ν νἼνοη Όνου αγο κ νουί Όνο Αροάσείκ], 
κο πηνκῖ, Ἱ. ακοστίαίη νου σεηγα! «εορε οἵ ἆο- 
κίσηι ννήο]ν ἴ {ο ἴνο οο]]οσῖιοά τοπ Όνο οομίοχ:, 
ππὰ ὖνς οσσπκίοη οἩ ή ο] νο ραγα]ο να κροκοῃ; 
9. νο πινκί Πτα οκρ]αίη νο γα! ος οχίογη 
αοπκο, απά νο [νο πρέζα! ος Ἱπεοτπαὶ ς 3. νο 
πιηκί ανοἰὰ α [οσο πήρα το κοταρα]οαίεν, ὃν ρρεεείς 
οἩ εἰπᾳίο νονός: που πηυνῖ ννο αἲπα αἲ 4ος ΟΙΩΠΙΟ- 

Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραθολαῖς, 3 

ἁπίίηῃᾳ εΥετγ ρατί {ο νο ρεποταὶ ερἰτιταα] Ἱπιεπι 
οὗ Όνο 16: εἶπος Γενν εοττεκροπά ἵπ ενετγ 

το Όνο η οοπιρατεᾶ, φ.-. εἰτουπηβίαηοςν 
- πμ 3 βετνε οπ]γ Όποτε, ἀταρετγ} 
ος ογπαπποη. Ύ τν ”!, υυῖ ΓΗΓΕ- 
|γ εκίαδ[ίαλι,- βοπηθ ο--- Το. πιοτο 
τοφιοπΏγ ΟΠΙΥ Βοτνο {ο Παμίταίς Όνε ρεπετα] 
πηεαπίης, απά Ἰπνίποταϊο Όνο ταὶ εὔεει. Εος 
τής ΤΘΑδΟΠ, πο ἀοοίτίπαο οἳ απγ ρτεαι ΠποππεΠΕ 
ε]λου]ά ονετ Όο εχίοτισά ἔτοπα ' Ραλεασος 
ἵπ ραταῦ]ον. μαι απ αΠεπίίοη {ο ῥηείογέσα{ οΙΓ- 
ουπηβίαηςςς, 48 ννε[] 45 απ ασφπαἰπίαπος νι] Όνα 
πα ατο απά ῥρτοροτίίε» οὗ Όιο Ὀήπρν νηεπος να 
εἰπηΗταἆος ατε ἴακεῃ, νο ρεσυ]ίαγ µεπίας οἱ να 
οοππροβίίοι Πο] ξ, απά νε ]οσαἱ παΏοπα] οἰγ- 
ουπαρίπηςος ο) νο Ίνεατετε ---- αἲὶ ατο ο µτεαε 
ἶτη ο6 {ο Όνο Ἱπεετρτεϊα ον οὗ ραταῦ]εν. 

Ὁ αάνοτί Ὀπίιεβγ {ο γεακσπς ΥΝΤΥ ιο 
ἱηβίτασίίοη Ὕνας τοβοτίεὰ ἴο Ὦγ ουχ » ἵπ ργο- 
[ετοπος {ο α πἹοτε πιοῦς :---ἰ. Δε Γ5 νεος 
Όνο πηοκί απϊεπί πι οἱ ἹπαίτασίοἨ, 8ο Τξ να 
Όνο ους. οπο { Όνο Εαεὶ, απά να 
νο] τοὰ ἵο Όλο οατασίοτ οἱ νο Επαείοτη Πα- 
σης, νετ ἴ ἵ ργενα]οπῖ {ο Οκ ἆαγ. 3. Τ Ἠαὰ 
ΤΙΛΗΥ αάφαπίασεν, Ὀοῖ]ι {ο νο ἠεαγεγε απὰ Το να 
αρεαΚεν, Ῥδσπαδο, 35 Ἆΐτε, Η. οτε υνε]] οὕκετνες, 
επ 1 πα ατα] πε -μ το επραρο Όνο αοπίοῃ, 
απᾶ ἵ Ἰενοὶ νι νο οπραςγ οὗ αἲὶ; απά οο0η- 
νους πιοτα] οἵ τε]ρίους (γαῖ]νς {πα πποτο γ {νά απά 
ἴπα νο ΠΙΠΠΟΤ ναι νο ἀτγ ἀῑδασίίο πιοάςο ; 
ππά Ὁγ Ἰαγίης λο]ά οὗ νο Ἱπιπρίπαδο, ἱπείπασίον 
πιο Ἰωὲο Όνο πάς ἴπα απά αβοσίίομα, παπά 
νή]ο οροπ8 πο ἀοοίτίπε ἵξ Ργο[ὂκκος {ο εοΏοεα]; 
 μίνος πο αἶατπι {ο πιθῃἩ Ἰηό]οςν.' Ἀο 
Μαιπιοπίά, Ῥοπί. οι. ρ. 84. ( ὃν τει ] 
“Νου Ρροίοεί ἀοοοτί γα]ρας. πεί ρετ ε 
τανο]πα, αἲ ἵα οοπαπηυπῖς αἰξ Ἱαία ἀοσεπάϊ ταίο 

παν] οτίρας οἵππα ρπετίκααε οἱ ἵ8, απο, σπα 

ω Νο πα ἰέ οο 
πιόογς. 



ΜΑΤΤΗΕΥ 6ΗΑΡ. ΧΠΙ. 4- -1λ. 

. ω Δ λε ΄ 

4 λέγων Ἰδοῦ ἐξῆλθεν ὃ σπείρων τοῦ σπείρειν. Καὶ ἐν τῷ σπείρειν 
υ 3 τ η 9 , 

αὐτὸν, ἃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν ' καὶ ηλθε τὰ πετεινα καὶ κατέφα- 
’ 5 3 -- - ’ . 

6 γεν αὐτά. άλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη, Όπου οὐκ εἰχε γην πολλην 6 
΄ ’ ω . ᾽ ΄ ’ ..ς ἒς ν π 2 κ... , 

6 καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γης ηλίου δὲ ἀνατεί- 
' ε Ὁ , . Β η », . 

Ἰλαντος, ἐκαυματίσθη, καὶ, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν, ἐξηράν Θη. ἄλλα δὲ Τ 
. 3 / 

ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας' καὶ ἀνέθησαν αἳ ἄκα"θαι καὶ ἀπέπνιξαν 
-” ᾽ Π .] 

8 αὐτά. άλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλή» καὶ ἐδίδου καρπὀν, ϐ ϐ 
. ς , 5 3 ; 

9 ὃ μὲν ἑκατὸν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. Ὁ ἔχων ωτα ἄκούευ, 9 
κ .) ». 

10 ἀκουέτω/ Καὶ προσελθόντες οἳ μαθηταὺ εἴπον αὐτῷ 4ιατί ἐν παρα- 1ο 9 
ν - .» κ 3 με, Ἡ 5/ ο ο 

«11 θολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; Ο δὲ ἀπακριθεἲς εἶπεν αὐτοῖς Ότι υμῖν δέ- 11 10 
- - - 3 - Γ : 3 

δοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ 
3 -- ’ -, ο 

19 δέδοται. Όστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ περισσευῦήσεται ' ὁστις 
᾽ 2 3, Ν ο 5» 2 ’ ν Ὁ 

13 δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὁ ἔχει, ἀρθησεται απ 

εἰήε]ά Ἠϊπι {τοπ ἴπο πιπ]ῖοο οῇ εαο Ἀοτίρος απά 
Ῥματίφεες; ο πνοι]ὰ Ἰανε Ἰαἱὰ Ἰοἱά οὗ αηΥ ϱζ- 
Ῥγεςς ἀεε]αταίίοῦς Ὑνίο] Ώιεγ οοι]άἀ ἵαγῃπ {ο Ἠ8 

ρων. 6 Ατί. (45 ΜΠΙάά]εί. τεπιατκ5) 
ποτε σῖνες ἴπο ρατΠεῖρ]ε πε παίπτε οἱ α καὐρίαη- 
Ώνε, Ἱ. 6. σπορεῦς, ΥΠΙΟἩ Ίνά5 ΠΠΚΠΟΝΩ {ο ἴθ 
τακχ. Τὴηΐ8 ἶ5 ποί α Ηευταΐκτα, Όταί 15 {Γεφπεπί ἵπ 
Όνο ἀτθεὶς Οἱαβείσα] νυτῖίετ». εο Ματίμ. (τ. ατ. 
ὁ 205. 

5. τὰ πετρώδη.] 518. χωρία, (ΥνΠΊο] 15 εχρτεξδεά 
ἵπ Τ]αο. ὤ οχι - μας. : κα αν στουπά. 

6. ἐκαυματίσθη.] Ἰπ Ῥαϊεςίπε, ἀπτίπςσ {πο 5εεἀ 
ἅππο (νμίοἩ 15 ἵπ Νογεπαῦετ), ἴλε ΑΚΥ ἶ5 σεπετα]- 
1Υ ογετερτεαὰ νηζῃ ε]οιάβ. Τε 5εεὰ {επ 5ρτῖησι 
πρ ετεῃ ἵπ βίοπη/ ρ]ασεδ; Ῥιί νΥπεῃ πε 8υΠ ἀἱδει- 

{65 ενα εἸοιάς, Ὃ ο. 1ἱ5 εἰτεπσ!1, 1ΐ 
15 απἱοκ]γ ἀτιεὰ ανγαγ. (Ῥοβδεηπι.) 

τ. ἐπὶ τὰς ἀκάνθας] ““ ἵ ας Ώλοτης; ος {ἨοΥ, 
προπ Όπογηγ στοαπἀ. 3ο Ῥο]γαπ. Ρ. . χωρίον 
ἀκανθῶδες. ας ΜΠιάά]εί. Ίαβ ποῖ 5αἱὰ αν ως 
οπ Όνα [οτος οἳ ἴἶνο Αγ Ἱη Π]5 απά πο {ο]]ονγ- 
ἴπσ νετβε. Τί πιαγ ὃε σοπε]ἀετοά απ ΙΠπδετήοῃ Ἰπ 
γε/ργεπεε; απᾶ Όιαί τείοτεποῬ ελου]ά 56επα {ο Ἰ6' 
Όνο Όιογηγ στοιπᾶ, απάἀ Όια σοοὰ ρτουπἀ, α5 ρατί8 
οἳ α ν]οῖς, παππε]γ ος νε Πε]ά {ο Ὦο βον/η. 

5. ἰδίδον] “σανο, γιε]ἀεά.” Τη 5εηςε οἱ ί- 
ὅωμι ἵπ {γεφπεπί {π {πο 0]αφεῖσα] νγίίετ». 

-ἑκατόν.] Της Ἱπιππεπδο ρτούμσο ἵ ποί πῃ- 
«εχαπιρ]εά. 8εε Ώοεο φι. {1 ποῖ, Ἠονγενοτ, 
Π66ΕΡΒΑΓΥ ἵο Ώ/Α4 οἨη Ώπσ ΕΧΡΓΕΡΕΙΟΠ, ΒΙΠ6Θ ἃ 
πποκί αἱπ/πα]απά -ᾱ. ἱ5 αἲ] ὑνας 18 τεφπ]τεὰ {ο Ρε 

Ίπσ. Το ννοτὰ (τοπα μίαν, {ο α]παί αρ) Ῥτοροτ]γ 
., αν θνο]ὰ, απ, ο λό 

Κοοεῖνας, οἴννετνος) ποῖ κο πο] οὗ νο ἀοσοτίηον 
οἵ νο Ον 
εοο]ραη καν ανεσποπηὰ Νονί Εαδονίς βημίν,” 
8ο ναι στα ν νο (8 τν Α. Οἶαήκο καρροφο») 

3 μα ν -» Β 
αυτου. «ια τουτο ἐν παρα- 

α Τ6Γετεηςθ {ο πο ῥγορ]οζῖο ἀεο]αταίοης οΟΠΟΘΓΗ- 
ης ἴπεο ᾖάµγε πίαϊο οἱ ο Οτὶδίαπ ΟΠατοῇ, ος 
Ρτεδκες ἵπ ο {ο]]ον]ησ απἀ οίμαχ ραταῦ]ε5. Ο8Ε 
οοα156, ἴΠθ τε]εοίῖοη οἱ {ο 16υνς, απ (ιο σα]]]πσ 
οὗ νε (αεπίΙ]ες, ατα ἐπείμάεα Ιπ οφ πιῃδίεγίε 
απά {λος Ίντο σταάπα]1γ ἀῑδο]οφδεά {ο (ο ἀῑδοι 
ρίος, έαδ Ώιεγ οι] Όθας {πεπη,) βγεί ὮΥ ους 
οτά, απιά Έποη Ὦ} ιο αρ]πί, νΥλίο] γνας εεηί {ο 

ρι]άο {χεπα Ἱπίο αἲ] ἱταίἩ. Τηε5ο ννετο {πίπσς ποί 
1Π' (Πεπιδε]νος οὔδοιγθ, ΠΟ Ὑ{]λε]ά Γγοπη αΠΥ 
ἀεβίτο {ο οοποθα] Πθοεδκατν ταίὴς Ῥαΐ οπ]γ Ῥο- 
σαµ5ο {με (Ἠ]ησα ἵπ οφπεδίίοη ννοτο, {οΥ γαγίοιβ 
ΤΘ“ΘΟΠΕ, ποί ῬΓΟΡΕΥ {ο 6 (πεπ οοπηπιπἰσαίεἆ {ο 
αἲἲ 5 Ῥαΐ τοδεγνεά, ἵπ ἰπεῖγ οοπιρ]είο εχρ]ἰοαϊοη, 
{0Υ 11θ οἱ ἐσωτερικοὶ οἳ 1ο ἀῑδοίρ]ας. 

12. ὕστις γὰρ ἔχει --- αὐτοῦ] "1 αἆασο Ραί- 
ἰακίπσ οῇ (ο οτπιογοπ (Υνλίο] ας α ἱννοίο]ά αρ- 
Ῥ]σαίίοπ), ῬΓΟΡΟΕΓΙΥ (απά αφ Ιέ ναδ, πο ἀοιῦί, 
οΟΠΙΙΠΟΠΙΥ 5ος) ας το[οτεηοθ {ο τοογίά{ ολες ; 
{ΟΥ οἱ ἔχοντες παπά οἱ οὐκ ἔχοντες, (5οἱ]. χρήματα) ἵδ ἃ 
Ποφπεπί Ῥηταςς ἵπ ἴ]ο Ο]αβεῖσαὶ νντιίοτ {ο ἆθ- 
ποίθ νε Πατε-δοπιείμίπσςα, απά ἴο ]αυε-ποίιῦισς, 
Όιο τίοἩ απᾶά ο Ῥοογ. Απά, ἵῃπ Εις νίαυν, ἴλθ 
αάπσς οππ Ἠτί]ο πθοὰ οχρ]οπίίοη. ᾖΓΠεγο, Ἴνονν- 
ενος, ἵέ 19 (ταπβ[οττοὰ {ο αρἰγτέα] γἰο]ιος ; απᾶ Π- 
4ετ 1 19 σοπσ]ος ἴ]ιο Ί6βδοη, ---- ]λαί Ίο νν]ο ἸαίἩ 
οοπρἰἀρταβ]ο τοε]σίοις Κπονν]εάσο, απά {ακος (λα 
σπτθ ἴο ΊπΙρτονο 1, ννἩ ννμ]οἩ. πἹοη αγο οὐβογνοςά 
{ο ποτθαβθ (οίγ Ἱοραίῆε, ννηὶ Επά  ἵπογοαφο ; 
νή]ο Ώνοβο Ὑ ο Ἠαναο Ῥαΐ Πο, απά ππαπασο Ιϊ, 
158 Όπο Ῥοος ατα ο/Πί6ῃ οὈβοτνος {ο 4ο, Ἱπαιρτιάρηί- 
Ἰγ, «νη] Απά Π σοππς {ο ποσηε, Ί]ο Ἠιί]ο Ίο 
48 Ἰεατποά νν 1 9Ηρ ου ο Ἠ]5 ΠΙΘΠΠΟΣΥ 5: Ίο νν!]] 
ψο ἀεριινοά οῇ Ἡ, απᾶ, ἵῃπ Ὠιαί 8οηβο, ἴί νν]] νο 
ίακοῃ {γοπα Ἠπη, 

15. ὁιᾶ τοῦτο ----λαλῶ.] ἜΤ]ο ον, 18 νο Ἰανο 
86ο, το αὐήτορθοά ἵῃ Ρραταβ]ο8, Ώοσσβο ΙΠοίτ 
Ἠατάσηθά ννοκοάπος» απά Ὀ]πά οΏβάπαογ ᾖπά {η 
ὀἱκροβρά Ώνοπι {ο τοσεῖνο ἱπβίτασίίοῃ οὗ α ΠΙΟΓΘ 
οχρ]{εΙί Κἱπά. Ἐογ νο ατο ὮΥ ΠΟ ΠΠΘΛΗΒ {0ο ΠΠΟΘΓ- 
ίαπά [οπα (ή απά ν. 10. µήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλ- 
μοῖς ἃο, Επαί ο Τ,οτάᾷ 4ρακο ἵπ ραταρ]ος, πι 
ογάϱγ ἴο ος Όνο Ἠ]πάπομς απά οὐβίίπαογ, απά 
Ώνοτοί[οτο ουρακίοπ πο βππ] σοπάσπιπποῃ ο ο 
φ6νν, ο ννοτᾶν, νο Ῥτοροι]γ ἱπεοτρτοίσά, 
Ίπνο]νο πού ησ πα Ἀμάν” «Ἡ ντ Όιο Ἰακήσο 
ππά ΠπΘΤΟΥ οἱ νο ΛΗ Οσσᾶ παπά Ῥοτίοσι Ἠοίησ 
Όνο τας οηκο Ὀσίηα, ναί νο Ἰνοσγίς οἱ (νο ΠΠΟΓ 
νοτο κο Ἠπτόάσποά γα Ίος σοΙΓο οῇ νε] απιὰ 
Ρτορυπρίπο”» ἶπ, ναί, ποοοτά(πᾳ Το Ἴνο τορυ]ας 
οροΓαίοἩ οἱ πιοταὶ οπµκο8 απά οβοσίς, Ώνογ, 

9 



66 
κ 0. 
4. δ 
19 

ΜΑΤΤΗΙΝ 0ΗΠΑΡ. ΧΙΙ. 15 ---21. 

ῥολαῖς αὐτοῖς λαλῶ" ὅτι ῥλέποντε οὐ βῥλέπουσι, καὶ ἀκούοντες οὖκ 

ἀκούουσιν, οὐδὲ συνιοῦσι. Καὶ ἀναπληροῦται [εα αὐτοῖς ἡ προφη- Ἡ 

τεία ᾿Πσαίου ἡ λέγχουσα". κοῃ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε' 
καὶ ῥλέποντες ῥλέψετε, 

7ὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ 
καὶ οὐ μὴ ἴδητε Ἐπαχύν δη 1ὸ 
τούτου, καὶ τοῖς ὡσὶ βαρέως 

ἠκουσα»ν, καὶ τοὺς ὀφθδαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν" 

µήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠπὶν ἀκοί- 

σωσι καὶ τῇ καρδίᾳ "συνῶσι, καὶ ἐπιστρέψωσι καὶ 

ἰάσωμαι αὐτούς. Ἱμῶν δὲ µακάριοι οἳ ὀψθαλμοὶ, ὅτι ῥλέπουσε ᾿ 16 
π . α] α ο ϱ’ 3 ΄ 

κας τα ωτα τμ», οτι ακονει / ᾽αμὴν γὰρ λέγω ἡμῖν, ὅτι πολλοὶ 11 
προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἅ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον: καὶ 

θολὴν τοῦ σπείφοντος. 

ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παρα- 18 

ΠΙαντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας, 19 
καὶ μὴ συνιέτος, ἔρχεται ὃ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ". οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὑδὸν σπαρείς. Ὁ δὲ ἐπὶ τὰ 90 

’ . ή ε . ’ 3 ΄ 9 3 0 . 
πετρώδη σπαρεῖς, οὗτος ἐστιν ὁ τον λόγον ακούων, καὶ εὐθευς µετά 

15 13 

19 19 

11 χαφᾶς λαμθώνων αὐτόν" οὐκ ἴχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑάντῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός 31 
ἐστι γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς σκανδα- 

Οιομσ]ι φεείπς, ἵπ Εποῖ, ἀἷά ποί 5οα; απά Ὀνουρ]ι 
Ἰδατίηα, Υαῖ, 1 Γαοι, ἀἱὰ ποῖ Ίνεας, που Ἰατκο, αιά 
οοηκεπομ]ν οου]ά ποί απἀοτείαπά, Το οκ- 
[οψιρι 5 α ρτονοτυίαὶ οπς, ΟΟΙΗΠΛΟΠ {ο Ὀο] νο 
οπιρίατα] απά νο ΟἸακείσαἱ Μτ{{ογς, πηά 9ο οὗ 
Όνοβο νο επιρ]οΥ πο ἴο πἀναπίαρο Όνα [που] 
οἳ εοεἶημ ος ρετοείνίημ, Ἰνοατίηῃ ος απάργνίαπάίηᾳ, 
απά Ἰαγίπς {ο Ἠδατί, δις Όνο μοποταὶ 8εη5ε οἱ 
Όπο Ρά8καµμο ο Τκαϊα]ι πονν αἀάσσοσά ἵ5, ἠιαί Όνο 
/οννς ννοι]ά Ίσα ἰπάεσοά Όνο ἀοοιίπος οἱ να 
(οβροα], Ὀαξ πο μπα ργκίαπά Όνοπας ννου]ά 9οο νο 
ππίγασ]ες ντουσΒ{ ἵπ οοπῄτπα ίσοι οῇ 8 αθι, Όαε 
ποῖ ϱο εοπυύιοεά Ὀνοτοῦγ. Νο Ὠναῖ Όλο ενἰάσησος 
Ώιοπικο]νοβ Ὑνοτο ἱπαμήοίοπί ἵο οπιαυδὴν 18 
{ταΏι, Ῥαἳ Ώδοσαφα Οποῖτ Ἰνοατίς ννοτο ἴοο οοτταρί 
το α)λονν Όνομα {ο 9οο νο Γοτος οἳ χορο ενἰάσποςν. 

14. καὶ ἀναπληροῦται] 1. ο. !ἶ8 αρα Πιβ]]οά 
ίν Όνο κἰπηί]ατ Ὀλ1ὰ οκ παογ οὗ Όνο 8απιο Μου. 
Ἐής 9 Ὦν κοπιο τοματάσοὰ ας Ὑν]ναί Βραπ. οπ]]9 
Ότο φεοοπάατν απά ἵπαρτορογ μ.ο οἱ νο Γοζπαα]α, 
ϐΥ πΠπ]ομγ, ος εχαηρ]ο, νου ἃ οφ. Ἡαρρθης 
εἰπαί]ατ {ο οπο ναί Ἰας Γοσπποτ]ν "δει ἆοπο, καἰὰ, 
οἵ ρτοάἰσοισὰ. ἛἼνοτο ἵε, Ἱοννονος, ΠΟ ΓΟΠΒΟΠ. Ὕν]ι 
 πιαγ πο Ὁο απάοτείουά οἳ α- εοσοπὰ - 
πηθηί, 

--ἀκοῃ ἀκούσετε] Της ἵν οπ]]οά α Ἠουταίκπα, 
Ολοι] οκαπηρ]ος ανα Όσοι. αἀάηοςά Ποπι Όνο 
Οτουκ (Ἰαλαίσαὶ ντο. Το ίσοι αἱπιονί 
αννανς οσττίος οπαρ]ακἰν. ᾿Επὶ ἱνοίοτο ἀκ. ἵ πηλεκ- 
οὐ [ον οπή κκίοη, ος οπποσ]σὰ, ὃν αἰπνοκί αἲἲ Όλο 
Εάοτ: απά οἳ. Όνο ἰτοημοκί ρτουπάς, 1 Ὀοίηα 
ο στοά ἵπ παοί ΛΣ, απ Ὑ ογκίοπα. 

10. ἐπαχίνθη] Παχὺς πιά ἵνα ἀετναΐνος (κο 
πμ ἵπ απ) ατο οΏοη μκοά οἱ ιά, [το 
Ά ποίοη οσο {ο αἱ απο», Όναί τοπάν το 
πιορίαὶ! ὀπ]μομα. Βαν π κ αρίώψ ἵν 
οο]]οφα{α]ν αφοά τη Όλο 8οπεο οὐβίίπαςη, 9ο Ίνοτο 

Ον 86Πκο8 8οσπι {ο Όο πισαηῖ, 

--ἱκάμμοσαν.Ἱ Καμμίαν ἵν [ο κατα .. παπά 
ππθαπα, ἴο οἶσες νο εάν; Πιοτα]]ν, το εἶγαῖ ἆοννη 
Όνο ογο]άε, ἵπ οπής [ο ανοἰὰ «οοίης α Οήπα. 
Τ]να ννοτὰ 9 οοπβπεὰ {ο Όνο Ιαίετ ατίῖστα, νο 

οπτ]{ογ οπος πεῖης νο ππουπίτας(οά Γοτπα, οἴ]νοτ 
ΜάΟι ος νου ὀφθαλμούς. οοΓςε, εγε 
οὗ 01ο απιάεγκίαπά (η ἵ9 Ίντο Ππθππί. 3ο Β]ή]ο ρ. 
050. οἶιοὰ Ὦγ Τ,οθβῃ. καμμ. τὸ τῆς Ψψυχῆς ὅμμα. 
Τ]ιο βραταἵνο οἰοείπα οἳ νο θαγα (άνετος το 1η 
νο οοτγοκροπά(πρ ννογᾶς οἳ Όλο {ὶ -- μον. 
ἵ Ίνετο ἐπιρίεά, Ἔλαι ννου]ά τεφυίτο τοσα 
ἴβυσαν. 3ο ἵπ α νοτν αποϊεπί [ο οὗ δι. Τα ννο 
Ἠπνα (ρτοῦαβίν πν αἰλαείοι ἴο Οι ) 
Πρὸς δὲ τὴν ἀληθινὴν σκαλίαν τὰ τὴς καρδίας » 
ὧτα, καὶ τὰ τῆς ὁιανοίας ὄμματα. 3Ἀ6ε 4ἱ9ο Επιγπη- 
14158, Μήποτε, ΤΟΙ ἵνα µήι αἀεο ποπ, ἵπ Όνο ονεῃ- 
επ] 8οπεο, 49 π οἶνη αἰχ. 40. Τε α ἱπηρ]ίοά, ἵπ 
Όνο ο]]οννῖης ννοτὰς Οναί Οι πάπες ννου]ά 
οοπίπο 1 Όνο ἀθεείτασίου οὗ νο ονν]κὴ εἰαϊο. 
Συνῶσι. Τηϊς ἵα Γουπά ἵαπ νουγ πιαην Λ358., ανά 
ἱ5 οὐιοὰ Ὦγ Μαιν. Οτίεκὺ., Ὑαἴετ, απ Ετίία. 

16. µακάριοι οἱ ὀφθαλμοί.] Α πιοάρ οἳ εροακἰ 
ωχ -- Ροειίο ο ὼο ἱ ιοὰ 
αίγ]α, ἵπ 6νοτΥ Ἰππμάαρο. μα. κἰ. 57. 

αἲἲ, αν]. 1Τ. 

οπ5ο [ος οβοοι. κ εἰρηϊβοσίίοι {9 οἳ ἢ 
οσσµττοπος ἵπ Όνα 

- ὃ--- σπαρείς.] ο νἶνο 8 κο] πιαν πιοϊαρ]λοτίο- 
αν νο σπ]οὰ α ππα κονν ὃν νο 
πια παν ὃν ον η 
Ρεϊποἰρ]ο Οναί νο σα1] α Πο] «ον, νήσο] γοσρίνος 
Όνο κοοά. Ἰνο παν τοπάστ, "" νο νο 
Ίνα ναν-κίάο.  ΈΕοτ (8 αρροαγε 
πο πΙπη ἵά οοπιρατοά [ο ἔπο Ρε], πο το Όνα 

90, [ομερ. Ἱκαί, Ἰν ή. 3. Ἰοῖνη ν. 9δ. 
. Ἡ ἵ - 

ναί Ἠνα δι πο τους ἵπ Πκο]ς κος . 
ΜΕ. 18. Βα, ρε” π 
Όνο ρεγεον.. νο πλαν ραταρἈταφο, “' Όπῖ Ὦς ἆοου 

-- 
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99 λίζεται. Ὁ δὲ εἲς τὰς ἀκάνθας σπαρεὶς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκού-- 

ων καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου 

93 συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 

καλὴν σπαρεὶς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιῶν' ὃς δὴ 

καρποφορεῖ, καὶ ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατὸν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. 

9! λλην παραθολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων «ΏὩμοιώθη ἡ βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείροντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ " 

95 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους, ἦλθεν αὐτοῦ ὃ ἐχθρὸς καὶ 

96 ἔσπειρε ζιζάνια ἀνγὰ μέσον τοῦ σίτου, καὶ ἀπῆλθεν. 

91 σεν ὁ χόρτος, καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. ΊΠρου- 

67 

. -- - - 3 ὁ ’ .) 

ελθόντες δὲ οἳ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου, εἶπον αὐιῷ' ἹΠίριε, οὐχὶ 
᾿ ’ » Β . ει - ΄ 5 Β υ ; 

χαλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ,; πόθεν οὖν έχει [τὰ] ζιζάνια ; 
ς . ὸ» 3 κι 3 σε .α » ο. 2 / 

95 Ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς' Εχῦθρος ἄνῶρωπος τοῦτο ἐποίησεν. 
3 ” ος 

3 εἶπον αυτῳ 
. μ΄ 3 ' , ὃ 4ρ 

Θέλεις οὖν ἄπελθόντες συλλέξωμεν αὖτά ; 
»ς ΄ , ᾽ »/ ͵ ; ϱ/ να π , 

Οὐ" µηποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια, ἐκριζώσητε ἅμα αυτοῖς τὸν στον. 
΄ 32 ’ ΄ ω - ο 

30 Άφετε συναυξάνεσθαι ἁἀμφότερα µέχρι τοῦ θΘερισμοῦ καὶ ἐν [τῷ] 

καιρῷ τοῦ Φερισμοῦ ἐρῶ τοῖς Φερισταῖς" «Ῥυλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια, 
. ’ δ 3 ΄ ᾿ . ” - 3 ος .. ᾽ ω 

καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσµας, πρὸς τὸ κατακαῦσαι αυὐτά τὸν δὲ οἵτον 

συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην µου. 
ἵ αλλην παραθολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων" "Ὁμοία ἐστὶν ἤ βασι- 

.. ε] .. ’ ’ ] ’ ͵ 

λεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαθὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν 
- 3 - 3 ο, ’ ’ 3 ν - ’ ο 

3 τῳ αγρφῳ αυτου" 0 µικροτερον µεν ἐστι παντων των σπερµατων” οταν 

δὲ αὐξηδῃ, μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶ, καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν 
- 3” -- - ” 3 -” 

τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 

33 αλλην παραθολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς 

ΜΕ. 10. 

4. δ. 
18 14 

“Ο δὲ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν 30 Ἰδ 

Ὅτε δὲ ἐθλάστη- 

Οἵ δὲ δοῦλοι 

“ο δὲ ἔφη: 

ιν ν 

81 19 

52 

"Ομοία ἐσιὶν ἡ βασιλεία τῶν 9ι 
ε] - ’ ον 4 ον 3 3 ’ ’ ’ ο 

οὕρανῶν ζύμη, ην λαθούσα γυνή ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σαάτα τρία, ἕως 

οὗ ἐζυιώθη ὅλον. 

πο ϱαβετ Τ ἴο κο ἆεορ τοουί ἵπ 5 ππὰ, 
Πρόσκαιρος, 5ο]. µόνον, "18 Ὀι α ἵΘπιροτατν απἀ 
πηφίαυ]ο ἀῑκεῖρ]ο.”'. Ὑκανδαλίζεται, “ἴακες οὔεπος 
αἲ, απά (α]]9 ος ἔτοπα να (4οβρο1.” 

335. ᾗ μέοιμνα] “' απχίοι» στο.” 39 οα]]οᾷ Ῥθ- 
οπμ8ϱ µερίζει τὸν νοῦν, ἵϊ ἀῑπίγποίν πο πηῖπᾶα νηΏι 
ποτ]ά]ν «αἴθς, απᾶ 5ο ἀἱβείραίος {ο α{θη!ίίοη, 8 
πος {ο Ίσανο 5 (ἵπ νο ννοτᾷς οί Οταν) “« Ἰοΐκατο 
Το . ψήφο, ο {ο ατοπᾶ {ο νο οΟΠΟΘΤΗΦ οἱ ιο 
ροπ1, 

30, ὃ δὲ ---σπαρεί,]. “΄Ἠε ν]νο 18 τορτεβοπ{ος 48 
σπο Όναί τοσεϊνεᾶ »οσᾶ Ἱπίο Όνο ροοᾷ ρτουᾷ.) 
"Ὃς καρπυφορεῖ ἵ9 {ο ὃς τεβεττεᾶ, ποῖ {ο πε 1οογᾶ, 
ναι το Όνο Ῥργεοσπ ἵπ Ὑ]ονς Ἠθπτί Όιο ννοτὰ 18 
ον, Την ἵνα πἀαπαυταισᾶ Όιο ἀϊβοτοπί εὔεοί 
οἳ Όνο Οοερε] οπ ἀίβετοπί Ἰνεαγιν. 

30, τοὺς ἀνθρώπους.] Επαηγπη., Ἠηήὼγ, Βεηρ., 
απᾶ ἨΝακοί, απάετκίαπά Ον {ο ἁσποίο /' Όνο ΠΊΟΗ 
νηοκς ὀπγ» Ἡξ ννπν {ο ἴπκο οπτο οῇ ιο βε]ά, 
Βυ1 Οναῖ ἵ νοτυ Ἰαγκ]ης πο ]νογ νναν Τξ ου ΜΕΟΠΙΛΓΥ 
[ο κρερ ναεῃ ἵπ βο]άκ, οχοσρέ νν]νοη ἴἶνο 6ΟΓΠ 
πμ ΓΓ αὐνπηεσα {ο ππεατίγ. ΤΠ ἵκ, Ὀνογοίοτο, 
Ἠαήρτ ο καρρονα, νῦν Ογου., ναί ἐν τ. καθ. ἆ, ἵν 
ππσπηΙ Γον α ἀρκοήρίσῃ οἳ πἰρ]νε. 

νια.] Τα (σπιποΠίπίογ Άτο ποῖ αστοςὰ 
εο]ιαί ραπ ἵ Ίνοτο Ἰπιομᾶσα, Τι νά νίθι ππονε 
ῥτοῦαψ καρροεαά το ὃς Όιο ἁαγπεί, ος [ο έπι 

{επι [επ/πι οῇ Τ/ππσρας, ννηῖσ]ι στονν5 απποηρ οοτη, 
απά ας, ἵπ Όνο σ.σ, ΠΗΠΟΗ τοβοιηῦ]απος {ο νλοαί 
Ῥαέ 5 οῇ α ἀο]οίοτίοις απαΠ{γ, απά ιογοίοτο ἆο- 
βογνος ἴ]ιο ορ] τ]οί -ν ὀράς σίνοην ΡΥ ὙΙτοί]. 

ὦτ. τὰ ζιζάνια.] Το Ατι, 18 ποῖ Εοιπά ΤΠ ΙΠΑΠΥ 
Μ55. απά 8οπιο Ὑοτείοις απά Τ1]ι6ΤΒ, απά 18 
τν αμ. ϐΥ αἱπιοβί αἲ] πο Εάῑίους (γοπι η οίς. {ο 
οᾖο]Σ. 

50. τῷ.] Της ἵ9 ποί Γουπά ἵπ πΙαΠΥ ΝΑΡ. απά 
6υτ]γ Εαἰῆοπο ΝΥΗ 1ο Ἀντ. Ψσγς, παπά Πρϊρ]ναπίς, 
παπά 8 οπποε]]οᾷ Ὁγν Ναί, Μαν, (πο8ὺ., 
Κπαρρ., Ὑπΐος, απ Ξο]ο]. ΜΙάά]οι. απ ΕτίΣ., 
Ἰοννονοτ, ἀἱβαρρτονο οἱ {νο οπβΒίος ποια] 0Η 
ὀμΠετοπί ρτοιΠςς, απά οσο τοβήπσ 10ο πΙΙο] ΟΠ 
Οταπηππα σα] πἰσσίίοε, ἴο ἨΝΠοὰ ιο Ξαοτοά 
ΝΤΙΤΟΓΕ ννογο Η1]ο πσοη/ήνο, 

53, ὃ μικρότερον.] Την, νο ΟοπππΙσΠ{Π{ΟΤΑ Β4Υ, 
ἵβ ΓΟΓ µικρότατον: 38 115{ β0Υ μεῖζον 1 {ΟΥ µέγιστον, 
ὮΥ απ άΐοπα Γη] ]αγ {ο 1ο νήσος, απ ρτο- 
Ῥα]γ ἀθτίνοά οι Ἠορναίρπα, Επίκ,, Ἰνοννονου, 
τομια]κη Οναί Εν ρεϊποίρ]ο Ἰνπς Όσοι οἱ Ἰαίο οχ- 
Ιοάρά. ο ρῄταβο ννης ργονοτυίαὶ νι ιο 
ον/» {ο ἀθποίς 4 νοτγ πια]] (μήηᾳ. 

3ὅ, διμη] Ἱ. ο, ΊσΆΝΕΠ, ΟΥ 4ΟΠΥ ἄοαρῃ, νν ή ον 8- 
αἰπηζ]πίον {ο Γκ ον παίητο Όνο πια νι νησι 
Π ἵ πηήχεᾶ, Της ἵν τορτοροπίοά νο παίυτο οἱ 
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Μ 

Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν παραθολαῖς τοῖς ὄχλοις' καὶ 984 

χωρὶς παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖ. Όπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 5ὔ 

τοῦ προφήτου λέγοντος" Ανοίξω ἐν παραθολαῖς τὸ στόμα μου" ἐρεύ- 
ἔωμαι κεκρυμµένα ἀπὸ καταθολης κόσμου. ἑ 

σ Τύτε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους, ᾖλθεν εἰς τήν οἰκίαν ὁ ̓ Πησοῦς"' καὶ προσ- 30 

ἦλθον αὐτῷ οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες" Φράσον ἡμῖν τὴν παραθολἠν 
τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς' Ὁ σπείρων 3Ί 

«στα. 3.15. πὸ καλὸν σπέρμα ἔστιν ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου: "ὁ δέ ἀγρὸς ἔστιω ὁ 38 
ἡμὰ κόσμος" τὸ δὲ καλὸν σπέρµα, οὗτοί εἴσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας" τὰ δὲ 
ον. Μ.15. ζιζάνια, εἰσὶν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ. } Ὁ δὲ ἐχθρὺς ὁ σπείρας αὐτὰ 38 

τς ἔστυν ὁ «ιάθολος' ὁ δὲ «Φερισμὸς συντέλεια τοῦ αἰῶνός ἐστιν" οἵ δὲ 
θερισταὶ ἄγγελοί εἶσιν. "Ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ 40 
Ἀ καίεται' οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου. ᾽Αποστελεῖ 41 

ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ" καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς 

βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα, καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν 

αβυφτ.θ.13.. Ἱ καὶ ῥαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυ-- 43 

μα ασ. μὸς καὶ ὁ ῥφυγμὸς τῶν ὀδόνιων. " Τύτε οἳ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν, ὡς 43 

ἨΡΗ ΣΣ ϱ λιος, ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Ὁ ἴἔχων τα ἀκούειν, 

ἀκουέτω / 

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν Φησαυρῷ κεκρυμμένῳ 4 
ἐν τῷ ἀγρῳ. ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ 
ὑπάγει καὶ πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ, καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 

Ἓδβρι 

Όνο Γπῄποπος ο) Όμο (οαρο] οἩ νο πηϊπᾶς οἱ ΠπςΣ, ΟΟΠΙΠΙΟΠ τοπάἵπῃρ κατακαίεται Ὑνας ρτοῦαδ]γ ἀετίνεά 
88 {π ο ρτοσθάἶπᾳ ραταῦ]ο ἵ8 βλαάοννεά [οτι νο [οπι νο Βε]νο]ίακί. 
νάς ῥρτοραραίίοη οὗ νο (οεροΙ ἔοπι να νετ -- ἓντῃ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος.] Τηῖα κ Ὦγ 8οπιο 
απιπ]]οεί Ὀομιππίηρς. πιετρτείιοὰ οἱ Όνε επά οἱ ὅιε ασε, Ἱ. ο. Όνο ὁ ονν]κ]ι 

ες 94. χωρὶς -- οι] Της 1 Ὦν 8οπιο Ρο] απἁ εἰαίο. Ἠπί Ὀνουρ] Όναί 8οΏφο οἱ νο 
τοβῖτἰοίοά {ο [αι Εἶπιε, απιά ἴἶνο πα [τους ἔνεπ νν 1 ε]ν ως. Ἰπβ ρίαςς οἸκενν]οτο, νο οοπτεχί πιυεί 
Οείί. Ἐν οἴ]νοτς Τε ἵ, νι πποτο ρτοαδίλίγ, Ίθτο Ἠπιε Πε το νο βπαὶ Φκαρηνάμο 4 Ορ. 
τορατὰθὰ ας Ἱπιρογίίπα, πα ροπεταὶ ναγ, ναί ους Το οὔιεγ βοπεε ππαν, Ἰοννανετ, ἵνα 
ΙΓ, οτὰ αφοά ραταῦ]ος νετν Γουισπ]γ. 41. σκάνόαλα.] 

90. ἀνοίζω ---κόσμου.] Ἐτοπα Ῥα. Ἱπαν]], (18) 9., Ῥ]ουῖς, οίνος παϊατα]]ν ος πιοϊαρλοτίσα)γ, ἶ, ο. 
Ρα πο οχας]γ αστοεῖης οἴ ου ννλ]ι νο Ἠεῦτονν νηαϊονότ οσσπβίοης ΑΠΥ οη6 ἴο οτε, η Ἠΐ ρεϊποί- 
οἱ Οτοοκ. Τ]ουρ]ι ἐρείξομαι παϊαλί Όνο νε 1η νο Ῥ]ος ος ῥτασίίσαο. Ἠετε, Ἀοννενος, 5 ἰ 19 ]οΐηοὰ 
ἴοχι οἳ ὗνο Βορί,; απά φριγέοµαι, νο ρτοβθηί ΥΕ τοὺς ποιοῦντας, ἵξ πηπδί ἀοποία, πο Οσα, Όα 
τοπάίπα, παν Όο α σἷοβ. Το ννοτᾶς αγο πα πηί- ος, Ἱ. ο. Γαἱ9ο ἴδασ]οτα, κο ας αγο οθηκαγοὰ 
το {ο Ὁο ποι αποῖοὰ Ὦγ νο Εναηρο]]αί 8 α Ρτο- Ῥεϊοτ απά πάς; νο, απάοτ νο κοπηὈίαηος οὗ 
ΡΙΘΟΥ, Όί το Ὁο ποσοπηπιοθα(οὰ Το Όχο Ῥρτοφοπί (Ολτίκήαπ Ἰνοτίγ, ἰπευ]εαϊοὰ ἀοοϊτίηον 
Ρατροβο.. Ἐρεγεσθαι ἵ Ῥτοροτ]ν πκοά οὗ να ἴο πιοταὶ νἱτίπς, απά Ἠε]ὰ νίοο ἴο ὃο απποπᾳ νο 
πυκλίης Γογίι οἳ Βαἱἀς, Ὀναῖ πιοϊαρ]οτίςα]]ν, οἳ ες κα» οἵ Οημν πάετεπί. 
ππά θηγηθκί αροθο]. βαλοῦσιν --- πυρός] Απ αἰλακίοη {ο Όνο ΟτΙ- 

--- ἀπὸ καταβολῆς.] Το οτι ἵ ρτοροτῖν ακοά οπίαὶ οὐδίοπι ο Ῥαγπίηα αἰίνα, ππεπΏοπεὰ ἵπ Ώπη. 
οὗ Όνο Γοπάίπῃ οἳ Ὀ]άΐπμν, Όαῖ αρρ]{οὰ οσσπκίοη- 1, 10. Τ]ο οχρτοκκίον ἵν οφ αἱνα]οπῖ {ο γέονα 
α)]ν ὮΥ νο (Ἰακείσαὶ ννπτοτν το νο Ἱνορίππίημ οὗ τοῦ πυρὸς, Μαν. ν. 38. 
ΛΠΥ ης. Τ να οκροςἰα]]γ πο οἳ Όνο κοογίά 40. νο κ Ουτ 1, οτὰ «οοπις {ο 
Ῥρσσμκο, ποσοτάῖπα ἴο Ὀνο οΟΠΙΠΠΟΠ ΠΟΙΙοη οὗ Ίνανο Ἰά ἴπ πηπὰ αι. κ. 3. . κά, 1, 
πποίοπί Όπιον, νο γνοτ]ά να ὈνουρΏί ἴο ο αν ἸἽ. Ἐοοῖοα, ἵκ. 1. 1 Μας, Π. 68. . 
πΙππσπεο ρίαίη εΓ/ασε, τοβῖηᾳ οἩ Γοππάσίσγα, (Μας κη.} 

30. νὴν οἰκίαν] Ἱ. ο. Όιο Ἰουκο Ἰνο Ἠπά Ίο, αἱ 4ἩΗ. Ρ κεκρυμμένῳ] {. ο. επο]ν να]ηαῦ]ος 
0 αρογηαπη. ον. 2. καν {η αποἰοηί πιος, -- 

«τὸ ὃλ καλὸν σπέρμα, ἃοι] “πα ἴο νο ροοά Ίνοτο ποσκοπιοὰ {ο -”-- Όνο σασί, οἩ 
κοσά.. Οὗποι ἵν αοσοπηπποδατσὰ ἵπ οοπείταεήοα οκροοϊαίον οἳ Ἰπνακίοι ως ἆ Έτοπα 
ιο νἱοὶ, Ὀνουρ] τοοτῖπα ἴο σπέρα. ὮῬοήναρα δν. »---- Ῥάβεαρε, απά οπο οἶτοὰ Ὁγ ΤΝ οἳς. (οσα 
Ἠοννονοτ, σπέρμα ἵν οοπκἰἀοτοά ᾱ ΠΟΠΗ Όνο Ἀίκο]νπα, ἵξ πρροαγα ναί Όνο ο ονν]κὴ Ίαν 
πιπ]ἠἁπάο. τα αἲ] ἵποακατο ουρά οἳ Ἰαμά Το ο νο τἱρ] 

40. καίεται.] Ξ0οἷν ἵα νο τοπδίπα οὗ αἴπιοκί αἲἲ οἱ ὖνο Όνοι Ἶ οὗ νο Ἰαπά. 
ὐνο Μ8Ε, οατίν ΕάίοηΝ, απ ἵ πἀοριοά Ὁν --κρφε] ἱ. 8. οἴθνου, “οονοτα ἴί ο) 
α)πιοκί ονοτγ Εάῑτοτ γοπι Ἠοις, ἀοννηννατάκ, ο οἳ, οοποςαἷς (8 μουά βογίωπο). 
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5 5 ” 3 3 [ή ’ 

4ὔ ἍΠάλιν ὁμοία ἐστὶν ἢἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζη- 
- . : ῃ ο. Ὁ εξ ν , ΄ ῃ 3 

46 τοῦντι καλοῦς µαργαρέτας" ὃς εὐρὼν ἕνα πολύτιμον µαργαρίτη», ἄπελ- 
, ᾳ . 3 κα 

Φὼν πέπρακε πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 

4τ Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἤ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνη βληθείση εἲς 
΄ [ή α η] 5 ’ 

45 τὴν Φάλασσαν, καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση ' Ἡν, ὅτε ἐπληρώδη, 

ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν, καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἲς 
40 ἀγγεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. " Οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ ο Πω. 25. 85, 

αἰῶνος. ἐξελεύσονται οἳ ἄγγελοι, καὶ ἀφοριοῦσι τοὺς πονηροὺς ἐκ µέσου 
δ0 τῶν δικαίων, " καὶ ῥαλοῦσιν αὐτοὺς εἲς τὴν κάμινον τοῦ πυρός. ἐκεῖ 1δυρ. νετ. «3. 

δ1 ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. «4έγει αὐτοῖς ὃ ᾿Τη- 

50 σοῦς 
’ ” ’ 3ο, 

υνήκατε ταῦτα πάντα ; λέγουσιν αὐτῷ Ἰναὶ, κύριε. Ὁ δὲ 
κἡ 3 αλ, ᾿ ” - ᾿ λ 3 3 

εἶπεν αυτοῖς «ια τούτο πας γραμματευς μαῦητευθεἲς εις την βασι- 
3 2 ’ 

λείαν τῶν οὐρανῶν Ὁμοιός ἐστιν ανθρώπῳ οἰκοδεσπότη, ὅστις ἐκβάλλει 
΄ -”- κ. αἲ ] - ᾿ ι" / 

ἐκ του Φησαυρου αυτου καιγα καὶ παλαια. 

68 Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, μετῇρεν 
ω υ Μακ 6. 1,0. - 3 ν 3 

δ4 ἐκεῖθεν' " καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ Τικε 4. 15, 
- - 2 ῃ τ / 

συναγωγῇ αὐτῶν ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν Πόθεν τού- 
ς . / Λ 5 ΄ .α 

6 τῳ ἤ σοφία αὕτη καὶ αἳ δυνάµεις ; 
3 3 - Π |.) μα. ” ΄ 

υἷός ; οὐχὶ ἤ µήτηρ αὐτοῦ λέγεται ἸΜαριὰμ, καὶ οἳ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἸΙά- 

3 ως 3 . : 
ώ ιν χ 1ομη 6. 49. Ουὐχ ούτος ἐστιν 9 του τέκτονος Σ Το ο 

Ματκ 6. 8. 

- 3 ’ 3 ͵ .) υ) 3 

56 κωβος καὶ Ἰωσῆς καὶ Σίμων καὶ Ιούδας; καὶ αἳ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ 

νιου]ᾶ, οπι 8οππς ΝΜ88., σαποε] ιο Ατί. αἲ τῷ 
ἆγρφ. Απά Ιπάεεὰ ἴέ ἵ ποί 645Υ {ο 586 γνπαί 
εεηκε ΐ οαπ Ἠανθ. Τί πιαςί πο, Ἰον/ενετ, Ὀ6 εαπ- 
εε]]ρά οἩ πε εἸοπάετ ααἰλοτΙ(γ: απά Ι4ἱοτης, 
Όινοισ] ἀϊππου]είο Ὁε αοςουπί{εά {οτ, ατθ ποῖ Ώιετθ- 
{οτε ἴο ὃε »υγερί ανναγ. 

40. ἀνθρώπῳ ἐμπόρω] “'α ππετολαπί.” Βαε] α8 
Όνοες {ουπά ἵπ νε Ἐαςί, νο (σανε] αΌοιί μα 
οἵ εχε]λαπσίηςσ Ἰεννε]ς, ρεατ]ς οἵ οίπει να]ασθ]θς; 
α ουβίοπι Π]ακίταιεὰ Ὦγ Όνε οπίοης ἵπ Ὑγείς. 
ΤΊιε ἀνθρώπῳ αἀάεᾶ 15 αρτεεαῦ]ε ἴο απ Ιάΐοτη Γουπά 
εἰήεβν ἵη Όιο επτ]]οςίέ νυγ]ίοτ», Ῥαί ποί ππ/τοααθπέ 
ἵπ Ηε]]οη]εήο (τεε]ς, Ὁγ ννλ]ο] λε αὐρίαπίίνο ἶ8 
{γεαιεὰ αφ απ αἀ]εςίνο. Απά ἐμπ. νναβ οτἱσίπα]]γ 
4η αὐ]εσίίνε. ιά, 

--- ας] ὙΥΙῆι τεερεεί {ο ο ογὶσίη ο 
Οής ννοτὰ, 19 Ἰα51ν τεπιατ]κεἆ ντ Βρ. -Μαγε]ι, 
Όναί ας ρολτ]α ατο να ρτοάμος οἱ ὖιο Επδι, Πέ ἴ8 
ππογε τοπβοπαβ]ε {ο β1Ρροςο λαί Όνο (τεσΚ5 Βοί- 
τονγεὰ νο γνοτὰ [τοπα νο Οτἰοηία]]δίς, αη ἴἶιο 
οσπίτατγ, ννλ]οῖν ἵ ἶνο ϱΟΙΗΠΊΟΠ ορίπίοη. ἜΓ]μο 
μιά γαΐαο οἵ ροατ]5 αρρεατ» {τοπα ν]ναί 19 βαἱὰ ὮΥ 

4 ή γεττίοµ]ηπα, 4 ὅτασ πεί, ολ, 
ννοῃ νι νὰ ἀτασσεά {ο νο ΑἸοτο, ΑΝθερς 18 
Γ ποτο νο Ῥοᾶοτα. Τα ννοτὰ οσα» ἵπ Ε7. 
χχν!, ὃ δι 14. {οι να Ηεῦ. Γι. απ ἵπ Ἐδολγ]., 
απ, Ατιοπής., παπά οἵποτ Ἰαΐογ ννγίέοτ», Λί ἐκ 
παντὸς γένους εαν. γινὰ οτ τί: πο, Ἱοννονετ, ΠΠΟΘΓ- 
δα νήθν Καπ, ρα. Οήπσν Ὀονίάςος Εν]ι, 

καρρ]γίης Ιχθίδια οἱ ἰχθύδιον. 
ο ἵκ Όν ας Α. νοκ «οἱ, ἆς Ἰ, 

τα, 3ος γ, ΣΤ. ππά Νοίς, "Εζω Ἰνπβ πο το[ετοῃος, 
πα πμ, παπά οἴἶνοτν «αρροβς, ἴο νο ῥαλκεία; Ὀί 
ειππρ]γ ἀσποῖοα α.ραη, 

. {κ μέσου, Τ{ής {9 Ονοαρ]ί {ο ἵνα τοὐαπάπηξ, 
Βαί κο. Επίαα, 

δ5, διὰ ποῦπο.] Τῆνο Οοπηπιοηέαίογς τοσατά Οι] 
οἱ ]νοτ 1 τού ε, ος, ή ον {ά πο] Όνο καπηο 
ὐήπᾳα, -- α Γογημία (παπα σπίε. Επί 1 τα]ιος 

1 

8θαπι5 {ο ἀαποίο απ΄ ἔπ[εγεπεε [τοπα νν]αί Ίας Ῥτο- 
οοἀεά, απά ππαΥ Ρε τεπάοτεά ΤΤιεγε/ογο {]ιεπ, «ἴπορ 
δια ἐς ἔ]ιο εαδε; πας αβ]ηετίησ η απ αἀπιοπΙΠοη ἴο 
1δε πε Κπονγ]εάσο Ώπεγ πατο. 

---γραμματεύς.] Τε ἴθετπι ῬγορετΙγ ἀεποίες α 
ἀοείοτ οῇ {6 1 ενηῖςεα Ίαὖν, Ὀαί Ἰστα, α {οασ]οτ οί 
Ώιο (.οβ8ρ6]: ιο παπιο Ὀεῖηπσ {ταπείοττες, {Γοπα 
ἰπη]ατίίγ ο οΏιςο. 366 Ἠ Πτίηρα ο Άγπας. 

---μαθητευθεὶς εἰς τὴν βασιλ. τ. ο.] αλοώ., 
Κπαρρ, απά Ὑαΐετ, απἀά Ἐτίσ. οἁῖί. τῃ βασιλείᾳ} 
Ῥαί οπ ἴοο ε]]σηί απ οτίίγ. ΤἩε ρῄταξδο πΠαΥ Ὦθ 
τεπάστεᾶ, “΄ ἀἰκοῖρ]εςά Ιπίο ενα ΚΙπσάοπα οΓ Ἠθανθῃ, 
ος, “΄ πάπητεὰ Ὦγ ἀἰβοιρ]αδηΙῖρ Ἱπίο πο Ολτὶίαη 
βοοΙείγ.”. 26ε αχ], 94. κχν]], 19. Λος χὶν. 2]. 
απά απ αἀπη]ταρ]ο ΥΠδιαίίοπ Β6ΤΙΙΟΠ ΟΓ Βρ. Β]οπι- 
Πε]ά ον 5 (οχι. ΙΤ Ἠοννενος, τῇ βασιλεία ὃε 
Όιο ἴτας τοπάΐπα, ἴΠο 8οη8ο υν]]] Ῥα, «6 Ιηβίγιοίοά 
{ου,” {έ ἀῑδοιρ]ίποα (ο, 1. ο. σοπαρ]θίε]γ ποφαϊηίοἆ 
νΏ Όιο παίπτο παπά ΡΙΤΡοΟΒθς οῇ ιο (Ἰοβρε]. Αί 
καινὰ απά παλαιὰ Να πια! βαἩ. Αρώματα Οἵ σκείη. 
Ἡ 18, Ἠονίονοτ, ποί ΠΘΟΘΒΡάΤΥ {ο {οο ΠΙΙΕἩ 8οΟΓιΙ- 
Επ]ίσο περα Ὑοτάς; νν]ήο]ι ἰπιρ]γ ἀοποίθ βιιο]ι 
ο μωώμως ο οίπογ ποσθββατίθς, 35 {ο Ἠοιβο- 
ο]άστ παν Επ] φαἱ(αῦ]ο {ο ο νναπί ΟΓ Ἰ]8 

Γαπ]ν : ο νν]ναί νο ας Ίοπσ αἱ πρ, απά νν]αί 
Ίο Ἰνας τοσσΠ!ί1γ ρτονίάοᾶ, Τ]ο αρρ]οπίοη, ἵπ 
τοίοτοπσς {ο ιο Ογίκάαπ ἴοασμοτ, ἵ8 ομνίοιβ, 
560 Ἠεο,. ΒΥπορ. 

01. πατρίδα] |οἶ]. πόλιν, 1. ο, ΝαπατοίἩ, ιο ρ]ασθ 
ν/ηοτο Ίο Ἠπά Όσο Ὀτουρηί αρ, απά νν]ήσο] νναβ 
Ώνοτοίοτο, ἵπ α οργίαἶῃ βθηκο, ή οομΠ{τΥ. 

00. οὗτος] Τ]ο αρα οἱ Ηλ Ρτοποη Ἠθγο, 38 
οποῃ ἵπ νο ϱἸηβείοα] γνγίοτς, Ἱππρ]ίος οοπίσπηρί, 
κα νο Πεῦ, πι: απά Τά ἡεία, 

--τοῦ τέκπονος.] Ἔ]νο ννογὰ τίκτων ἀοποίομ πΏ 
ατήβσςτ, ΟΓ ΑΓΑΠΗ, 9 ορροµοά {ο α Ἰαβογογ; παπά, 
ποσοτάίπα {ο νο ἴστπα ποσοπιραηγίημ , ΠΑΥ 
ὀἀσποίς ΑΠΥ ατήῄσοτ, ού ἵπ ννουὰ, ίοπο, οἵ 
ποια], Ευ ον Π είαπᾶν αἶσπο, Πέ αἴνναγη ἆσ- 
ποιον αἃ ϱαγγεΗεΥ, (αμ ΓΕ παπά ΓΙ) Ιπ νο 
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πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἶσι; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; 7 Ναὶ ἐσκαν- ὃἹ 

δαλίζοντο ἐν αὐιῷ. Ὁ δὲ ἸΙησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' Οὐὖκ ἔστι προφήτης 

ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίἰδι αὐτοῦ, καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. " Καὶ οὐκ ὔ8 
ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάµεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 

ΧΙΥ. Ἡν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ηρώδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν 1 
Ιησοῦ, καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ" Οὗτός ἐστω Ἰωάννης ὁ βαπτιστής' 3 

αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάµεις ἐνεργοῦσιν 
17 ἐν αὐτῷ. Ὁ γὰρ Ηρώδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην, ἔδησεν αὐτὸν καὶ 3 

ἔφετο ἐν φυλακῇ, διὰ Ηρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ. ἴἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὁ Ἰωάννης 
Φέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἐφοθήθη τὸν Όχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν 

91 εἶχον. ενεσίων δὲ ἀγομένων τοῦ Ἡρώδου, ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς 
“Ἡρωδιάδος ἐν τῷ µέσῳ, καὶ ἤρεσε τῷ Ηρώδῃ" ὅθεν μεθ ὕρκου ὧμο- 
λόγησεν αὐτῇῃ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται. ἩΗ δὲ προθιθασθεῖσα ὑπὸ τῆς 

Οὐκ ἴξεστί σοι ἔχειν αὐτήν. Καὶ 

ο ων σο 

μητρὺς αὐτῆς 4ός µοι, φησὶν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου 
36 

Βοτϊρίατα], απᾶ, αἱπιοεί ανναγα, ἵπ ο Ο]αρεῖσαϊ 
νγίοτο, (Οαπαρὺ,) Τα καο]ι ἵ πο 86ηΠβθ Ἠετθ 
ἱπίεπάθά, οπηποί τεπβοπαῦ]γ Ὦο ἀοπυίοά; 68ρος- 
αγ αν 1 19 εαρροτίοὰά ὮΥ νο οοπουττεπί ἱεβίῖ- 
ΠΙΟΠΥ οὗ αποϊοπί οος]οβίακέσα] νντίίστς. 

ὅτ. οὐκ ἔστι προφήτης ---αὐτοῦ]  Α Ρτογοτυίαὶ 
κοπή πιοπί, Ἱππροτάπᾳ, Ὠναί οπο ος οπάονν- 
πιθηία ομα)]ο Ἰίπα {ο Ἰπείτησί οἴ]νογ, 18, πο Ἰνηθγο 
80 Πιο Ἰνο]ά ἵπ Ἰοπος, 48 απ1οµᾳ 8 ΤΟΝΝΠΒΠΠΕΠ 
παπά Γππποδ]αίο 6ΟΠΠΘΧΙΟΠΒ. 

ὤ8. οὐκ ἐποίησεν --- αὐτῶν.] ''Ομτῖκέ ἀἷά ποῖ 
Ιπάσο 1 εαἰίαυ]ο {ο οὐίτιάο Ἰ πιῖτασ]θς Ἡροῃ 
Όχεια, απά 5ο οου]ά πο ρτοροτ]γ Ῥεγ[οτιη Όνοπα.) 

ΧΙΥ. 1. τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, Ἱ. 6. περὶ τοῦ Ἰ. 
3, παισίν.] ἨἜΤς, Ὦγ α μα Ποφποπί ἵπ να 

Βορί., ἵδ επρροφοά {ο ἀοποίο Γεπάκ. Βατ 
ταῖἍοτ εἱμπίῇος πεπίνίεγα, ο/ϊεεγδ (παπιε]γ ο Ἰή8 
σουτ.) 
--- αἱ δυνάμεις ἔνεργ. ἐν α.] Το ποσουιπῖ Γος Όνα 

Απ Ἰνοτο, Ἡρ. ΜΙάάῑοι. ννου]ὰ τοπάοτ “' Όνο Ῥουν- 
ογ8, ο αρἰτῖς, απο απο νο ἵπ Επι  Βα Όινο 
αγραπησης Ίο αἀάποςς απο ταίοτ ερθοίοις Έναν 
κο]; απά Όνοτο βΘΟΠΙ5 {ο Ὦς ΠΟ ΓΟΠΒΟΠ Το αὔαη- 
ἆσπ ελο ΟΟΠΗΠΟΠ ἱπτοτργοϊα οι οὗ ὀννάμεις, πεγα- 
οἷεα. Ἓνεργ. πια [πκον, ον πιοδί οχροεἰ- 
(οσα, ος ιῶο, πίτας] πτο οΠοςτοὰ ὮΥ 
Ἠήπαι Βαι ροταρς ἵ ἵ Ῥοστ, ιν Ῥοτα, 
Ἠγακοῦ,, Βομ]συκη,, παπά Ἐτίία., ἴο τοϊπίη Όνο ας- 
{πο 86ἨΑ0, απά ἴακο ὀννάμες οἳ Όνο Ῥονοτ οἳ 
μογκίπᾳ παίτασ]ος, αφ ἵπ Λος τὶ. ὃ. κ. 98. ὮΥ 
νο πο Άτιν πιαγ νουυ πε]] Ίο ποσοππεσὰ Του, 

ὃ---1δ. Τπ Ον Ερίκοδϊσαὶ ἀϊμτονείου, τοσσπηῖ- 
ἵπα Όνο Ἱπιργίκοπιποπί απά ἆσαῦι ο ον νο 
Βαρίκί, Όνο Λοτίκίς τησ ὃς τοπάετοά αἱ Ῥ]η- 
Ροτ[οοία. ΌἨ νμςἩ εοο ἸγἼπου, απά ΛΙ. Οταπῃ- 
πηπτν οὗ Όνο Ν, Τ, 

4, ἔχειν] [ος γαμεν. Α πο Ποφποπὲ ἴπ Όνο 
Οπκκίσα) νντί ους, 1ο ναί οὗ ἠαδεγε ἵπ Γΐπ. 

6. γινεσίων ἀγομένων.] νο Ο οπαπιθηξαίοτα αγο 
ποί αμτοσᾶ, πννονος Ον οχρτορκίον εἰνου]ά ἴνο 
μπάσγκίοσά οὗ Όνο Μγµίαν [οκ να] ο) Ἠοτοὰ, ος 
Ειναι ἵπ εσπωποπιογα ίση ΟΓ ήν ποσθκαίοῃ. Τναι 
Όνο Ἰαέίογ ννπν οὔκοτνος αν α [ραμί, ἵα οργιαϊη ΓΡΟΠΑ 
{οκορἩ. Απ αν. ΤΙ. δ. (οὗ Ηετοῦ) απά Ἰ Κίπρα 
, 8 ς 9, Ηοα. ν.δ. Βίποο, Ἡοννονος, πο χα 

τοῦ ῥβαπτιστοῦ. Καὶ ἐλυπήθη ὁ βασιλεύς" διὰ δὲ τοὺς ὅρκους καὶ 9 

Ρ]ες οἱ Ολή βοπφο ΟΓ {ο υνογά γενέσια Ἠανε Όσοι 
πάάποςά, νο ΟΟΠΙΠΠΟΠ ἵπ' ἰπεἱου 9 νο κα[ετ; 
απά Οιαί Όνο απεηίς, ενα απά Οεπή]ος, 
Κερί Ονοῖτ Ρἰγιιάαγς 5 ἆπγς οἳ µτεαί τε]οίοίηᾳ, 
Ί οετίαίη Γγοπα ἃ ναπϊείγ οὗ Ραβκασος οἰἴοά Ὦγ 
Ἠείς. ΑΙ γενεσίων 8ΟΠΊ6 ΕΙΡΡΙΥ συµποσίων ; οὔὔνετα, 
ἡμερῶν. Τ]να ἰα{εγ ἵ ρτε[εταῦία, αν ἵπ ἴἶνο ρ]τακο 
. ἑορτήν. Ὑαϊ πο εΠίρα. ἰ95 πθεσκεατΥ, ος ἵῃ- 
ἆσοὰ ωχ. τ, εἴποῬ γενέσια, πΏὰ αἱκο ἐγκαίνια απὰ 
γενεθλ Ἐν λιον 18 ἷνς ἵστια αεοὰ Ὁγ Όνο εατ]τετ 
Μτίίετα,) ατα ἵπ Γιο ποµπα. Άί Ἰεαεί Ίντο ἵς πο 
Ῥΐεπα ἰοσιμίο Ἰἡνετίο ρτούποεᾶ, πνήε]ι νι] ἀε- 
ογπαίης νι]ναί ννας οτἱριπαΙ]ν Όινο ποπ επιρ]ογεά 
νι Όνοπη. 
Εκ. Μουςί ϱοπηπιοηίαίοτε (18 (τος. 

απά Κα δν υπάστείαπἁ α Ῥαπίοπηϊπηίς παπά 
Ἰαφοϊνίοι» ἀαπςα, τεσσπμί]ν ἱπιτοάασεὰ ἴπιο πόσα, 
β.6] ας Ολαί 5ο βονοτεῖγ οσπεατεά Ὁγ ᾖανοι. Ἀαι. 
νἰ, 65. απά Ἠοτ, 0. η. 6, 31. Ὑει Όναι Ηοτοὰ 
Ἰλου]ά Ίανα ρογπησᾶ, απά ονοῃ Όσοι τα βεὰ 

9 {εγ-{π-ᾖι 

μὰς---- Όνο ννογὰ ἀεποῖος νν]ν 
οἵ ποπτῖν κο. Ὀτ. ἸΝαἰκὴι, ἵπ Ἠΐς Τγανο]κ ἵη 
μα)’ Ότηια πα, Όναῖ Όνο Ἰνοπά οὗ νο οε]ευταιοὰ 
ΛΙ Ῥασ]να, αΏοτ Ἰνοίπς ουῖ οϐ, ππά κοπῖ ἵο Οοπ 
εἰαππορ]ε, να ος α αῑκε, 

3. ἠλυπήθη.] ἐς ὂν 
ένα ο 41 οἳ 

οχαιηρ]ος [γοπι . Οακκίσα] 

τω δν τν οὗ “---- υ--- νο . 
ο σι ε ση Ίνα το {νο ννας ο]ναστίπος. 

Τήνο ἠρο]ηρ ἂν ἀοη]ή]οκα α πχοὰ οπς: εογγο. 
(οἩ Ἰή8 ΟΝΠ πεσσαπί ομεβΥ} απά 
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109 τοὺς συνανακειµένους, ἐκέλευσε δοθῆναι. 

19 ἐδόθη τῷ κορασίῳ καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς. 

13 ἤγγειλαν τῷ Ἰησοῦ. Καὶ ἀκούσας ὃ 

θησῶ8 
}»} - α - ’ 

αὐτῷ πεξζη ἀπὸ των πολεωχ. 

71 
8 ΜΕ. Ι0 

, ’ ᾽ 

Καὶ πέµψας ἀπεκεφάᾶλισε τὸν 6. 9. 

1 Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῃ. Καὶ ἠνέχθη ἢἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ . 

Καὶ προσελθόντες 39 
ϱω 5 .) - , ᾽ κ 

οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα, καὶ ἔθαψαν αὐτό' καὶ ἑλθόντες ἅπ- 3 

᾿Πησοῦς, ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν 
΄ 3 3/ 4 } οσςις Ξ .,. ’ ' ς ὸ) 3 , 

πλοίῳ εἰς ἔρημον τοπον κατ ἰδίαν καὶ ακουσαντες οἵ Όχλοι, ἤκολου- 33 

΄ Γ 3 -- - ο 3 

Καὶ ἐξελθὼν ὃ ἸΙησοῦς εἶδε πολὺν Όχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ 4 14 
ο 3 )»ὁ 

16 Ἐ αὐτοῖς, καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀθῥώστους αὐτῶν. Οψίας δὲ γενομένης, 35 
. ας 48 5 Ν 3 νά , .. λν... ’ ὀ ς ’ 

προσηλθον αὐτῷ οἳἵ μαθηταὶ αυτοῦ, λέγοντες ρημος ἐστιν 0 τόπος, 
- 3 ’ . ι ’ 3 

καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρτλθεν᾽ ἀπόλυσον τοὺς Όχλους, ἵνα ἀπελθόντες ες 
3 . . , ς ών. ω 5 ν άα 

16 τὰς κώµας, ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς Αρώματα. Ο δὲ ἸΙησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
3 , 3, 3 -.. ιά 3 . ς ο - 

11 Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν δύτε αυτοῖς υμεῖς φαγεῖν. 
λκα.. οὐ 3,  δ 3 . ΄ ε., } δύ νθύ ἳ Φ 

σιν αυτῷ ὑκ ἔχομεν ὧδε, εἰ µὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 
σ ΄ 2 8 τ 18 δὲ εἶπε' «Φέρετέ µοι αὐτοὺς ὧδε. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἄνακλι- 

πι 

Οἱ δὲ λέγου- 
58 
96 

Θηναι επὶ τοὺς χόρτους, [καὶ] λαθὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο 4ἱ 1δ 
΄ . .) 3 [, ’ , ” 

ἴχδύας, ἀναθλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν, εὐλόγησε᾽ καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς 

90 µαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἳ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις" καὶ ἔφαγον πάντες, 4 ΙΤ 
Σ . -” -” - 

καὶ ἐχορτάσθησαν" καὶ Ίραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα 48 

91 κοφίνους πλήρεις. 

νηήθιοαί απσ»Τ, αἱ Ὀεῖπσ (ας (π]κεπ αἀναπίασε Οο{; 
απά π'ογ κί Γ---ίοτ ο οου]ά ποῖ Ὀαί {6ε] αρρτο- 
Πεπείνε οἳ 1ης οοΠπεΘε(ΠΘΠΟΘΕΒ οΓ 5ο ππρορι]ατ απ 
αείοῃπ. Ἠϊβ οΠαστίπ ΠΙαΥ αἱ5ο, α5δ ἩΗαπιπιοπά 
ϐμπκς, Ἠπνο Ῥεεῃ Ιποτεαρεά Ὁν α βαρεγ5{οις 
ἀτεαά οὗ απγ Η] οπιεπεά οοστεπος ο Ἠή5 Ὀϊγίη- 
ἆαγ. ο Ματίῖα] Ερίστ. Χ. 6τ. “Ναία]επι οο]]- 
πημς, {ποθίο Ἠίος. ἵπ «Ἠοτί, στεαί πιδί ανα 
Ώθεπ ιο Βαοπαάοπ οἳ Ηοτος”ς πα]πά, οσσπε]οπεᾷ 

γατίοις οοπίεπάΐησ ραβδίοης απἀ [οε]ίησς ἵπ 
Πἱ8 Όοβοπα; Ὑήσ] ἵς ννε]] ἀρεοτίρεὰ Ὦγ τος. 
Διὰ τοὺς ὅρκους, 1. 6. “οί οὗ α βοταρ]ο Το Ῥτεακ 
Ιή9 οπ{ι Ἰνείοτε ή σιε»ί5: Πο αί οπ{ργίαΙΠΠαοη!5 
Ώχετο Ὕναρ α ἀο[ίσαςγ ἵπ το[αρίπσ τοφερίς. 

10. πέμφας] κο]. τίνα. ἜΤηαϊ Οής 15 ποῖ α Ἠο- 
τα, (15 Ἠοεοππῃ,. αγ) 5 Ῥ]αΐπ [τοπι Όννο 

ΟΙαρείσαὶ εκαπαρ]ες αἀθπσεά {π Ἠεο. ΒΥΠΟΡ. 
19. ἀκούσας.] ἈΝαππα]γ, οὗ ον” ἀθπίμ, απᾶ 

Ηετοά’ς ορίπίοπ οἱ Ἠήπηφε]{, ΌΟπ ουν νήσο αο- 
εσαπία, απά αἶφο ἴο ανοίἁ νο Ἱππρηαήσπ οἱ Ῥ]πππο 
ος απγ ἀἰκίατραποςς νήσο] πηὶσηί ο οχροςίεὰ {ο 
(οΏ ον επο]ν αη αἰτοσίίγ, παπά Ἠκοννίκο (19 νο ΊοΓΠ 
ἔτι Ματ) {ο τεβγρε]ι Ἠήπηβο]{ απά ή Αρορί]ος 
αΏον Ονοῖγ (αήσας, οί Τ,οτὰ αοασ] τοίτοπποηί, 

, Νο “οπ (οοι,” Ε «ὃν Ἰαπά,” π9 ορρορεὰ 
το ὃν πλοίῳω. 36ο Οαπρὸ, ΤΗ εἰμπίβοπίίοῃ 18 
ᾖποηπεπε ἵπ Όνο Ο]πακίσαὶ νυτίίοτη, απά κοπο ίήπιος 
Ίνα ρίασα ννΊγοτο ἴΊνοτο ἵ4 πο ορρορ ίση. εχρτοβρεὰ 
οἵ ενεῃ ἱπιρ]εά. 

-ἀκοίσαντει] Ἱ. ο. Ἰναγίηρ Ἱνεατὰ [ν/]νοτο νο γαρ]. 
[έζσπερ. μα. ἱκ. 10.] 

14. αὐποῖς] Ον ή τοπβίησ αἲ Όνο ΕάῑογΑ 
λτο ζΠΙΠΟΠ οπς αὐτοὺς ἵν ρτονοὰ 
ο Ίνα Ίνεση α Ίπετο ἐγρορταρ]ήσα] οττοτ ο{ 9ί9- 

. Οητά Εάίοα, Όπ ή παττα (ον. Ὕσπρ. 
ο, η, ὅ. κοαα. 
15. ὀψίαι γενομένης] ἵ. ο. νο [γί ονοπίπᾳ, 
ν εσπποπεσὰ αἲ Όντο ο/ο]οςκ, Χο, ο0η- 

Όνο αρ εωᾶς ο νο ρ]ασο, απά Όνο πιο 
οἱ Ύσδας, 4 Ἠμ]ο Ἱνοίοτο νο Ῥαμκονου, κ Ο/ {η- 

. α ’ ς 
Οἵ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακιυχίλιοι, 

οοηβ]κέεωέ υη(]Ἡ ἴπο οχρτεςδίοπ οῇ Ίμα. Ἱχ. 19. ἡ δὲ 
ἡμέρα ἤρζατο κλίνειν, {ΟΙ ιο ἀαγ 15 οτα οαι]ίε οπ 
Ώχε νναπθ. ἜΤ]αί πιεπϊοπεά Γατίπεγ οη αἲ ν. 29. 
15 Όια δεεοπά ενεηῖπς, ννμὶοὮ οοπηθηοεὰ αἱ 5Π 
βεῖ. 

---ᾗ ὥρα ἤδη παρῆλθεν] “΄ ἴιο ἆαγ ἵ6 {αγ δρεπί. 
"Ωρα, κο πο Τμαπ Ἰογα, Ἰαδ οβίθη ἰλίς εοηςθ, 
Ἐτιίή. απἀθτείαπᾶς ἴέ οϐ ιο Ρτοροχ πιο Γογ Ἰεα|- 
Ίπσ απά Ιπβίταοίίπρ ο Ῥεορ]θ. Βυιΐ ναί 18 
πατε]. 

1. [καί] Της 16 το]οσοίεᾷ ογ οπποθ]]εᾷ ὮΥ 
α]ποοδί αἱ ΕάοτΕ, 45 ποί Γουπὰ ἴπ ιο στοαίετ 
ατί οὗ Όιο ΝΤΡ5., οατ]γ ΠάΠ1οἩπς, απά Εαίμεις. 
ση] γ, Γοτ ἠπίεγπαί ον]άεποῬ 8 α8 ΠΙΟΣ ασαἰηςί 

έ α5 οχίοτηα], 
----εὐλόγησε.] 9η. τὸν Θεόν. ἜΤηο ννοτᾷ ἶ5 εἶςο- 

νηθτο Ἱπτεγομαπσες νν]]ι εὐχαριστεῖν, 38 ΒΥΠΟΠΥ- 
πιοι». 9ος Μα, χν. ὅ0.. Μαης ν 1, 6. Τλικοι. 
64. Π. 28. αχχὶν. ὅδ. ὁο]μηπ γΙ. 11 δι 20. Λοῖφ 
χχνη. 20. οὅππ. Πῖ. 5. Ύγποηπ α ποπ ἀοποίίπασ 
/οοά, οἵ καορήβρορ, 18 οχρτορεος, ἴἼιοτο 8 απ 61118. 
{ο εὐλογεῖν τὸν Οεὸν ὑπὲρ τὴν θυσίαν. 

---κλάσας.] Τ]ο ο ον] Ἰοανο ννογο ἵπ [ιο 
οαζρα; Ὀτοπὰ, ΟΠ, απά Ὀγί]ο, κα ο Εἱβου] ές 
ππά ποτοίοτο τοφη]τοὰ {ο ο ἠγοᾗ ο τα]ιοτ 11Η 
ου ξ, απ Όντας νο] Ίσανο νοτΥ ΠΙΠΗΥ [ασπηθη{ς 
νο ποσο {ο νο ρτοαί ο αΠΕΙΙΥ ΌΏνεγοοί 
ραί]οτοὰ ῃ, 

20, Ἴραν] 5οἳ]. οἵ ἁπήστολοι. ΛΠά Λί τὸ περισσετον 
βΗΡ. µέρος. Ἀλασμάτων, ἵ. ο. πο ΟΠΙΥ ιο [τας- 
πιο», ὙνΠΙο Νοπ]ά πο (ποπ Ληρακίπς ιβ 
ΊἸσαγο [οί κο ρτοπί α πια ο, Ὀί (α8 αΡΡοΙΤΑ 
{τοπ «οἶνη νἰ, 10.) Όνομα αἷκο νν]ήο]ν οσο ΡΟΤΜΡΟΠ 
νοπ]ά πιο ἵπ οπή. ἜΤϊο ννοτὰν [{οοννίηα 
ἑώδεκα --- πλήρες πτο ἵπ αρροκ] οι Ὑ απά οχ 
οσο σα] οὗ Όνο ρτοσσά(πας α. ᾱ. ππππο]γ, ἵννε]νο 
κος 11. 

--κοφίνους] "Ἐηής ννογὰ Ἠπ οοσαβἰοποά πιόγο 
πομείοῃ απποῃσ νο ϱ οτηππσηίαίουα απ πιρηε 
μανο Όσο Πηναρίπεςς οπροεἰα1γ [τοπι Όνομα ϱ0- 
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Καὶ εὐθέως ἠγάγκασεν [ὁ Ιησοῦς] 38 

τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ ἐμθηναι εἲς τὸ πλυῖον, καὶ προάγεων αὐτὸν εἲς 

τὸ πέρα», ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, 58 

ἀνέθη εἰς τὸ ὄφος κατ ἰδίαν προσεύξασθαι. Ὀψίας δὲ γενομένης, 
Ίὺ δὲ πλοῖον ἤδη µέσον τῆς Φαλάσσης ἦν, βασανιζό- 34 

µενον ὑπὸ τῶν κυμάτων" ην γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Ἠπάρτῃ δὲ φυ- 36 

λακῇ τῆς γυκτὸς άπτλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, περιπατῶν Ἱ της 

Θαλάσσης. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἳ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπα- 96 

Ὅτι φάντασµά ἐστι" καὶ ἀπὸ τοῦ 
φόθου ἔκφαξαν. Πὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων" Θαρσεῖτε" 31 
ἐγώ εἰμι, μὴ φοθεῖοθε. ᾽Αποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὅ Πέτρος εἶπε' Κύριε, 58 

ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. Ὁ δὲ εἶπεν ' 59 

᾽μλόέ. καὶ καταθὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος, περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ 

Ἠλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν, 50 
ἐφοθήθη. καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι, ἔκραξε λέγων" Κύριε, σῶσόν 

με. εὐθέως δὲ ὁ ᾖἸησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἐπελάδθετο αὐτοῦ, καὶ 31 

λέγει αὐτῷ ὈΟλιχόπιστε, εἰς τέ ἐδίστασας; Καὶ ἐμθάντων αὐτῶν εἲς Ὦ 

4τ μόνος ην έκετ. 

45 

49 
-- , ’ ΄ - 

τοῦντα, ἑταραχώησαν, λέγοντες 

00 

εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν µε πρός σε 

ὕδατα, ἐλθεῖν πρὸς τὸν ἸΙησοῦν. 

δι τὸ πλοῖον, ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 
γησαν αὐτῷ, λέγοντες" ᾿ληθῶς 

Ρ)ηπϊ Ἰοῖπσ ἵπ πανε. Βαι. 1. 1. απά νΙ. 519. 
εοππθοίεὰ νι ση, ν]ηο]ν Ίνα Όσοι α- πποῖς ΤΠ 
Όιο ογ ος οἳ νο Οοπαπιοπίαίους. Τῆο πιοδί τα ζοπα] 
ορἰπίοη ἰ8, Οναί Όλο κοφ. ἵπ οποροη νοτο οἴ]νετ 
(48 Βαχί. ή πκ) πο] Ὀακκοίς ας Ἰναά, Γγοιη νο 
εατ]τοκί ροτίοᾶ, Όσδοι α ρατί οὗ νο Ἰνουκο]νο]ά 
πἱοπαί]ς οὗ Όιο ὀσνδι (96ο Ώδυί. ααχνηῖ, ὅ.} οτ 
(18 Ἠε]απὰ, Ἀομ]οις., απά Καπ. εαρροκθ) Ἠοτο 
βαοἩ Ῥοτίαῦίο βασ-υαρκοῖς, αφ νοτο ΟΟΙΗΠΙΟΠΙΥ 
υ9οά ὃν 1ο ον ἵπ ανο]]ης Οιτοασ] Ἠσαίλοη 
οοΠ{ΓΙΘ6Α, {ο οΟηνΕΥ Ονεῖγ ργονϊδίοπς, ἵπ οτάοςτ το 
ανοίά Όνο ρολ ίση οὗ απο]εαπ {ο Το Ἀαγ, 
{18 καρροφοᾶ, Όπου {σοκ νι Όνοπα, [ο Ίπακα αᾱ 
υοά. Ὑεῖ Όνοκο Ὀακκοίς οοσ]ά ποῖ Ἠπνο Ἰχο]ά αγ 
οαπαπ Ην αιβ]οίοπί {ος Ενας ρατρο8ο.. Τί 18 πποτο 
μερος Εναί ἴἶνο οορ]ήπἰ ᾖγο ππθπηὲ οπττεὰ πο - 
αγ 5 απά Όναῖ Όνοκο ποπ σοποὰ Ὦγ ὀανοπαὶ Ἠνοτο 

οὗ α ΠΙΟ] Ίπγροτ οτί, κο ος απηρεγς, αφοὰ Γοτ 
οοπ{ίαΙπίησ νατίους αγίίσ]ες οὗ ρού]ατν, εαοἨ π8 
Όιο Γοτοῖρη ὀ6ννα, ονοη ἴπθη, Όνοτο ἴ9 ΤΟΠΒΟΝ {ο 
Ὀνήπ]ς, ακοἆ {ο ἀἆσαὶ {π. 

33 ἠνάγκασιν.] Έτοπα Ον ἔοτπη Τηπην νάνο ἵῃ- 
Γοττοῦ νο απ] πσησες οὗ νο ἀῑκείρ]ος {ο ἀο- 
ραπ; ἱπβποποσά ὃν απο ἶους νίοννε, απά Ὠηηκίηα 
Όναι, ποπα Όνο πια] τπόο Ἰνοῖηρ «ο ἀθείτους {ο 
τηπκο ὀσκαα α Κίπα, πονν νου] ἴνο νο ἅπιο Ρο 
Ἠήπα 1ο κοῖ αρ Ἠής οπγη]ν Κἰπσάσπα. Το νοτῃ, 
Ἰονκονοτ, κο οἵ]νογν ἴπ Οτος] απά Τ απ οὗ αἰπηῖ- 
Ίπγ Ἱπεροτί, ἵ οΏ ον υκοὰ οὗ πιογαί ρργκΝακίοῃη. οσο 
Ανικέλν ν, 41. απά να, 5τ.. Ναγ, Ὁν -- 1ο 

πορί {ή οὐ ον Ἱππρπασο, ἵ πια ομ]γ ΠπςαΠ 
Ἰνο αμα (Ἴνοιη {ο ο δον Γ-ς ιό 

33. «σπιρ, }οἶνη νἰ. 16. τὸ ὄρος α]νοπ]ά πο νο 
τοπάστος α ππουπαίη, Ἐαῖ νο πιουη(αἵη ---- παπηο]ν, 
Όναί ση νο Ἰνιοκ οὗ Βο νκαἰδα, α ρατῖ οὗ Οναί ταηρο 
Ὁγ νν ή οἰν εἶνο Τι ακο ἵ οπεϊτο]οὰ οἩ αἱ εἰάςν. 

94. αὁσον.] 8.0. κατάς ππ]οκα ἴὲ οο, ας Επι. 
κανα, ἃ οπή, ἈἨασανιζόμενον αἰπιρῖν εἰσπίβον 
α ντοϊυπν ἔσκκσά ς  πκ ἐπ Ῥοἱν ο, 1. 18. 3. α κοιν 
πο ἵ9 καῖά -ί ς βασανίζει ν. 

3ῦ. περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλ.] πας οἳς Ἀανίοις 

οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ, ἐλθόντες προσεκύ- 39 
Θεοῦ Τίὸς εἶ / 

ονἰησοά Ἠής Ὠϊνίπα 

ν κας ία να κίησ 
21. ἑ αμ 19 Το) Τετα!]]γ, Τ πα Όνο 

αἱ σοκ ον 4 
958. κέλευσον, ἃοι] [πάει δίά 9 αἲκο Ἱππρ] 

οπαδ/ο ππο 1ο, ἃ ο. Γοτ Ῥεϊίοτ ννἰκ]νος α παῖ 
Ός νογκοὰ, ἴο ρτονο Οναί ἰξ ννας τοα]]ν σα». 

51. ἠἰστασαιὴ Τ]νο ννοτὰ ῥτορεΓ]γ αἰμηίῆος ἴο 

Ίο. Ίνοτο πο αοφιαϊπεσά νι Όνο ἁῑνίπί 
κ... Γ οτι ο Ενας πιυκί νο σ- 
ην «οπηο Ἰ : Όνας Όνο Μοκκία)ι ο) 
{η κοπ οί 6ἱοά, ννας α Σοννίκὴ ἀοοίτίπος απ, 1νογο- 
[ογο, ἴΓ Όνου Ἰήπα αν νε Ολγίες, 
ο ο. Ἀπ Όνο 8οπ ο Ωσὰς 
α τ]ο γή οἷν ο. 
(ο Ἠπηκο]. Απά ναί νου Ἰνοατὰ, 
Όνου ννου]ὰ ἵνο Ἠκοῖν {ο ἴπι το Όνο πιπατίποτας 

νο υπάστείιοσά ἵπ .. οχο]α μια οῦ. Παν 
κοπες. Αληθῶς, ἴσο, ὑπερίίες πα 

μα. αγί τοπ]]ν [νο οἱναγάστοτ πν)ή]ν εἶνσι 
εἰαίπνοκί αρά ατί καϊἆ {ο Ἰνο], Όνο 8οῦ οἱ Οσο.” 



ΜΑΤΤΗΕΝ ΟΗΑΡ. ΧΙΥ. 84--- 66. Χτ; 1---δ. 79 
ΜΕ. 

| 5 ’ 
3 Καὶ διαπεράσαντες, ἠλθον εἲς τὴν γῆν Γεννησαρέτ. καὶ ἐπιγνόντες 6. 

ο ς ον) - ’ . , 3 Π 3 5/ .) η 53 

36 αὐτὸν οἳ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου, ἀπέστειλαν εἰς ολην την περίχωρον 54 
΄ Ν / 3 , υ » 3, Ξ ον 90 ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ παρε-  δδ 

3 , ΄ 5; .. ΄ -”- η 5 -. 

κάλουν αὐτὸν, ἵνα µόνον ἄψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματιοῦ αὐτοῦ 66 
ν 6 ο ’ 

καὶ σοι Ίψαντο, διεσωῦθησαν. ορ. 
-” 35 » 3 ω 

ι «ΧΥ. Τότε προσέρχονται τῷ Ιησοῦ οἳ ἀπὸ Ἱεροσολύμων γραμματεῖς 1 
καὶ Φαρισαῖοι, λέγοντες' «4ιατὶ οἳ µαθηταί σου παραθαίνουσι τὴν ὅ 

- ΄ 3 ο Ὕν 5/ παράδοσιν τῶν πρεσθυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αυτῶν, ὅταν 
5 3 ο. ω 8 ἄρτον ἐσθίωσιν. Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς «ιατί καὶ ὑμεῖς πα- 9 

4 ραθαΐνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; Ὁ γὰρ Θεὺς 9 

ἐνετείλατο, λέγων Τίμα τὸν πατέρα [σου] καὶ τὴν μητέρα. . 
καὶ ὃ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα, Θανάτῳ τελευτά- 

-” ’ ο , 21 .. : - . 

ὅτω" ὑμεῖς δὲ λέγετε' Ὃς ἂν εἴπη τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί «ῶρον ὃ ἐὰν 1 
ἐξ 3 . 3 λ ος Λ 3 ᾽ / υ ΄ 3 ο οἱ ) , ; 19 

ξ ἐμοῦ ὠφεληθῆς καὶ οὐ μὴ τιµήσῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα 

ΧΥ. Ἱ. οἳ ἀπὸ ἓν ον 40 8 έ«Τ]οςο ο,” οτ 
Ρε]οησίης {ο «ἠεταβα]επι. Ιάἱοπα οσσυττῖησ 
ἵπ ΠΠΙΠΠΕΤΟΗΠΒ Ῥᾶβ5ασες οὗ Όιε Βοτρίατα]ὶ απά 
Ο]αβεῖσαἱ νντ]ίθτς τε[εττεὰ {ο Ὦγ νε ϱοπιπιεηία- 
(918. ---- Το οί «Τεγιδαίεπι ννετε ιο πιοδί Ίεαγῃ- 
εἆ οἳ νε Ῥπατιξαίϊσα] 5οοῖ, απἀ, α5 516], ἨΕΓΘ 6η- 
Πεεά {ο ἀε]ίνεγ Ἱπείτασίοη ΥΥΠΕΤΕΥΕΥ {ΕΥ ννεπί. 
Τ]εγ πνετο Ῥτοβαθ]γ εεπί Ὦν ιο οΠίεί οἱ ελα 
Ῥματίςεςς, απά 8 Ῥτοῦαβ]γ οαπηο Ὑηι ἰπίάίοις 
ΠΠΙΙΕΠΠΟΠΒ. 

32. τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων.] Παράδ. βἰσπὶ- 
Πε» α ρτεοθρί, ο; Ῥοάυ οἩ Ρτεοερί5, ποῖ ντίίίεη, 
Ῥαέ Παπάεά ἀοννπ Ὦ} ἰταάίποη. Ὦο 7088ρΡΗ. Απί. 
ΧΙ, 10, 6, 84Υ5, ὅτι νόµιµα πολλά τινα παρέδοσαν τῷ 
ὁήμῳ οἱ Φαρισαῖοι ἐκ πατέρων διαδοχῆς, ἅπερ οὐκ 
ἀναγέγραπται ἐν τοῖς Μωῦσέως νόµοις. Τηε86 νόµιµα 
Ἠετο αβεγννατάς ἀῑσερίεά Ιπίο οπο Ῥοάγ, απά 
σα]]εά ιο Ταἰπιμά; ἀῑνιάες Ιπίο ενα Μκε]ιπα (οχ 
Τεκ) απἁ {πα «πεπιαγα (οτι Οοπιππεπίατγ), ΟΠ 
νη]ο] ϱεο Ἠοτπε΄ Τπίτοὰ. Ἡ. 41, εοαα. ὮἙγ 
τῶν πρεσθυτέρων αΆτθ πιθαηί, Πο {ο ΠΙΕΠΙΏΘΙΒ ος 
πο Βαπμοάτίπα, Ὀμί νο πιοβί ορ]οῦταίεά ἀοοίοτΒ. 

8. διατί καὶ ὑμεῖς --- ὑμῶν.] Όατ Τ,οτὰ οοπ{α{θ8 
Όνοπι {τοπα Ὠνείγ ονύη Ρροβ/ποπ8; αὐὶγ ορροδίησ 
Όχο παράδοσις, ὅτο. {ο νε ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ» απᾶ Ῥο- 
{οτο Ἡο ἀῑπρηίος τεβρεςίΐπσ ιο (ταβΙάοπ {ο ν/ΠΙΟἩ 
Όνευ το[εττεᾶ, Ἶνο αρτοοίβ Όια νετν [οαπάπίοη Ο9Π 
νμ]ο]ι Οποῖτ ν]ηο]ο τοπποπίπσ να οτοοίοᾶ, απά 
αἰνουνα, ὮΥ α πιππί(οεί οχαπαρ]ε, Ἠουν οβίθη (119 να 
αἱ γατίαπος νι Όιο Ὠήνίπο Τ,αννα, 

4. τίµα τὸν πατέρα.] Ἐκοά.κκ. 12. Της να 
ππθοτειοοσὰ {9 οσπαρτεμεπᾶ, μπάσο ολεάίρπερ απά 
ἀπ] γοερρεί, ἰακίπρ οατ/ αῄ απᾶ εργρογ/ίπσ. 898 
Ναπηῖν, κκ, ΕΤ. κχἰν. 1. ἀμάσ. χι. 1Τ. Ώευι, ν. 10. 
Ερὶι, η. 3. 8ο Ἐσσο]σς, 4, 8, ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ 
τίµα πατέρα. Της αφο κακολογεῖν, ππθγγετίπᾳ {ο 

Ηευ. 0ρ, ἀρποιοᾶ εἩρηάπα, πεσ]εοίίπς [ίο ϱ4ρ- 

Ροπ.]. 8ο], ἔοο, ν/18 Όλο πιοᾶρ ο{ Ππίοτρτο(πίίοη 
παποβσπεά Ὦγ ἠνοίγ ονίῃ Οαπποπίκί5, 3οο Τήσ]ηβ, 
απά οι, Βου Εκοά, κχἰ. 1. Οσπρ. Ώοι, 
αχἰ. 10. Σου ποτ πατέρα ἵκ οππος]]οὰ οἵ τε]οσιοὰ 
ὮΥ αἲἲ Όνο ονονέ Είτε, αν {πάσθά οἱ Πε]ο οἵ πο 
απνοίψ, Θανάτῳ ἵν ποί α ΠπρΓΟ ΡΊΘΟΠΑΛΙΑ, Ὀί 
ρίτοηᾳ εκρτοκείοπ, ἱπεροτίηρ α οαρίτα] ραπ{κἨπησπε 
οἵ ὖνο νιοτ ποπ, ΟΥ θαν. τελ. ΠΙαΥ Ἱποαῃ, “Ισ 
Ἠήπι ἵνα ρα {ο ἆραι νν νου Πποτογ,”. Ηευτουν 
Φ]) Πίο πηοἷν σάς οοΠποΠ ρΏγακος Όνοας α 
.γο -κ. αι µ 
ὔ. ἑῶρον] 5εἩ, ἴσω. Έτοπα Όνο ραγα]]οἱ ραββασο 

ΠΩ λή .-- 

οὗ Ματ, 1 ἶ65 εν]ἀεπί Ελαί ὁῶρον ἵδ Ἠοτο 8ΙΠΙΡΙΥ 

Ώιε Ἱπέετρτείαίῖοη οἳ {λε Ἠεὺ. ὶ 3 ἀεποίῖησ αΠΥ 

Ώηπσ ἀθνοίεά ---ΠαπΙΘΙΥ, {ο ἴ]ε βετνῖοςθ οῇ (οά. 
Βυιΐ, αξ 1έ ννας οβίεη ϱΠΙΡΙογεά ἵπ πακίῃπσ α ΥονΥ 
ασαϊηςί πδ]ηςσ 4ΠΥ αγίο]ε, 1ξ οαπη8, αἱ Ιεηρί], ἴο 
ἀεποίθ αΠΥ (λίπος ργο]ῤίεά,; απἀ,  5ροκεῃ ση] 
Τθίετοπος ἵο αΠΥ Ῥαγοι]ατ Ῥθδϊεδοη, ἴπο Ῥ]μταβο 
Ππροτίθς, ελαί πα γουγετ ορ]σεᾶά Ἠϊτηςε]{ πιο {ο 
ῥἴυε ΑΠΥ ἴπίηπσ {ο ἴπο Ῥοτδοῃ ἵπ αποδίοἩπς απά 
Όμας, 1 Επαί ΡεΓβδοΠ Ὕγοχε {ε {αί]ετ οῇ {Ίο νοννοτ, | 
Ίο γνας Ἰε]ά ργο]θέεά [τοπα το]ἰεγίησ Ἠὶ5 ποοθβεὶ- 
{θ5. ΒοἩ 15 ο γίενν {ακεηπ οῇ ια ἴθγπι ὮΥ 
Τσ, ἀτοῖ., ΟαπιρΏ., Καῑπ., απᾶ πιοςί τεσεηί 
6 οπιππεηία{οΥς. κ 1 866ΙΩΒ πποτς πα{ιτα], ννλί]ι 
Όιο αποϊεπί Γαμος, απά 80Π16 πιοάρτη ΟΟΠΠΠΙΕΗ- 
ἰαΐοτς, ἴο ἴακο ὁῶρον δΙΠΙΡΙΥ οῇ δοπιείμίηπσ εοπ- 
δοεγα{ρᾳ], ΟΥ 5Ἡρροςρά {ο Ὦο οοηβοοταίθἆ, {ο Ρίοιιβ 
πδος, ΡΥ α οο]]ηρίοη Ὠθίννοοη {ο βοηπ8 απά {θ 
Ρτϊεςί5, 5ο αν {ο Ίθανο {ιο [πετ ἀοθβίαίθο. ΕΟΥ 
((ο δε πο υγοτὰς οῇ Βρ. ζευὺ, Ῥαοτ. ΤΗ1. ρ. 246, 
νο Ἰαδ οἱοσαπ{]γ Πηκςίτα(εά ν. 5---θ.) έν νο 
Ώιο 1 εννς ννἰκ]οά {ο εναζο {ιο ἀπίγ οἱ εαρροτίησ 
Ειοίγ Ῥατοπί5, {Π6Υγ πιαάε α ργείεπαεά, οι αἲ ]εαςί 
ππ΄ ουρπ/μα[ ἀοάϊσπίίοι οῇ ἠιοίτ Ῥτορετίγ {ο ία 
ϱαοτοςᾷ ἴΤΘαΡΙΤΥ: ος ταί]ογ α ἀοάϊοαίίοη οῇ αἲ] ναί 
εσι/ οτ ππσ]η Ἠπνο Ῥεοπ ρῖνει Ὦγ {παπα {ο ἐπεῖτ 
Ῥατοηίς, δαγίπσ, ο Ἱ Οογβαπ. Έτοπι ελα Τηο- 
πποηί, ποισ]ι απ ἨὈοτί {ο οχροπά 5ποἨ Ργοροτίγ 
ΟΠ αΠΥ δε[ῇ σι ΡΙΤΡΟΦΘ, {1ν6Υγ Ὑνοτο ργο)ῤήήοά [Τοπι 
Ῥορίοννίης  οἩ Οιείτ ρατοηίς.”. Το αγ, ἴΊνοτο 
ίοτα, {ο α ρατοπί, Γρ ἡ α σ1[ῖ, ὙνπΒ απ πσσταναίοὰ 
Ώτοπσ]ι οἳ Όινο οοππππαπάπιθηί, απά να νἱτίπα]]γ 
κακολογεῖν πατέρα, ἢ μητέρα. 

--καὶ οὗ μὴ τιµήσῃ, ἃο.] Επίηγπη., πο ντου 
ΤΟΊΒΟΠ, οοπαρ]αίπΒ οῇ ιο ἀ]βιοι]ίγ οῇ ιο οοη- 
ίγασίίοπ, ἵπ ννμίσ] βΟΠΠΟ ΒΙΡΡΟΒΘ απ αροἀοκία ἴο 
Ίο ναπίίπς, βαρρτοβεοά εν αροκίοροφίε; οἴλιοτ 
ἠλευθέρωται, ΟΥ ἀναίτιός ἐστι, ΟΙ ιο Ἰκο. Οἱ]ιοτς 
βΙρροβο απ΄ ο)/{ρεί ο β0ΠΠοΘ ννοτᾶ, 9 ὀφείλει 
Κμῑπ, απά οποια τοσατὰ νο καὶ 48 α ΠΟΤΟ οκ- 
Ρ]ε(ΐνα, (α5 οὔον νο Ἠοεῦγονν 1) απά τοπάοτ “«Ίνο 
ποσὰ πο Ἠοποιτ) Ευ Ομ τοππονα] ο α ἁἱΠ]- 
οαν ὮΥ εοποις πα νοτὰᾷ Ἱπ ἴοο ν]ο]οπί α Ρτο- 
ορύμτο. Απά απ {ο Όνο οίογ πποιού αΏονθ- 
πποπ οποᾶ, Όνοτο ἵν οργίαἰμ]γ πο αρολἰομοκία; ΠΟΓ 
π”Υ ο ἡραίε, ρτοροτ]ν κο οπ]]οὰ ; ποτ βΠΑΙΙΥ 1 η 
ρου νππίησι ου, απ Ἡρ. 1ου, μλί 8µρτα, 
οὔμοίνον, Όνο οοηίοκέ Ίαν νν η Πο]  Όιο βι]ι 
πποαμίπα, “η νοβοσνοτ κἰνα] αγ, Οογαπ, Χο, 
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αὐτοῦ. καὶ ἠκυρώσατε τὴν ἐντολην τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ἡμῶν. 

ὑποκριταί { καλῶς προεφήτευσε περὶ ὑμῶν ᾿Πσαϊΐας, λέγων. Ἐγγίέζει 
µοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόµατι αὐτῶν, καὶ τοῖς χείλεσἰ 

µε τιμᾷ" ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόθῥω ἀπέχει ἀπ ἐμοῦ" 

ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΟΗΑΡ. Χν. 6- 1. 

οσο ο ὁὦὉ 

µάτην δὲ σέθονταί µε, διδάσκοντες διδασκαλίας, ἐν- 
Ἡ τάλματα ἀνθρώπων. 

15 αὐτοῖς' ᾿Ακούετε καὶ συνίετε / 
ο . 9 . 

κοινοῖ τον ἄνῶβρωπον" αλλά το 
ο ) υ, 

1Τ κοινοῖ τον ἀνθρωπον. 
΄ υπ. 

αὐτῷ Ἰ 

ημςέ αἷκο πο οπου” Ποστ, πιαδὲ οροπ πιο 
ποπους, Εά11.] Ἱ. ο. ο ἵς απάοτ απ οὐ]σαίίοι πο 
ἴο 4ο ο. 3ο ἰπ 1ο ρατα]]ο] ράβκασο οἳ Ματκ νι, 
12. οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρί. 

Τ. προεφήτευσε]. Έτοπαι νο κο οὗ ἠής ἵοτπα, 
Όιο οατ]γ (οπηπποπίαίογς ἵπ μοποταὶ τορατάεὰ ἴ]νο 
Ράβδαρο ννήοἩ Γοἱ]ον/ς ας α τοα] Ῥγορήεεη. Όνογ 
ορηρἰἀθτοά 1 απ α ρτοάἰοί]οι ΟΕ νν]ναί ννου]ά αΠετ- 
νναγάς Ἠπρρεη, νεί]οὰ απάοτ α τεβη]κθ {ο Όιο Ῥοτ- 
βοηπ8 πἀάτορκεά. Βυῖ νο οπιρ]ογτπσοπί οὗ νο 
3θονο οχρτοςείοη ἆοες ποί ποσοοκκαγίῖγ Ἱπαρ]γ Όνας 
Όιο ννοτάς ατο ἴο ο οοπεἰἀοτοά α5 α ῥγορήεεν ; 
ο; προφητείειν πιαν, απᾶ, ἵ ΟΠ], οασῖ, Ἠογο {ο 
Ῥο ἴακον ἵπ πο νοτγ (Γοφποπί 56ηΏ9ο ο εροπκίπσ 
ου Ὑτίἶπασ απάοτ Ὀϊνίπο ἱπαρίταίοῃπ,. Απά νοτο 
ἶ α ροσυ]ίατ ρτορτιοίγ ἵπ νο Ἠ9ο ο νο ἴθτπι 
Ἰθτος πο Ὑνοτάς ραγρογίπς ἴο ο νο ννοτὰς οῇ 
6οἆ ἸἨπηβε]ῇ, Τἶμας 0ἨήΥΑ., ἜΤηεορ]νγ]., απά 
πηγη, ἀἷὰ πο τορατά ιο Ἅσο 45 α Ῥγορ]ιοεη, 
ι8 οργίαίῃπ; απά Οπαί νου νιοννεὰ προεφ. ἵπ 08 
νοτγ Πρ], ἰ9 Μἰσ]]ν ρτοῦαῦ]α ῄοπι Ὠνεῖτ ετροεῖ- 
ἤοηβ. ΑΔ {ο περὶ ὑμῶν, ναί την νετ υνε]] ο 
Μπκοπ ροριώαγί/ον, [οτ (ὡς) περὶ ἡμῶν νο 9οπ9ο 
Εοίης, ναί Γκαϊα)ι βροκο, ππάοτ ἀῑνίπο ἱπαρίταίοη, 
οῇ Όνο ανν, ας 1 ο Ἰιαὰ Όοεῃ εροακίηρ οἳ γοι. 
Βο Εαηγπι.: "Αγει τὸν προφήτην πάλαι κατηγοροῦντα 
αὐτῶν ἃ νῦν οὗτος κατηγοοεῖ. Τηα8 νς ραβεασο ΠΙΑΥ, 
νο ονοῬί ϱ οπιπιοη{πίοτα, ο τοσατάοὰ 45 αἩπ 
ποσοπηπποδα{ἶοη οἱ αρρ]ίοπίίοη, ὉΥ νναν οὗ ἠλακίτα- 
ἤοσπ, οὗ νν]γαῖ να ααἱὰ οὗ Όνο «σον οἳ Γαἱα]ι8 
εππο, {ο Όνοφο οῇ Όντο πιο οὗ Οία, Τ πιαγ, 
Ὀνογείοτο, ο οηκκοά απποησ φμοαῄίοπα ἡπ 
σαν ο/ ἡηκέγα[ίοπ, ννμ]ο]ι ατο αἱ]οννθά ποῖ {ο ο, 
Ῥτοροτ]γ εροακίπᾳ, απ Όνουσ] νου ατο 
κοπηοίίπιος οπἰά {ο [ο Γή ρΗἱοά, Ἱ. ο. ἵπ ἃ ο...” 
παπά ροσ]ίαγ 8οπεο οὗ Όνο κοτὰ, Ὑ]νοτοῦν ΑΠΥ 
Ὀηᾳ τπαν νο απὶά {ο Ίο Γή κά, ννλλο]ν σση Ἰνθ 

ὑπεπίζν αμρήίοά; οἳ Νίο] 8ος Νοιο αργα ἡ, 
Τὰ. 18. ἵπ επο] σπ8ος, ἴἶνο αποτοῦ ντο ὁἱὰ 
πο ἰπίοπὰ ἴ {ο ο απάσγκίοσα, Οναί νο ράβκαρος 
Όνου ννοτο ο πα Γοπι νο Ο. Ί. ννοτο {ο ο 90ς- 
εἰάοτοὰ απ τοπ] ρτούϊοίοηςς Όπῖ οπ]γ ναί Όνοτο 
ννπα α εση-κὐπη [αγ έη οἳ οπβος. παπά ἰποιάσηϊας κο 
ναξ (ἶνο ννογόκ οὗ ἴο Ῥτορλιοία ἵπ νο Οἱά Τοεία- 
πποηί Ὑνογο πα αρρ]ισαρ]ο {ο νο ἱταπκασίοηα το- 
οστά σὰ - Όνο Αροθί]ος, πα που Ἱνοτο καταδ]ο {ο 
ἀσποίο νο ονοπῖς οὗ Ονοῖγ ονη ἤπιος, 

8. ἰγγίζα μοι, ππᾶ τῷ στόµατι αὐτῶν καί] Τ]νοκο 
πνοτός, οπηἱεεσὰ ἵπ α [ονν ΝΤΡΕ., απά κοπης Ἠοπείοπα 
παπά Επίνογα, ατο ἀουυ]ο Ἰποκοιοά Ὦν Ύπατος, απά 
οππος]]οά ὃν Οσον, Βηῖ Όνο ονἱάσπος ἵπ ἆπσε- 
τομ νε] κοπγος]ν πνατταηί εµερίοίοη, Τηο νοτᾶς 
οὗ Όνο αποϊσίνοη ἵπ Ὀήα παπά Όνο ποχῖ νοτκο, οχποῖ- 
"γ οοττοκροπά ἵο νο Ῥορί., εχεερί ναί ἵπ Όνο 

Καὶ προυκαλεσάµενος τὸν ὄχλον, εἶπεν 10 
Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἲς πὸ στόμα Ἡ 

ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο 
Τύτε προσελθόντες οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπον 19 

Οἶδας, ὅτι οἳ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον, ἐσκανδαλίσθη- 
σαν; Ὅ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε' Πᾶσα φυτεία, ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὅ 19 

Γγιλχ---- πα .ὰ νο) στ οσο ἆ ἐν;., 
νο, Ἰοννενοτ, Ἠα8 πο ἵπστο 
ἵπ ονο Ηεὺ., ππά ἀουδί]οεα αγοφο (ΓΟΠΗ νο ο... 
εἴθ]ετ οὗ εοτίνες οτ αοἰο]κίε. ἴπν. 9, ου Όια 
Βερί. απά ο. Μα νονν ἀῑΠετ ποῖ α ο Γγοπι να 
Ηεὺ.; απά νο ἀΐκοτεραπον ἵ8 ε16]Ἡ 45 σαηποῖ ἴνθ 
τοεπιονθά, απ]οβα Ὦγ τεοκογίῖηρ ἵο 8ο οοπεϊὀἀεταυ]α 
απ αλιογαίίοῦ (νθνουξ κα ηεἰεπί ααλοίγ) οὗ Όνθ 
Ηεῦτονν ἴοχί, 48 εοὔοτ ογη[εῖππι νι] πο ρεγπιίῖ. 
Εος ἰλοιρ]ι ἴἶνετο ἵ9 πο ἀουδέ, ιαί Γος ηΏ} Όλο 
δορί.τοπὰ ΥΠ}, παπά ΓοΓη 3 τεπὰ ση σον: 
σος πα) ]ι 656 ων ο ο λογα σας, ἶγ 
ουσ] ποί {ο ἵνα πάπεεεὰ, οἩ απ Ώνοτίτγ {ατ µτεαίοτ 
ναι Όναί οὗ απη Ἐεγείοη, οἱ Ἰπάεοά αἲὶ Όνα 
γοτείοης; Όδοσκο (νου Ὀγεσ]κ αρ νο οοπβίτης- 
ον οἳ {ἶιο ν]νοἰα κοπίσπος, Όνο νὴ ο» (ὔπαδ- 

πιε]ι αἲ͵) αἲ νο Ἱνορίπίπρ οὗ νο 100ν νότες οοἵ- 
τοοροπάΐηᾳ {ο ᾗ 3ῦ, (ὔιεγε[ογε,) αἱ Όνο Ἱοσίηπίπα 
οἳ ν. 14. Τ]ο ννοτὰς οῇ ἶνο Ῥτορ]νοί ππαν νο τοή- 
ἀοτεὰ, “, Τ]νείγ ννοτελήρ οὗ πιο ἶς [οπ]ν] α (αυρ]νε 
οοπιπιαπάππεπί οὗ πποη ς”’ 1. ο. νο το]ρίοη τεκῖΒ 
οπ]ν οἩ Όνα 9 ο πιοπ)ς {σασλίηᾳ, ᾖ. ο. πο- 
οοτάΐπᾳ το (νο Πποι ο νο οἸάστε, απ νο Ἱῃ- 
(οτργοίαίζοη οὗ [ἶνο Βοτίνος. Ἀο Ενα, προῃπ Όνο 
ν]οῖς, Ὀπνουρ]ι Ὠνοῖτ ὃο α ν ἵη νογάε, 
. ο. ἵπ μή σα ον 15.] 

. διδασκαλίας] ''"πα, ος παν οἳ, οοππαπά- 
Ῥεο ια άῖοι, 

--- ἐντάλ. ἆ ων.] “'Τῆνα ἔοτπι (κανα (απορῦ.) 
ἵα Ἰθτο απά αἱ Ἁατκ ἵκ. Ἱ. απά 0οἱ. µ. 3. 
ἐτακίος, ὃν ἱπαρ]ίσαίίοη, Ὑνη νο οοπηπησπὰς οὗ 
- ννπίο] απο ἵπ Όιο Ν. Έ. σπ]]θοά, ποῖ ἐντάλματα, 

1. ἔντολαί. 
1]. οὗ τὸ οι μα ου Οαγ Τ,οτὰ 

ἀἷὰ ποῖ Ἰνοτοῦν Ἰητοπὰ το ο ἀἰκήποίον 
Ῥοΐννοσῃ οἶσαῃ απά απο]σαη Ρο (οοὰ. Ἠία 

τγα]]ν απά ρε κε ἴπι (αρὰ 
παν Δσβ]ο ὥνο --τν ο» αυ} Ὀνξ ννας οπἷν 9ο 
ος ὑπαημίο, 

ανν Τΐο εἰσπίβος “ : 8 
μον ἠδαν Ίνα ὀρποῖοα 
Όνο ἀοσίίπος, οἳ Γγαδίήσοης Ἰπ᾽ απσκ ίση, Ὦν απ α]- 
Ἰωαίοη {ο νο μη πα κο, παπά υπ... 
Οσπηρ. ο οἶνα αν. Ἡ. Α οοπιρατίκοη Ἰνατ Ἰνουη 
(ο Όνο Ἠοργοννκ απά Ώτουκα, 39ο αι, κ, 93 
ἁ. 58, ὁοἶνα αν. 5 1 (ζοτ, Ηἱ. 6. 



ΜΑΤΤΗΕΝΥ 6ΗΑΡ. ΧΥ. 14- -27. 
: ΜΕ. 

3 3 ’ 5 . 

14 πατήρ μου ὃ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται. άφετε αυτούς" ὁδηγοί εἴσι αι 3 
ή Π -” 3 - 

τυφλοὶ τυφλών τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῃῆ, ἀμφότεροι εἲς ῥό0ννον 
1 πεσοῦνται. ᾽Αποκριθεὶς δὲ ὃ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Φράσον ἡμῖν τὴν 

. - - 5 9 ο ὅ Αν α 
16 παραθολἠν ταύτην. Ὁ δὲ Ι[ησοῖς εἶπεν ᾽ακμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί 

Ε) »” ο υ., - α 3 ’ 3 . / 3 Ν 18 

11 ἐστε; Οὕπω νοεῖτε, οτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόµα εἰς τὴ» 18 

15 κοιλίαν χωρεῖ, καὺ εἲς ἀφεδρώνα ἐκθάλλεται; Τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ 90 
τοῦ στόματος, ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
3 9 -- ’ ος’ Δ ΔΝ ’ ο) 19 Ἐκ γαρ της καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροὶ, Φόνοι, μοιχεῖαι, οἱ 

90 πορνεῖαι, κλοπαὶ, ψευδοµαρτυρίαι, ῥλασφημίαι. Ταῦτά ἐστι τὰ κοιοῦν- 8 
ο ᾽ 3 ” 3 ϱω 

τα τὸν ἄνθρωπον τὸ δὲ ἀνίπτοις χεροὶ φαγεῖν οὗ κοινοῖ τὸν ἄν- 
Όρωπον. 

9 . ο 2 . 39 ’ 

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὃ ᾿Ιησοῦς, ἄνεχωρησεν εἰς τὰ µέρη Τύρου καὶ οι 
. . 3 . ” ῶώ » 

29 Σιδῶνος. ἈΝαὶ ἰδοὺ, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦ- 9δ 
- »] ΄ ᾽ .Γ. 

:. σα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα" Ἐλέησόν µε, κύριε, υἱὲ 4αυΐδ! ἡ Ὁυ- «0 
.. Π 3 3 5. 

23 γάτηρ µου κακώς δαιµονίζεται. Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγο». καὶ 
. ’ ς ς 9 3 - 3 , 5 Ἡ , -. 3 ’ 

προσελθόντες οἳ μαθηταὶ αὐτου Ίρωτων αυτον Λλέγοντες «Απουλυσον 
΄ .. ι 3 3 

24 αὐτὴν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν. Οὖκ 
3 , 3 3 

25 ἀπεστάλην εἰ μὴ εἲς τὰ πρόθατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἱσραήλ. Ἡ δὲ 
. .. ’ . ’ ’ Π 3 ο 

90 ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ, λέγουσα”. Κύριε, βοήθει µοι. Ὁ δὲ ἀπο- 

κριθεὶς εἶπεν Οὖκ ἔστι καλὸν Λλαθεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων, καὶ  3τ 

5τ βαλεῖν τοῖς κυναρίοι. Η δὲ εἶπε' Ἰναὶ, κύριε" καὶ γὰρ τὰ πυνάρια 38 

14. Οοπερ. Ἱηίγα κκ]. 16. Τωακο νΙ. 99. ο πεϊπετ. 39ο Ἱ ἵν εκρ]αϊπεά ὮΥ {ο (ορ. Ψεί. 
---τυφλὸς δὲ τυφλὸν-- πεσοῦνται.] Α Ῥτογοτρία] ἐπίογ [περ 

.. 6ΟΠΙΠΙΟΠ ἴο Ὀοῦι ἴπε Ἠεῦτενς, τεθεί, 
απά ἘἨοπιαῃπβ. Ἀόθυνον εἰσπίῆςς, ποί ἀῑίοι, Ῥαΐ 
Ρή, πο] 5 γγας ασ {οτ Όιε τεοερίίοη οἱ ταῖπ 
γγαῖο κα - 

15. παραβολὴν] Ἱ. 6. “«πιαχίπ, οτ Ὑυοϊσηίγ 
παρορµπεσπι.”. 15 ποί εἶναι Ῥείετ ἀῑὰ ποῖ µπάεγ- 
αίαπά νε πιακῖτα ; (ννΙοἩ Ὕνας ὮΥ πο πιθαπς οῦ- 
εσπτε, ΙΠΒΟπΙΠοἩ Επναί οἳτ Τ,οτὰ 84Υ8 καὶ ὑμεῖς 
ἀσίνετοί ἔστε |) Όπί Όναί Ἠ]ς Ρτε]αάίοςς ἀαικεηοά 
Ἠΐς απάετείαπάϊηπσ. Ἰπάεςα, ο οου]ἀ δοατοε]γ 
Ρε[ενε Πή9 εατα ναί α ἀῑπαποίίοη οἱ παθαί» αναἰ]εὰ 
ποξ; απά «πετείογε αΡΚ5 απ εχρ]απα{ἶοῃ. 

16. ἀκμὴν] Ῥαΐ αἀγειρία]]ν Γοτ ἔτι, 8 πο πῃ- 
Ποιον ἵπ νο Ο]αβλίσα] νιτ]ίοις. «σπιρ. Ἱπίγα 
αν, 9. Μτ. Ώοεο οἩἳ ῬατκΗ., Ρ. 20, 83Υ8 Όιο 
πιεαπίηᾳ ἵ5, Υαι ε]] αΏοτ ο ΠΙΠΠΥ ππἶτας]6ε, ατθ 
6 νηθνουῖ απἀργείαπάἶηρ Ί 

17. ο) Α νιοτᾷ ο ιο Μποεάοπίαη 
ἀἴα]εσοι. Έτοπι Τπ 6ἴγπποη (ἀπὸ απᾶ ἔζομαι) ἵε 
εἰσπίβες α ρἶαςα αραγέ, παπά Ώνεπος α ργίνη. 

18. «οπιρ. ἆαπιος 1, 6. ἄθῃ. ν]. ὅ, απᾶ ΥΠ. 21. 
πιοαπίπᾳ ἶς, ναί ον1] ργἰποίρ]ε», Ὀείημ οσο 

ἵπ νο ᾖραγέ, απά νετείοτο ρονοετηῖηπᾳ Όνε ο0Π- 
γεκαίίοπ απά οοπάποξ, ορρεσΙα]1γ ἀεβίο α ΤηΦΗ. 
Βο α μτοπί ροσί νιε]] βαὖ», 
“Οαχ ου νγατὰ αοἲ 4 ρτοπαρίοὰ [τοπι νο, 

Απά {οπα Όνο ἴπποτ) πιπά ρτοσςςζς να βίη, 
21. εἰ τὰ µέρη] ΑΛΑ ΟἨτίκέ θσοπηΑ πο {ο Ἠανο 

ποια] τν οπέρτοὰ Ίνα Οπή] (οτγοτίος, νο πικί 
Ίνοτο (νν ην Οτος.} Ἱπεστργοί εἰς γε κα, (σιραγάκ, απιὰ 
κο νο Ἁγτίας, απᾶ νο Ἠεῦγονν ὉἹ οσα], Ικο ος 
«αγά ἵπ σιραρά, Μπης, Ιπάσος, Ίνα εἰς τὰ µεβόρια 
Τέρου : Ὀπῖ µεβόριον ἵπ α ποτ οὗ ἀμυίοις κἰρπ]ῇ- 
οπίοη: αλά. ἀσποισᾶ α εἰτίρ οἱ Ἰππά νν ή οἩ να 
ὑείνοσῃ ἵνο εοαμίείσε, Όυῖ ρτοροτ]γ ε]οπμίπῃ το 

σα]]οά Ὦγ Ματς Ἑλληνὶς 
Συροφοίνισσα, Ἱ. 6. ἃ (επΏ]ε ἀννε]]]ηπσ οἩἳ ἴἨθ οΟΠ- 
Ππος ος Ῥ]λωπίοῖα, ]μο ν/α5 (Ἰοτοίοτο α (επίῖ]θ 
Ὦγ ἰτία, (ποασ] ργοβαΡ!Ιγ ποί α Ρτοβοε]γίε, α5 8οπιθ 
Ἰανο ῥπωῤν-α-. | Ὑεί 1{ ἀ4οες ποί {ο]]ονν, ναί 8] 
ν/α5 απ Ιάο]αίτοςφ; {ΟΥ ΠΙάΠΥ (επ]ος ἵπ ἴποςθ 
Ρατίς Ίνετο Ὀο]ίενεις ἵπ οπθ πο (ο, απά {αἱ 
ΠΠΠΟἨ τεερεοί {ος ο πάαίσπι, ποαρ] {Πεγ ἀἷά ποῖ 
τοίεςς Π. μα πρ] οαβ!]γ, ιογείοτε, Ἠανο 
οατη{ Ῥοίι Όιο ἀοοίτιπο οἳ α ἸΜοφεία], απά ο 
αρρε]]αίίοπ, {Τοπ πο ὦᾖθννβ. Ἐοτ α ραγίϊοι]αγ οχ- 
Ῥ]απα οι οϐ 5 πατταίἶοἩ, απά α οοττοοί γἱθΥΝ 
Ώνοτοοῦ, 5Ποννίησ {ιο ροοι]ίαγ ρτορτίθίγ οῇ ος 
Τ,οτᾷ” οοπάποί, 1Π ππα]κῖηπασ νο ΠΠάΠΠΘΥ 1π ννπ]ο]ι 
Ἰα οοπηιρ]οά νν]]ι νο τοφοςί ο ο (τε Ἰοι- 
Όνοι (οτάαἶποὰ Ὦγ νο ρτονίάεποο οϐ αοά {ο νο 
0Π6 οὗ Ίνα βγεί ς Αροά Ρτοβο] μα). ἃ ἴγρο οῇ ιο 
πποὰς ἵπ νη]ο] πο (ομί]ος ε]λου]ά ο τεσοϊνεᾶ, 
βοο ἵννο αἀπηίταβ]ο Β6σπιομς οἱ Ὀτ. οτίίπ απά Βρ. 
Ηοτε]εγ οἩ (ή {οχί, 

25, ἠρώτων] “' αβκος, εβοιρ]Ώέ Επι. Απ π8αρο 
οοπῄπος {ο ὖια Ν. Τ, απά Βορί. 

---ἀπόλυσον] Ἱ. 6. “« ἀἱπραίο] Ἰνου Ῥηδίποςς 1, ο. 
αφ Τ 19 ἱππρ]ήσά, «έ νν]]ι ιο παπί οῇ Πιο [πνουχ β]ιο 
ακ.,) 45 αρροατ ΓΤΟΙΗ νν, . 
”. σπιρ. ε1ρτ. χ. ὅ ἂν 6. Λος χΙ], 40. Ἠοπι. 

Χν. ὃ. 
20. κυναρίοις.] ἜΤϊο ννοτᾷ γνας πἀορίοά αΏοτ 

Όνο ΠΙΠΛΠΕΥ οῇ νο ανν ἵπ βροαἰίπσ οῇ νο (1οι- 
μ]ομ, Επομ] Π ννας αἶκο α- ἴοτπα ο τορτοπς]ι ἵΠ 
οοΠΙΙΠΟΠ 11ο νε] Ὀου]ι, 

3τ, ναὶ κίριε.] Ἴπο 6οπιπιοπίπίοτ ατο πο 
Ἀρτοσά 45 {ο Ὠνο [οτοο οὗ Οία [οτππη]α, Μομί 
ΠΙΣΤΗ οκρομίίον (ποτ Βοπ]ΐρ. παπά ϱ παν.) 4Α- 
ίση {ο νο κοηκο “οὔαοστο {ο ας ἵπ Ἠον, κκ], 
20, απιά κοπιθίίπνον ἵπ ιο (απείσαὶ ντίίοτν, Απὰ 

22. γυνὴ Ἀαναναία. 



.-ἲ 

ΜΑΤΤΗΕΝ 6ΗΠΛΡ. ΧΥ, 27--- 99. 

ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων 
αὐτῶν. Τύτε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῃ' Ὦ γύναι, µεγάλη 58 
σου ἡ πίστις! γεγηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάφη ἡ Φυγάτηρ αὐτῆς 
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

Καὶ μεταθὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς, ἦλθε παρὰ τὴν «Φάλασσαν τῆς Ταλι- 59 

λαίΐας" καὶ ἀναθὰς εἲς τὸ ὄρος, ἐκάθητο ἐκεῖ. Καὶ προσήλθον αὐτῷ 30 

ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ’ ἑαυτῶν χωλοὺς, τυφλούς, κωφοὺς, κυλλοὺς, 

καὶ ἑτέρους πολλούς" καὶ ἔῤῥιψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, 
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς' ὥστε τοὺς ὄχλους Φαυμάσαι, ῥλέποντας κω- 31 
φοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ἡὑγιεῖς, χωλοὺς περιπατοῖντας, καὶ τυφλοὺς 
βλέποντας καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν Ἱσραήλ. "Ο δὲ Ἰησοῖς προσκαλε- 

Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, 

ὅτι ἤδη Ἀ ἡμέραι τρεῖς προσμένουσέ µοι, καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι" 
καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς γήστεις οὐ Θέλω, µήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὑδφῷ. 

Καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ: Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι 38 
τοσοῦτοι, ὥστε χορτάσαι ὄχλον ποσοῦτον; Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς" 94 

Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἳ δὲ εἶπον' Ἑπτὰ, καὶ ὀλίγα ἰχθίδια. Καὶ 56 

ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν. Καὶ λαθὼν τοὺς ἑπτὰ 96 

ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ ἴδωκε τοῖς µαθηταῖς 

αὐτοῦ, οἳ δὲ μαθηταὶ τῷ ὄχλῳ. Καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθη- 3η 
σαν. καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις. 
Οἳ δὲ ἐσθίοντε ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρε, χωρὶς γυναικῶν καὶ 38 

΄ . υ 3 - ” 

σάµενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπε 

παιδίων. 

10 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους Ἰ ἐνέδη εἲς τὸ πλοῖον, καὶ ᾖλθεν εἲς τὰ 3 

ϱο νο Ἠοῦ. Ν). Τ]ιο αποϊθπίς, απά 5οπ1θ πιος- 
οΓπς (48 Οτοί., Το ΟἼοτε, Ελκη., Ἀομ]οια., παπά 
οἱμογ9) έπκο 1 {ο Ἱποροτί αφφεπέ, ννμ]ολα, Ιπάςεά, ἵ8 
πηοδί αρτοθαβρ]ο {ο νο απεννοτ. Απά Ονουρ] ἀλλὰ 
4ος» ποί {ο]]ονν, ας 1 ρτοροτίγ αλου]ά: ματ το 
εο] ρα(μοί]ο βοπίσποςς, τορυ]ατί(γ 8 οΥοἵ οοζοἀ. 
Ηεγο (158 Πε) γὰρ Ἠπβ το[οτοπος ἴο α α]λοτί οἶπακα 
οπή θὰ, {ο ὃς Ονας εαρρ]οὰ: “ Έτας, Τ,οτὰ 1 [οί 
οχίεπά α επια]] Ῥοτίίοι οἱ ην Ἠοὶρ απά ππετΟΥ ἴο- 
νατάς πιο]; {ογ ονοῃ (καὶ) Όνο ἀορ», ἃο. 

329. εἷς τὸ ὅρος] πο “«ἴο α πιουπηίαϊα,' θαί (ο ἴιε 
πιουπίαίῃ, παππο]γ, πο πιοαπίαίποις πάρα, νυν οἷι 
εἰκἰτίς ιο Ίακο ο αἲ] εἰάσα. 

90, κυλλοίς.] Τι ἵ Ὁγ πο ππσπης οἶσατ ναί ἵ8 
πιοσης Ὁγ Οής ἔοτα, απιὰ Ίνουν 1ἱ ἀϊβοτε γοπα χωλούς. 
Βου Ἠοοσπα, Ἀνη. Τ Ἠανο Όγοτο οοπ]οσίατος, Όνας 
κυλλὸς (ν η ήο]ι Ἠδαγελ. οχρ]αἴ πα ὮΥ κάµπυλος) ππσαπί 
απ ΡοΓβοῦ νι α ἀῑκίοτίοά πιο,” αν α [οοιί οκ- 
πο Υ ππαννοτίηᾳ {ο οἳτ οχργοβείοηα ῥοιο-ίες, παπά 
Ροιο-ἱερρεά. ΒοἩ Ῥογποπς ατο πο, ἵπ α Ῥτορος 
βοπηκο, (απιε; γοι νου ποπποίπλος Ἰαῦοατ ππάοτ 
πιοτὸ Ιπουπνοπίσησθς Έναν Ὑνου]ά νο οοσαεἰοποά 
Ὦ}γ Όνο Ίος οἳ α Ἠπιο, Απά Ὀνογοίοτο νο ποσά 
ποῖ ννοπάςτ Οναῖ κο] κ]νου]ά ρτοκοηί Ὀνοπκοῖνον 6 
αν οὐ]οσία οὗ ουσ Τ,οτάκ ΠπΟτΟΥ 1 απά εατο]γ Όνο 
σπτο ΟΓεΗἩ α γπζἰσα] μια ![ογπια βίο πιυκῖ ϱίνο Όνο 
πιονί οχα]{οὰ ἰάοα οΓ ους Τ,ογά)α ροννογ, 

51. οὐ 1. ο, ἆθα[ παπά ἀπ εἶπου Όνοκο 
Ῥοτπ ἆσαί ατο πα ζατα]]ν ἁαπαῦ αἱκο. 

33, ἡμέραι τρεῖς.] Τῆνο τοπδίηῃ Ίνετο ἴ4 ἀπλήουα, 
Μοιί οἳ Όνο αποΐοπι ΛΠ85., απά 8οππο Εανοτα 
Ἰανο ἡμέραι, Ὑνλ]εἰι Ίναν 9οσῃ τεοείνγοὰ ὮΥ αἱπιοκί 

αἲἲ Ἐάῑίογ Γτοπι Ίος. ἀοπνηννητά; απά εν, 
βἰηος {ο ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ ἴ ] 
ἔτοπα 8η αἰθγαίον οὗ Όνα πιοτθ 

ἴπα, ἴτοπι α {ον Μ88., Ὑογείοης, απά 
εἶσιν, καί. Το απ λογγ, Ἰοννευου, 18 9ο αἰὶρίνε, 
απά Όνο γγογάς 8ο ονἰάοπίν ἄοπα νο πιατρίη, 
Ι οπηποί γοµίητθ {ο Γοἱ]ουν Όνο οχαπηρ]ο, Τε 
είταηρο Οναί ποπο αλου]ά νάνο εοοη ναί Όνο ἁῑ[ῆ- 
ου]1γ παΥ Ὀοιίςτ ο τοπιονοὰ Ὦγ αἰπιρ]γ αλοτίπα 
Όνο ποοθοπῖ ΟΕ προσµένουσι ἵο π ] 
Κίπσ ἓ ος α Ῥαπὶοῇ . Ἐαί, ρ]υς. --- ᾱ Κἰπά οἱ οττος 
πο αποχαπηρ]ος, πα, η Τ]ηασγά, 1. 91, Τ Ίνανο 
αἈοννπ, ναί [ος ὁ », Όνο ἴταο τοπόῖηρ ἶ8, 
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19 δεῖξαι αὐτοῖς. 

3 λέγετε' Εὐδία" πυῤῥάζει γὰρ ὃ οὐρανός 
. χειµών" πυῤῥάζει γὰρ στυγνάζων ὁ 

4 οὐ δύνασθε; Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ ̓  

καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθε. 

9 ῥετε; 

΄ 

ττ 

| ΜΕ. 

1 ὅρια αγδαλά. Ἅνγ]. Καὶ προσελθόντε οἳ Φαρισαῖοι καὶ Σαὸ- δ. 

δουκαῖοι, πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπι-  Ὁ 

ο δὲ ἄποκρι 9 εἲς εἶπεν ανὐτοῖς ' ᾿Οψίας γενομένης, 

Καὶ πρωί «Σήμερον 

οὐρανός. Ὑποκριταί τὸ μὲν 

πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνει», τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρὼν 
7 καὶ σημε- 

ον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶᾷ τοῦ προφήτου. Καὶ κτδ8 

ὄ Καὶ ἐλθόντες οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν, ἐπελάθοντο ἄρτου 4 
6 λαθεῖν. ὉΟ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ορᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς «δ 

Ἰ ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. Οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς 16 

Βλέγοντες Ότι ἄρτους οὔκ ἐλάδομεν. Ινοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν [αὐ- 11 

τοῖς] Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλά- 

Οὕπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισ- π 

10 χιλίων, καὶ πόσους κοφίνους ἐλάδετε; οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν 90 

91 
’ -” 3 ϱ 5/ 3 

11 τετρακισχιλίω», καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάθετε; ΙΠῶς οὐ νοεῖτε, ὅτι οὐ 
. κ» - ς ὁν Γ 4 τς , ... , Δ 

περι αρτων εΙπΟον ὑυμιν προσεχει’ απο της ζυμης τωγ Φαρισαιων χαυ 

ΧΥΠ. 1. ἐπηρώτησαν.] Ἠετε ἵ5 Ώιε βαπιο Ιάΐοπι 
α5 ναί ὉΥ νγ]]ο]ι Ύνε Β4Υ, {ο αδᾳ (1. 6. τεφιιοςί) αΠΥ 
ΡεΙΒοπ {ο ἆο α ἠἠπρ. Όπ ιο ΕλΙΠρ Ιδε]{ 9εο 5ι- 

Π. 98 χι. 98. 
". εὐδία] ΞΒ, ἔσται. Τ]ηε 16ν5, απά Ιπάεεά 
ἔνε αποϊεηῖς ἵπ σεπετα], Ψετε αἰεηίῖνο οΏβεγνείβ 
οῇ αἲ] Ρτοσποβίος οἱ Ψεαίετ, {αΐτ ος Του]; απά 
ΠΙΣΠΥ εη]]ατ βαγίησε ατο αἀάποθά {τοπα Ψοίἡ ἐἶιο 

ἰπ]σαὶ απἀ Ο]αβείσα] υτίέετ ὮΥ ὧν Οοπι- 

κ. κακο μ Έως απο . ων] [ος καὶ στ ει. ο ΟοΠΙΠΠΕΠ- 
(αίογς απά ο Ὠναί στυγνάζειν 5ἰσ- 
πίᾖες ρτοροτ]γ {ο ϱγίευε, απᾶ ἠνοποο {ο δε σἰοοππι!. 

ΥΕΤΥ τενετβε, Ἠούνενετ, ἵδ λε παίμ. Τε 
τετὺ (ννη]οὮ 18 τατε]γ παοί ντ], εχοορί ἵπ {πο Ν. 
Τ. απἀ 8ερί.) ἵ9 ἀετίινεᾶ {τοπι στύγος, ιοί, απιὰ 
Οιαί ἔτοπι στίω, {0 δη [ αρ. 

----τὸ μὲν πρόσωπον, ὅτο.] “«Έτοπι Ολίβ τερτοοῦ Τί 
, Όιαί Όιο τε[αρα] οὗ πε ὀ6νς {ο αοΚπονν- 

νο Μοκεία ερ οὗ Οητίεί, Ὑναδ ον πρ πεῖ- 
Όνετ {ο 01ο ννππί οἳ ο -- ΠΟΤ {ο λε νγαπί οἱ 

Πψ {ο Ἰαάσε οἱ Οναί ενἰάσποθ. ο ποσοπῃ- 
-- --ν αποϊεπί Ῥρτορμεοίες ((1εη. χ]ὶκ. 
ϱ, ἵ9. πί. Τ: χκκν. ὅ. Ώοευί. ἱκ. 24.) απά Όνο πεῖγα- 

εἶον νο ᾗο Ρεγίογπιοὰ, Ἠνετο ρτοοί βαβποἷοπί, 
απά ππαο] πποτο ϱαμ!1γ ἀῑκοσγηίρ]ε (να νο βἶσπβ 
οἳ Όνο π6προης. (Μασκη.) ΑΑ {ο νο ορίπίοηΒ 
οὗ Όνο Ίνα οοποειπίησ Όιο ΛΤΕΡΡΙΛΗ, {που αγθ 
πάπίταΡ{γ «πτητηθά αρ τ Βρ. ΒΙοπιβοιά (Τγακ]- 
Εοπαί Κπον]οάσο, ρ. 100}, 5 (ο]ονήν :---- ΤΊογ 
σοπα/άρτοά Ἠήπα (ο Ὅς νο Ἠοτά ο σα, (8εο 
σα οι, 1. 1-5.) Τ]νευ Ὀο]ενεὰ ναι αἲἲ (οἆη 
ἑταπαποίοπα νν η ππαπκ{πάὰ νγοτο οπττίοὰ οἩ (νγουσ] 
Όνο πισάίατα οἱ ήν Ἠ/ογα, νο ἠεκκίαἡ; νν]ο Οογ΄ 
Ονοασίη, ἀεηνετεὰ Ότο Ταγαε] {τον (γοια Εσγρί, απά 
Ἠπου ση (ποπα Ἱπίο οαππασηῃ,. Τηαγ οι, ναί 
νο οἳ Όνα Τ,οτά νγοπ]ά ο προῃ Ἠΐπα, απὰ 
ΠΛΗ Πκο]ί ν νο ννοτκίηᾳ οῇ πήτασ]ο8. (8οο 
Μια. κα, 58.) παρροκοά Ενπί νο Μομκία]ι 
νιου]ὰ πο ἵπ α γα! Ἠππππη Ἰοῦγ, Ό ἵπ 
νο ε, » οἳ οπ6. Τηπογ οχροσιοᾷ ναί Ίνο 
ψου]ά πο ὃς καθ]εοί - ἁσαιῇ, Υοι Όνογ Ονουρ]η 

Ὠναί ο γνου]ά οῇετ, ἴπ Ἠ]5 ΟΥΥΠ Ῥθἵβοή, 4η θχρίᾶ- 
{οἵΥ βαοτίβοο Γοχ ἠιεῖτ 9ἶΠβ. (49. 1. 49.) ἩἨθ 
νναβ, ἴΠ6γ Ὡοισηί, {ο τθξίοτθ {ο ους {ο {9θ- 
ἀοπι; (566 Ἰωικο-1. 68. κχὶν. 21. 5 Εδάτ. κ. 94.) 
{ο ΤΕΡΙΟΤΘ α Ῥιτθ απ Ῥεγ[εοί {οτι ΟΡ ννοτβηίρς 
(Ίμακο 1. 9. 4οΠ. ἵν. 20.) {ο ρὶνο τοιηὶβαῖοη οί 
βίη8; (Ίωικο 1.76. Μαϊ. 1. 21.) {ο ννοτ]ς παἰτας]θ8 
(0ο. ν. 91.) {ο ἀθεοσπά Ιπίο Παᾶες, απά ἴο Ὀτίπς 
Ῥαο]κ {ο θατίῃ {πο δοι]5 ος ιο ἀεράτίεά Ἱρταε]ίίος, 
ππ](οἆ {ο Ὠχεῖτ σ]οτιῃεά Ὀοάίοςβ. Τηϊ8 γνας {ο Ὦο 
Ώιο βγεί τοβυττεοίίοη. (96εο Ἐρ]εε. ἵν. 8,9. 1 
Ῥει. Π1. 18, 19.) ΑΠοτ νπίο] νο Ὠον]] να {ο 
Ῥο οακί Ιπίο Πε]] Γος α (ποιβαπά γεατΒ. Τπεῃ ν/αβ 
{ο Ῥερίπ πε Ν[ακβία])ν Ἰάπράσπα, ννλὶο]ι νγας {ο 
Ιαδί α ἠλοιδαπά γεατΒ. Αί ο επ οϐ {αί πιο, 
Ώνο Ώον]] ννας {ο Ός το]εαςες, αιιά {ο οχοῖίο ρτοαί 
ουρίας; Ὀιί Ίο ν/αδ {ο ο οοπαογθᾷ, απἀ ασαἶπ 
ιο Ὃα Ιπιρτίδοποά Γοτ 6νοτ, ἜΤπδετοιροπ {1ο 8ο- 
οοπά απά ρεποταὶ τεβιτγοςίἶοή ΎγαΒ {ο ἰα]κθ Ῥ]ασθ, 
{ο]]ονγεὰ Ὦγ πο Ἱαάρπιεηί, Το νΥοτ]ἀ νναθ ἴΊλεη 
ο 6 τοπον/εά; απά πεὺνν Ἠσανεπβ, α πθΥ/ οατίῃ, 
απά α Πεν ογήβα]ετῃ ν/οτο {ο αρρεατ. ἸΤμαδί]γ, ἴἶνα 
Μερεία]ι, Πανίης ϱα]ῇ]]οἆ 18 οβϊσε, Υναβ {ο ἀθ]ίνοι 
πρ Όλο Κιησάοπα {ο ἀοά, αἱ νηοβο πἱρ]έ Ἰαπά Ίο 
ν/αβ {ο 8ἳί {οΥ οΥοτιποτο.”. 966 πιοτο ἵπ ντ, Ῥγο 
πιει) Ἀοτίρίατο ΓοβΙΙΠπΙΟΠΥ {ο ιο Μοββίαἡ, νο]. 
1. ϱ. 404 6οαα. 

4 δι ὄ. Ὑἱάο βρτα ΧΙ, 99, 
6. ὁρᾶτε καὶ προσέχετε.] Απ οπαρ]αἰοα] ρῄταρο, 

αἱρη]θγίπσ πηϊπα απά μάοικίη αἰέεπά {ο. Τί ἵβ ποῖ 
80 ΠΠΠΟἩ α Ηουταίκπα, 48 4η. 1410Π4 ΟΟΠΙΠΊΟΠ {ο {]ιο 
παρ] απᾶ οο]]οφμ]α] ϱἴγ]ο ἵπ αἲ] Ἱαπραπροβ. Ζύ- 
µης, 1. 6. νοίτ ἀοσίτίποβ, «8 ὁιδαχὴ ἱπεροτίβ Ῥοί]ι 
ἀοσίτίπον απ οτάίπαποος, 36ο Γρ]{ουί, [Οοπιρ. 
Ίο κ, 1] 

7. λέγοντες" ὅτι] 88, εἶπε οἵ ο Ἰϊκο, 
(τοι, απά (1η, 

3. Ὕσπρ, καρτ, χὶν, 1Τ. απά 1ομ ν]. 9. 
10. ἐἶσπιρ, καρτ, χν. 94, 
1. ἅρτων.] ο, [ου ἄρτου, αἲ] νο πιοµί οπη/πθηί 

Ε4Π0ΥΝ ΠΟΠΗ ΝΟΓΥ ΠΙΠΑΥ Μ88., ο νατίοις θνπ 
Ισ, απά ΟΠΛΟ νοΓΜΙΟΠΗ, 

6ο 
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ΝΚκ 11, 1 

δ. 9. Σαδδουκαίων; Ίὔτε συνῆηκαν, ὅτι οὐκ εἶπε προσέχει ἀπὸ τῆς ζύμης 1 

τοῦ ἄρτου, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαΐων. 

αἹ 18 Ελθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ µέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου, ἠρώτα 18 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων" Ίΐνα [με] λέγονσιν οἵ ἄνθρωποι εἶναι 

8 9 τὸν Τίὸν τοῦ ἀνθρώπου; Οἱ δὲ εἶπον' Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν Ἠα- 14 
πτισιήν" ἄλλοι δὲ ᾿Πλίαν" ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 

9 39 «4έγει αὐτοῖς" 'Τμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι; ᾽Αποκριθεὶς δὲ Σίμων 16 

Ηέτρος εἶπε' «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, ὁ Τίὸς τοῦ Θευῦ τοῦ ζῶντος. Καὶ 16 

ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Μακάριος εἶ, Σίµων βὰρ Ἰωνᾶ, 1η 

ὕτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι ἆλλ᾽ ὁ Πατήρ µου ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖ. ΙΚάγὼ δὲ σοὶ λέγω, ὅτι σὺ εἰ Πέτρος" καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ 18 

19. τίνα µε λέγονσι ἃο.] ἩΒρ. ΜΙάά]είοη ας [οτ Ώνοπιβε]νεν. Εἰτεί, ῄοπι Όνο νοτν /ογπι οί εκ- 
βἸον/Ώ ναί Όιο Ἱπίετρτοίαιίοῃ οἳ Βοετα απά οἱ]χείς, ᾖγεβδίοη ἵπ Κἀγὼ δὲ σοὶ λέγω Τϊ ἵ ρ]αΐπ, Όναῖ νν]ναῖ 18 
Νο] β4ρρο8ο» ἆ ουρία Πποττοραίίου [ζέ νν]νοπα Ίνετο αἷά Ὦγ Οτίκί 5 ππσαηῖ ἴο εογγεεροπά {ο νετ 
4ο Πποῃ αγ ναί 1 απα Ἱ Όιο Βοῦ οἱ ππαη 1] ννου]άἀ Ἰπά Όθεῃ 115: καἰά ὉΥ Βείεγ. ΑΝ ε]πὰ ἀθε]ατοά {ο 
Ίηνο]νε απ ἱπίο]οταῦ]α Ἰναγε]ληθες, ποῖ [ο 84Υ εοἱο- ἆθεις: Σὺ εἷ---ζῶντος, 8ο εσι καγα 1ο Ἰήπη : κἀγὼ δὲ 
οἶρπι, οι, α8 ἴθ ΟΟΠΙΠΠΟΠ τοπάἶπρ απά οοΠβίτΙο- σοὶ λέγω, να βεηΒε οὗ νήσο] ἐς: "' Λποτεονεν 7 αἲκο 
[οι 8 Παβρ]ο {ο πο Ἠμ]ο ορ]οσίίομ, Ίνα Επ νο ΑΑΥ ἴο ύιεε”. ΤΠ Θιθ ποχί εἶπικο ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, 
οοπ]οοίατο ο Λάῑετ ρτοῦαῦ]α; ναι νο τοσεϊνοά Ὑε ατα {ο θα ἵπ παῖπά Ὠναί Ρείεγ ννας ποῖι Όνο 
τοπάἰηπᾳ νναθ ππαάο πρ οΓ (ιρο, νἷπ.: τίνα µε λέγονσιν ογἰρίπαἰ παιπε οἳ ή ἀῑκείρία; Ὀαῖ α- εὔ/παπιε 
οἱ ἄνθρωποι εἶναι .. 5 Όνε τοαδῖπᾳ οἳ Ματκ ... το Ἰἶπα (18 νας ομκίοπιασγ νι Όνο 1 ουν]κὴ 
ππά Τικ) απιά οἱ τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν ἐς αἲ Όνο εδτα οὗ Ρτοφε]γίος) αἲ Ἰής εοη- 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ΝΟΝ {8 ιο καρροφεά τις τοαά- οεγείση. Απά α8 Όιοθο Παπηες Ὕνοιρ οΏ ση μῖνεῃ 
ἵπᾳ οὗ δι. Μαϊενν. Το µε 18 οπεεὰ ἵπ Όνο η] αἰ]ακίομ {ο οσο ροσυ]ίας οσα) γ οἵ ἀἱκροεί- 
γατίσαη ΠΒ, απάἁ εονοτα] Ἠογείοπς απά Εανοτ. Ποπ κο, ἵπ ης σπ8ο οὗ ΒΙΠΠΟΠ,  Ἠπά τείετεηςο 

14. Τ]ο πιοαπίπᾳ ο Ες νου Ἱνη] ἀεροπά {ο ναί εεαί κκ νο Ἡς ἀἱερ]αγεά; αἱ 
Ἡροῃῦ. ἴλαί αφαίσηοὰἁ ἴο Όιο ρτοσθάϊημ. ΤΓ µε Ὃο νε]! π βγεί ἵπᾳ ή οοπ[οκκίοπ ο Γαἱ0ν ἵπ 
Όπθτο τεπιονθά, {1ο 96Π59 Ἠετο π]αΥ Ῥο,αί κοπο ΟἨτίεί, ας ἵπ αΠετνατὰν Ῥαϊ]άίπα αρ Όνα (ατο] 
Ὀουρ]νί 1οἶνα ἴἶιο Βαρίίκί {ο ο ἴ]ιο 8οπ οΓ πια; Ἀπᾶ οπἰαυ]ἰαηίηᾳ Ίἶνο Ῥο]μίου οἳ ΟἨίκί. Έοτ οκ- 
οὔνοτς, Ε]αλι, ἅτο. πιοαπίης Ὦγ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον, απιρ]ος οὗ Οής Κἰπά ο Βαγοποπιαεία ἵπ αἰνῖπα 
Όια Ῥθγεοη Ὕνλο «Ἰνου]ά Όο Εογεταπποτ {ο, απά 15- Ἠαπῃθε, 566 (επ. χνῃ, ὔ. ακχὶὶ 57. απᾶ οΟππραγθ 
εΓ η (6 Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. (επ. καν. 56, Επτίρ. Ῥ]ωπ. 640. Ἐκολνγ]. Ῥτοπα 

16, ὁ Υἱὸς ----ζῶντος] Νο βαρροεος (μα! ἴἼνοτο 4Τ9. Τ]πευ. 401. Άμαπι,. 610, Ῥο αἶφο (Ἠγίεί τα 
ας (]ς ἀἱῇοτοπος Ἠθίννθεη ὃ Χριστὸς, παπά ὁ Ὑἱὸς Ἰἶκο ππαπποτ, «αγπααεά ᾖατηςς απά ὁοἷπ Πσοαπεγ- 
τοῦ Θεοῦ, Ειαί Όνο Γογπποτ τοβεττοὰ ἴο Ἠ]8 οῇϊσε, να ὅν 5οης οὗ Ὀπαπάοτ. Ἀποτεονετ Ῥεΐετ, οἱ ταὔγετ 
Ἰαίίοτ (ο Ἰής Ὠ]ϊνίπο ογἰσίπα!; Ὀνουρ]ι νο πάπηίς Όρρ]ας, (Γοτ Πέτρος 18 οπ]ν Όνο ππο Οτοςϊχεν,) 
Όναῖ πείθχοτ Νπιαπασ] (οἶη 1. 49.) που πο οἶνοτ ΠΠΘΑΠΑ, πο δίοπε, (88 8οππς αβῖττη ) πε Κους, αν 
769νΒ, πΟΓ θνθη νο Λροβί]ος, 8ος ἰὲ ἵῃ ναί οιῦ- ασ οΏσῃ ἀοθι, παπά ον ποῖ υπο ιεμΙ]γ 
[ἶπιρ 86Ἠ906 ἵπ ν]ήο ΟἨηίκίαης αναγς ἴακο Ἡ, ἵη νο ΟἸακείσα] Ἀντίίοτς, 34 ετοάο. ἴκ. ὅδ. . 
Ζῶντος ἀοποίος {ο (οπ1γ) Πνίπς απά ἵτας [οά], νά. Τ. 984, Οαήπι, Ἡ ἵπ Αρο! 353. Βο ὁτ- 
π5 ἀἱκπσι]κ]ιοὰ ΓΓοπα εἴδωλα ἄφνχα, (ΥΥ1φὰ. χὶν. γεπεις Ηίεί, Ἐν. 1. πιυςί Ἠπνο απάογείοσὰ 
29], παπά Πούίοις ἀοϊήθς; απά Ῥδσπαςα Ίο πἶοπο. 1, νο νο]! οχργοκκος Όχο δεπκο Όνης: Τα πο- 
Ἰα]ι Πο ἵη Ἠήπιςα]ῆ, απά 19 ἴπο Οἴνετ οὗ Ἠδο, πιον Ρειί ἀϊρηἃ νἰτιπίο (στ. Ἠαο ἵπ ππος 
[οπιρ. Σοἱν. ν, 68. Λος Υηῖ, ὅτ. κ. 305 1 1 οἶνα ψ ἵμε ἵπ τοῦοτο ροπαπη Βεπαρογ Πηκ 
ἵν. 15 ν. δ.] τας οογηῖς πιαπίρις αράον. Ἀοτεονοτ, σὺ εἶ 

ΙΤ. σὰρξ καὶ αἶμα] 1. ο. αοοοτάἶηᾳ {ο πο ΒΟΠΒΟ οὗ ππαγ Ός τοπάοτοά “' ΟΥ παπης ἀθποιον.” 8ο Μας 
Όνο οχργοκείοη ἵπ πο Ν. Τ, απά Όνο Ἠαυυηϊσαι ΠΠ. ἨΤ. Βοανεργὲς ὅ ἐστιν, νἱοὶ ι 
γίοτα, απ, 5 οοπηροβοά οἳ βοκ] απά υ]ουά; Ῥω {ο ο 
ον π οἰτουπι]οσυίον, Πίος (ας Επίκ. οὔκογνοκ) απά πποάστη, ατο πο αν {ο Ὑν]ναί 9 πηραπε 
πΊννανα οοπ{αἶηα ο ἰάεα ο) πνεακπονα απ [α(γ. ὃν ---. ναί ἀορεπὰς αροη νο 
Ί]νο κοηκο ἵα, Ἁἴπη [1 Ες τοπίο ννκάοπα], (αἰ- γεβερεποε ; η λο]ν «οππς ααρροεο {ο ἴνο νο οσπ/9- | 
Ἰωά {αμ {ο νο Βοηίροκ) Ἰναῦι πο ααρὴί νου ή, είοη ο ρα υαί πππάς Ὦγ Ῥοΐοτ, νν]η]ο οἴγετα 
ναι Οσο [ὸν. νν]νοκο Ῥτονίάσποο Όνοι Ὀνδυσπιοκί (απὰ 
Παν ἀἰκοἰρ]ο]. ο απο πο, Ἰοννονοτ, ὮΥ ή ἴο ἄΠΥ ποῖο,) τοβο Ἱ 
υπόσγκίαπά απν ραγήσπ]αςγ οοππΙΠΙσΙΟΠ, Ὁγ το- ΤΟΠΒΟΠ: ως οογιαἰη]γ, αν ἵς οὐκοτνοὰ 
νοἱαίοα, ο Ῥοϊΐοτ; Όπί οπ]γ Όνο οβοσί οὗ ναι (Οοπρ. τον, Αρρ. Ρ. 31.), “τί 
οσπγἰσ ίση, ντο] τοκα]οὰ Γοπι Όνο ονἱάσπος αἲ- Ῥοταίο το Οναί Οίκί ποδαπε 
Γοτάσά ὃν Όνο πἰτασ]ον, παπά νο ρτοςδρί» απά ἆοο- -- ἡ--. Ρογκος ὁ -Ἰπ 
τίπος ἵπαρη Ὁν Οίκε, Τι ἵ τοπιατκαυ]ο Όνας οπΐο πο οἴνοτ, οοπαἰκιοπ)ν νι νο τα]ος 
Ον Ρ]νγακο «Ἰνου]ά ποῖ οσσας ἴπ νο Βαρίηπαίπι. ΄ οοποσί οχοροκία: ος, πο Το δη αἲ 

18, 19. ὙἨο το πουν πάναποσά {ο α ράβκαρο ος Ἰνιὰ πο Όδεῃ Ῥοτοτ)ς οπ]γ, ἔναί 
νν]νίσ)ν, αν νο ϱἸναγο]ι ο) Βοπνο Παπ  Π]Υ τον [ία φοο- Γς, Ἰνο κροκο ποί [ος Ἰήπικε]Γ αἱοπο, αι 
τίς οΓ νο καργόπιποΥ απὸ τα) 1 ήεν οΓἴνο Ῥορο, Όνο Αρονσε (ππὰ ἵπ ναί τοϊπγηοὰ 
οπό νο ροννοτ οἳ νο ϱἸναγο]ν, ννο αγο Ἰνουηιὰ {ο ἁἷκ- να ο ποκ ο ν]ήο)ν Ἰννὰ πάάτοκκεὰ {ο 
οἵ κα {νο βθἨο ΑΠ οεροσἰαὶ σατο. οι ος, Όνοη, εψοΝ 
εχαιπίως νο ννοτάν απά «ἶπαφον {π οτάστ, ας ἶνογ οἳ- οοππεσίση πυνεκνπᾳ ἵπ γεαΦΟΛ βίνου {ος 
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καὶ πύλαι ἆδου οὐ κατισχυ- 

1. ’ ” - υ 3 υ) 

19 σουσιν αὐτῆς. Καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶ» οὐρανῶν ' 

βυΓΠαΊης πΠῖοεἃ Ἠαά Ὀδεῃ Ὀοείονεά οπ ΒΙπΙοΠ, 
»οπῇπος Τῖ Το ἴπαί αἲοπε; α5 αἱ5ο ἆοθς {πε ραγαζ- 
2εἰΐσπι Ὀείννεειπ ΟἨτὶςί 5 τερ]Υ {ο Ῥεΐετ απἀ ἴπα 
4ΗΏ5ΥΥεΤ πΥπΙοὮ Ἡε Ἰαά σίτεπ. Απά νπεη ο Εκ- 
Ροςί{οΓ8 αΌογο α]]αάεά {ο οοπ]θείμτο Ὠλαί, ΙΠ ΡΓΟ- 
Ποιποιηπσ ἴπθ νγοτάς, Οηεῖϊςί Ροϊηίεά {ο ἠἐπιδείῇ, 
(α5 {πε στεαί ζοαπάαοπ) {ευ ατσαθ προῃ α ΝΠΟΙΙΥ 
ρταί(π]ίοας απἀ Υετγ Ἱπιρτοβαῦθ]ε 5αρροδίΠοημ. Μοτε- 
οσες. {6 νυοτάς Γο]]ουγίησ καὶ σοὶ δώσω Ιπαρ]γ ια 
Όπετε Ἠαά Ὀθεῃ 5οππθ ργευίοµς ση ος ἀϊςιμποίοῃ. 
Τη «οτε, ια 5επςο ἰ5: ΄΄ Τποι ατί Ὦ} παπιε Ἰνοεᾷ ; 
(1.6. ΕΥ πατης πιραπς Ἐοςκ) απἀ φαίαθ]γ {ο Όλαί 
νι] Ὃε {Ἡπγ νγοτκ απἆ ο/ῇσε; Γοτ απροῃ {λεε (1. 6. 
προπ {γ Ργεαοµίπσ, α5 προη α τος) εμα]] {πα 
Γοαπάαίίοη οὗ ια (ματο]λ ὃε Ἰαιά.”. ΠΠ πιαγ, ἵῃ- 
ἀθεᾶ, 56επι «ἴταπσα, Ὠπαί 5ο παίατα] απά νγε]]-ίοιῃ- 
ἀεά απ΄ Ιπτετργείαίοη αἰοι]ά Ἠανο Ῥεεῃ ρας5εά 
οτετ Ὁγ απγ. Βαῖ παί πιαγ ο αἰτίραίεά ραγίζή, 
{ο νε οαυ5ε]εςς {εατς Ιπίο πγΠίο Ῥτοίεςίαπί5 Ἰανο 
Ῥεεπ Ὀείταγεά: οί, ὃν αἀπεῖης 1έ, Όνευ 5ποι]ά 
Εἶνε α οοππίεπαποθ {ο {πε Ραρα] οἰαίπι ο{ βαρΓεπ]- 
8ου: απά ραγέίη, ἴἵο απ Ἰάθα, ἴπαί 5ποἩ ἃ 8εη5θ 
νιου]ά Ὁς οοπίτατγ {ο νν]αί ἶ5 εἰδειν]μετθ 5αἱά {π 
Βοτϊρίατο,---- παπηε!γ, ναί ΟἨτῖςί ἐς ἔ]ιε οπίη Γοι- 

ἰοπ. 366 1 Οοτ. Π. 11. Βυαί αξ (ο Όιο ᾖγεί, 
Όιο Γεατ 19 στοπηά]εςς : 1 ο» Βρ. ΜΙάά]εί. 
οὔβετνεφ) “ ἀϊΠιοι]{ {ο 566 γγ]αϊ αάυαπίαφο οοι]ἀ Ρο 
ἴπεά ; ππ]θςς νε οου]ἀ εναἀἆο ἴα6 πιεαπίπσ ο 
ύσω σοι τὰς κλεῖς, ΝΠϊοἃ Γο]]ουνς.”. Απά αἱ {ο [1ο 

{α11εγ ἔθατ, ἵ ἵ5 εφ πα]1γ νν]νουί (οαπάαίίοπ ; δἶπος 
Ένα Έννο εκρτεβδίοπ5 ατα 6ΠΙΡΙΟΥεά ἵπ Ώνο ΥεΓγ 
ἀ{[ρεγεπέ 56ηςος. Ίπ Βτ. Ρεΐοτ”5 358, Ιΐ ν/αδ νδτΥ 
αρρ]ίσαθ]ε: Γο; α5 Ἠθ Ὕναβ με Βτδί Λροςίϊο οα]]οά 
{ο Όνο παηΙςίτγ 5ο Ἠθ Ὕγαξ {6 Βτεί Ὕνπο Ρτεασῃμεά 
Όνο (οβρε] {ο ενα ὀθνς, απὰ αἰδο ἴπα Πτδί νν]ο 

ασ]ιαά Τε {ο να (θπ]ε. 3ο Ὠπαί, ἴο απ5θ {]ιθ 
πγοτᾶς ο Βρ. Ῥθατβοπ ο χε 0τοςὰ, “΄ πο ρτοπιί5θ 
ππαὰρ Ίνετε Ὑναδ ραποίααΙ]γ βα]β]]οά, ὃν Ολτίκίς 
ηδίησ Ρεϊοτ΄ς πΙπΙςίτΥ ἵπ Ἰαγίης Όιο Γοππάσίοη οἱ 
Ότο Οτίήαπ Ομητο] απποπσ Ροία Ζεν απἀ (1επ- 
Εἶος; απά ἵπ 8 δείησ νο Πγεί ρτοας]θτ {ο ἔΊχοπι 
οἳ Όναι (αἶ ον ννπ]ο]ι Ἡς Ἰετο οοΠ/{68565, απά πιακίησ 
Όιο βτδί ρτοφο]γίος {ο ἴε: {οτ 8. Ρεΐετ Ἰαἱά Όιο 
βγεί (οππάασίήοπς οἳ α οματο] απποΠς Όχα «61νΒ, ὮΥ 
Ότο οοπνοτείοῃπ οὗ 2000 φομἱ5, Λος Ἡ. 41., νο, 
νπθῃ νου σ]αά1γ Ἰαὰ οπιῦταςεά 8έ. Ῥεΐογ’ ἀοοί- 
τίπεα, ππετο αἲἱ Ῥαράπεα: απά Ώπεῃ, νογ. ΕΤ., Ν6 
ἤτει βπᾶά πιεπῄοηπ οἳ α Ολτίκάαπ ΟἨατομ. δὲ. 
Ρείοτ αἶκο Ἰπίά νο βγεί Γοαπάσίίοηπ οἳ α Οτο] 
Ἅπποπα πο ὁρπ[ή]ρε, ὉΥ νε οοπνοτΒίοη ΟΓ 6οΓπΠοε- 
ὕας απά Πς (Γἱοπάς, Λοιας κ. ΙΓ (ϱαγς Βρ. Ταγ- 
1ου] 5ε. Ροίοτ ννας ο]]εί οἱ νο Αροβί]σς, απά Ἰοπὰ 
οἳ νο ΟΠητοἩ, Ίο πσ]νε .---' οποµσ]ι Ὄο ια 
τερτοκοπία νο οἳ Όνο νπο]ο οο]]οσρο οἱ Αροβί]ο», 
απᾶ τοσρίνο ή ρτοπαίφα ἵπ Ενοίτ τισ], α5 νγο]] ας 
Ἠήν ονγη τ--- Ειναι ρτοπήκα, ἵ αγ, Ὑίο] ἀἱά πο 
ρετίαίη {ο Ῥοεΐοτ ρηπείραγ απά ὮΥ οτἱρίπαίίοηῃ, 
απά (ο Όνο τουί ὮΥ οοπιππαπἰσσοη, βοοἱθίγ, απά π- 
Ἡρτοπος: Όαέ ναί ρτοπηίκο νήσο ννας πππάο {ο 
Ῥοΐοι βτη; γοί ποῖ {οι Ἠπηκε], Όυ Γοτ αἰ] νο 
εοϊΊοσεα, απά {οι αἲἲ Ονοίς εασςθβκοτ!: απά (πθῃ 
πππ ος α κοσοπᾶ επιο (ο Όνοπα αἲ], νου τορτοβοη- 
ἑαὔσα, ναι ἵπ ἀμπακίοπ, απά ροτ[ογιησά {ο αἲ] α]ί]κο 
ΠΠ Ῥτοκοπος, εχοσρί δι, Τποπιαν,” Ἰπ [ποῖ, 1ο 
Αροηίες σπεγα({ή ατα ἵπ οὔνοτ ρατία ο{ νο Ν, Ἠ, 
σασά Όνα [πάα Ποπ ον νο νο ΟΗτοἩ 8 
Ἐν ε, ας ἵπ Ερὴν, Π, 90, απά Βου. καὶ. 14., 1 Ὀοίπα 
Όνο ροτκοπα οπερ]ογοᾶ {π ογοσίνηᾳ Όνο το] ὮΥ 
Ονοίγ ρτεποἸήπα. Άπᾶ νν]νί ΌνοΥ αἲ], πιοτο οἱ Ίο 
ἀἱά, Ρείοι εσπωεπεκά Όνο ἀοίπρ ἠνοτοοί, απά περ] 

(ιετε[οτο Ὦε φαἱά {ο Ῥε6 ἴιο ᾖγδέ Γουπααίίον ; 
{ποασι ἵπ πιαίίετ οἳ ἀοοίτίπε, ἴΠο ΟΠεϊδίαπ 
Οατοῇ τεςί5 ΟΠ {16 {ΕΞΙΙΠΙΟΠΥ, ποίοΓ οπε Ριΐ οΓαἰζ. 

Βπίῖ ἴο Ῥγοσθθά ἴο {μα εἰααδθ καὶ πύλαι ἆδου 
οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς, Π6ΤΘ Ίετε ἶ5 {Πε 54119 ἆ6θ- 
Ραΐθ ας ἴο {λε ταίεγεποθ ΙΠ αὐτῆς } ΒΟΠΠΘ τε[ειτίησ 
1 {ο πέτρα, Ὀυ ΥΙΟ ἴὲ πηαδί πηθαπ Ῥείΐοι”5 «οη- 
[εβδίοπ οῇ ΓΗ: απᾶ ποί α {εὺν {ο {λε τος οῇ {ια 
«σοδρεί. ΒοίἩ ππεί]οάς ατθ αἰίκο Ἰαγςῃ απάἆ σγαίιι- 
ίοις, απά ἵπ νἰο]αίοη οϐ {Πε Ίαν οῇ οχοσροεῖς. 
Α]πποςί αἰ] οχροβίίοτς οἳ ποίο ατο αστεος {π Τ6[οΓ- 
τίησ 1έ {ο ἐκκλησίαν, Ὀοῦ]ι αξ Ιέ 15 χα πραγογ απἲθςθ- 
ἀθηπί, απἀ Ὀ6σαυςε {λετο ἴπας αγῖδες α Ὠο[ίθγ 56/59. 
Α5 {ο ναί 19 ατσεᾶ, ἴπαί “ένα σγαπωπαέϊσαἰ ε0π- 
δγµοῖοπι 18 ασαϊηςί 1. χο ῬθΙδΟΠ5 Ίο πιακθ 
ἠλής α55ετί]ος 5Πονν Εἶναί (να ΚΠΟΙΥ αφ Μία οΓ 
Φγαπωπαγ 8 οἳ οτ]ἠοῖσπ. Απά νησπ {Π6Υ ατσα 
Όμαί Ώια 5οη5ο γιε]άθά Ὦγ ἐκκλ. 15 νυ]οΙ]γ απίεηα- 
Ῥ]α6 οπ (ο στοιπἁ οῇ Ππεοτίοα| [αοί --- ἐπὶ Ρτο- 
οεεάς ΥΥΠΟΙΙΥ προπ α πηἰςεοποθρίίοῃ οἱ {ο /ογοε 
Ο{ ἐκκλ., οη ὙνΠΙΟἩ 59ο Βρ. Ῥοαπίςοπ οἩ {1ο Οτεοᾶ. 
Ατί. κ., Ὑηετο θε εχρ]αίης {πο ἀϊ[Ποετεηπί πιοᾶςς ος 
αδίησ {16 Ἱγοτά. Τη οοππθοίίοῃ ννθ]ι {Πί5 ρτοπηίςο, 
Ώιε Γογςθ ΟΓ πύλαι ἆδου ἵς {ο Ώε αθεπάεά ἴο. Νονν 
οετίαϊη ρ]αιςδίθ]ο 5οη5ος Ἠανο Ῥοεπ ρχοροαπάεά : 
Ρας, Ὀρρίάες (παί {Πογ ατο {αγ-[είοηες, ία οοἩ- 
βίαπί ἵπροτι οῇ {λε Ῥηταφδο, Ὀοίῃμ 1π {πε (τοε]ς 
Ο]αφεῖσα]. ἴιο ΟΙ Τδείαπιοπέ, απά ἴπο Ἐαδθίιηίσαἱ 
νγιίθις (νετ 1έ οοηείαπ{]γ πιθαπς {Πο στανθ, ΟΥ 
Ώιαθ οπηίταποθ {ο 1. επ κίαίο οϐ {πα ἀθας], πηςε 
ἀθίετπιίπ 1έ {ο πἹθαπ αἰππρ]γ ἄραί]ι (1. ο. ἴο θη- 
ἵταποθ ΙΠίο α ΠΕΝ Αίαΐο οῇ Ῥοίησ). Τ]μας {ια 
οἸαιςθ υνηίο] Ὑνο ατα οοηβἰἀοτῖησ οοηί{αϊῖης α ΡΓΟ- 
πιςθ, οἰίλογ οὗ ροτροίια] εἰπῖ]Ώγ {ο ο Οτο] 
Οαἱ]λο]ίο, οἩ πΠίοἩ 9«θο Ἡρ. ἨοίεΙογ, ἵπ Ὦ΄’ΟΥΙΥ 
απάἀ Μαηί, απ ΨΠαϊησα θε "Ἂνμ Ρ. 96., οἨ, ({α]κ- 
ἵπς ἐκκ., 38 {πο Ῥοςί Οοπιπιθηίαίους ἀῑτοοί, {ο ἆθ- 
ποῖε {νο πιρπιλεγ ο Τί ὑπαίυία μα). ναί ποί ουεπ 
ἀθαίλ θ]ια!] ρτοναΙ] ονοχ {ιο [αἱ] ] πιοπιῃευς οϐ 
τι Ῥαῖ Όλαί {που ε]να]] ο ταῖσοά 1ο α ἨαρΡΥ το5ΙΓ- 
τασοίίοῃ. Τμαοί 15 πονν ρτοσθοἆ {ο οχαπηϊπο {1ο ίταθ 
Ἱππροτί ο Ππο ννοτάς νήσο] οοπίαϊπ {1ο δοεοπά ρτῖ- 
νι]εσο οοπ/{οττοά οἩ Φὲ. Ῥοΐοτ; ΠαΠΙΘΙΥ, ὁώσω --- 
οὐρανῶν. Τ]ε5θ ννοτὰς αρροαχ {ο Ὀο α- οοπεΐπια- 
{ίοπ οΓ να Ίππασο Ὦγ ννμ]ο] πο Οτο] Ύναβ οοπῃ- 
Ρατθςὰ {0 απ οἀ]βος Γοππάθάα οπ α του. ΆΑπά ἴογ 
βοοπῃ Ιπίοπάθὰ {ο Γιο επρἰαίπ Ὕν]αί ννας πιοπηξ 
Ὦγ Γοππάΐπᾳ νο Οτο προπ Ῥοΐος, α5 α Γουπάα- 
Ποπ; απά Ώιογ Πσιγα(ἰσοίῃ ἀοποίο, (ναί Ῥοΐοτ 
αου]ά Ὦο {ο ΡΘΓΒΟΠ ὮΥ Ἠν]λοβο ἱπβίταππσοπία)(γ 
Όιο Κἰπσάοπα ο Ἠθπνθῃ (1ο (οµρο! ἀἱεροπβαίίοη) 
αἸοι]ά Ὦο ἤγδί οροπαἆ {ο Βοί]ι ουν παπά (θηίί]ομ: 
ΝΠΙΟἩ νγας νοτίβοά Ὦν 1ο ονοπ{. 39ο Λοίς , 41. 
Χ. 44. οοπιραγοὰ νυν] χν. 7. απά οι. κκ. 93. 9θα. 
Ἡ 18 οἶθατ, Ειναι (9 οπηποί Ὦο βαρροβοά {ο μἶνο 
Ῥεΐατ «ΠΥ ΒΗΡΤΟΠΙΠΟΥ ονοτ (ιο τοεί οῇ {ιο ΛΡοβ- 
Ώ6μ (Όθοπιβο {ο Ίκογα ννοτο, ἵπ 1ο ΠΙΟ 86Π5οΟ, 
πΠογννατᾳ σῖνοη {ο Πιρηι πβο), ΠΟΤ 1988 ἴο {ιο 
νποῖο Οτο] οὗ Ομτῖκέ ἵπ αογ ασοβ. ΑΝ {ο ἴ]νο 
οχρτοβείοῃ, “πο αγ», Π πιαγ αἳκο το[οτ {ο νο 
Ώ0106Υ απᾶ απ /)ιογίῃῃ Γοτ νο ϱαἰά ννοτ]; οβροσἶα]]γ 
π8 α ΚΟΥ ννας αΠΙΙΟΠΗΥ Λη αβαπ] αγπιρο] οῇ απ]νογ- 
Πγ (166 Τμ, κκ, 53,1 απά ρτοβοηήησ νε] α ΚΟΥ 
πας α ΟΟΠΙΙΠΟΠ οτι οὗ Ἱπνορίπς ντι πα οτ]έν 
{πβοππποὮ Οναί 1 ννας αΏογννατό ννοτη 458 ἃ Ὀπάμο 
ος οῇῄΐσα, 
νο ννοτᾶν ὃ 1ὸν λίσης ---- οὐρανοῖς Άτο οκρ]πηπ- 

{οτγ ο Όνο [ογπποτ, Ὑοι ἵ α]λοπ]ά κοσπα πί νο 
ἵπασο (πίεση οπα (ἶνο Κριμ ἵ ποῖ οσο πα σὰ στο ; 
Ρα ναί Ό1οΥ ατο α- [1/Υ ἀροοίορεηιοπί οἳ Όνο ἰάσαβ 
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9. καὶ ὃ ἐὰν δήσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεµένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς' καὶ 

31 ὃ ἐὰν λύσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυµένον ἐν τοῖς οὐρανοῖο.  Ἰύτε 39 

διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν, ὅτι αὐτός ἐστιν 

[ Ἱησοῦς] ὁ Χριστός. 
δι ᾽Απὸ τότε ἤρίατο ὁ Ιησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι δεῖ 51 

αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσολύμα, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσθυτέ- 
ϱων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραµµατέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ 

ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. Καὶ προολαθόµενος αὐτὸν ὁ Πέτρος, ἤρξατο ἐπιτι- 93 
μᾷν αὐτῷ, λέγων "Ἱλεώς σοι, κύριε’ οὗ μὴ ἔσται σοι ποῦτο. Ὁ δὲ 3Ἀ 

στραφεὶς εἶπε τῷ Πέτρῳῳ' Ὕπαγε ὀπίσω µου, «Σατανᾷ! σκάνδαλόν 
µου εἰ ὅτι οὐ φφονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. Τότε 9ν 

3 ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ: Εἴ τις Φέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, 

οἳ ἐγηκφέ απὰ ροισεγ ο νμ]ο]ι Ἰκογ Γοτπα α- ΥπΙΡΟΙ: 
απά Ὠναί νο ρονετ Ἠθτο παθαπί 19 οὗ α Πποτο οκ- 
ιοηάεὰ Κἰπά. Νο α ΠΠ]ο ἀῑνετλίϊν, Ἰοννδνετ, 
οῇ ἱπίεγρογίαίτοῃ {γε οχἰδί (56ο Ἠεοςῃς. - 
πορ.) ἴποισ] Όνοτο ἵ9 Ἠ]ο ἁἀοαδί ας Όναί Όνο 
νίον ἴακεη Ὁγ Ησλοοί, Βε]άεπ, Ηαπαπα., η ΜΗΤΟΥ, 
Καῑπ., απά πιοβί τοσσπί Οοπιπιθηίαίοτα, ἵ9 Όνα 
ἔγης 0Π6 5 νο πουν Ό]ναί δέειν αἰσηίῆος {ο /ογδίά, 
ποῖ ΟΠΙΥ ἵπ Όνο Μαροιπίσαἰ ντίήπσ», Ὀαῖ ἵπ Όπη. 
γι. 8. ἱκ. 1, 16., αθ αἶδο ἵπ νο ΟΠα]άσο Ῥίατα- 
Ρ]τα»θ οἩ Ναι, τί, 28. απά Όναξ λίειν Ποῦ. ὝνωσἹ 
απά με. το Ῥγοποωποε ἰαιο[, εοποεᾶξε, 

έ, αέγεοί, οοπικέ(/ΐς, ὅτο. Τ]η9 8εηςο νν]], νετ 
ττ γναϊδοευοτ χο ε]να]{ Γοτυνᾶ {ο Ὃς ἀοπε, ος 

παίκοσυοτ (οι α]να]ί ἀεείαγε ἰαιο[ι, ππὰ οοπβίῖ- 
μωΐο ἵπ Όπο ΟατοἩ, αἰνα]] ο ταπβοςὰ, παπά Ἰοἱά 
μοοὰ  αοάς Ἱπο]αδίπς αἲ] Όιο πιθακτος Πθ- 
ΟΕΒΕΛΓΥ Γοτ νο ορια υ]]κἨππσοπί απά πογνετηπιοπί οὗ 
Όινα ΟἨατοῃ. (96ο Ἠ Πτίησα 4ο Όγπαμ. ρ. 104. 5εα.} 
Τ]ναί νο αΏογο ΡΟνΥΟΓΑ ννογθ οχοτοικοὰ Ὦγ Ῥείετ, 
ἵπ οοπ]αποίίοῃ νι νο οἵἼνετ Αρορί]ος, 19 Ἱπάίς- 
ρυίαρ]ο. Ἠγο ποοὰ οπ]γ αἀνοτί ἵο νο ἀθοίείοιβ οῇ 
Όιο ΟοαποΙ] Ἰο]ά αἲ ὁογακαίοπας ννηθη ποστ] νο 
νηο]ο ο) Όνο Ἀοφαῖο τα] Ίαν Ὕνας {ουεεά, σῖνεν 
αρ, απά αὐτομαίεςὰ, νν]η]ο οἱ 1 ννης Λο ππὰ 
ε]] Ἠο]άἀ οὐ]σπίοτγ. ϱ6 αἶκο Αοῖς κ. 35. ἃς 
αχἰ. 54.) Το ννοτάς οἳ οας Τ,οτὰ αἲ 7οἡ. κκ. 55. 
οοπ/{οτ α αἰπαί]ατ ρτϊνί]οσο 5 ἴο Ῥεγεσπο 9 ναι 
ο{ Όνο Κογς Ἰοτο Ἱπιροτίβ π8 ο ἠίπσε, νὶπ. ἆοο- 
τίηθς απά πα απ ους. 
Ἡ 9 Ἰοτγο οἰκθγναθίο Εναί Επί 8οπ9ο οὗ νο 

ννοτά ὁέεν απά λίειν ἵ8 ἀῑτοσι]γ οοπίτατγ {ο Όνας 
πο ρτονπἰ] ππποηρ Όνο ϱακείσαὶ υντίίσγα, ἵπ 
Ν ΟΠΗ λίειν (νόμον) 8 ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΑ ην καταλύειν 
[αμον), ιο αὐγοσαίε, ἃοι:ι Όαί πονἈοτο, ἵ νο 
ἰονα, ἵπ πο βθη96 οσποεάς, ρεγηηέ, οχεορῖ ἵπ Ὠήοἆ, 
Βίο. ἱ. 321. (εἴτοὰά Ὁγ Βε]άεῃ.) ὅσα ἐγὼ ὁήσω οὐδεῖς 
ὀύναται λύσαι. Βυπῖ ὀνοῃ ἠιαί ἵ Όνο ἠήεναί του] 
νογείοη οὗ ππ ἐλγίρη/α/ ἠὑπκογέρέίοπ, ππιὰ Όνοτο[οτο 
ἵ Ἠκο]γ ἵο Γο]ουν νο Ἐπαίοτη ἰάΐσπα. ἵπ Γαοξ, 
ἠἶνο Ρ/γα9ο ὁέειν νόµον Ίαν πονοτ οσο πσωισεαὴ 
[οι αἩπγ Οπκείσαϊ το. ἵ Ἰπνο, Ἰονονοτ, 
πιοί νῦν 4 μάψι πο αρργοαελεε ἵο Ἡ ἵπ 
5ορµ. Απιῤς. 40. εἰ ο... Λὐουσ᾽ ἂν ἣ ̓ φάπτουσα 
προσθείµην πλίον. Ἀν]νογο εἶνο Ῥολιοὶ. οχρ]αίηα τάδε 
ἐφαπτουσα ὮΥ βεβαιοῦσα τὸν νόµον. 
ναίονοτ ΤΠΑΥ Όο Ὀνουσὴί οὗ Όνο ἀῑσπίν Όνια 

σοπ/ στοά. [ε κ] οστιαἰπ]ν Ὁγ πο ππσπής 
το ΔΑΜΟΓΙΙΟΠ ΟΓ 4ΗΥ ροσ]ίαγ ρτοτορπΐνο ἴο νο 
Κοπιαν Ρομή/; ποτ αοοι νο αποκίίον αἲ ἵπκυς 
ὑσίνοοπ Ῥτοϊσκίαηϊα παπά Ποπ προῃ νο 

. Όιε Οο.  ὙἸΝηπίονοι ϱομπδσίοη 
Ῥοίος αἰνί ἴνο {ο νο Οατο]ν, Ε ἵν οἶσατ Οναί Όνο 

γετγ ἵππασε εχο]ηάςς αἲ] ποσο οὗ α εποζεκκίοπ οἳ 
ΡεΓβοΏ εἰπιἱα]γ οἰτουιωδίαποθά. ΎἎἈος, {τν 
ϱαρετ]οπί(ν οὗ Βείεγ Ἰναὰ δεεπ ρεγπππεη!, εοσ]ὰ 1: 

οτὰ α εἨαάονν οΓ τοπβοη Γος --- [τοι 1ὲ νο 
ΒΙΡΓΕΙΩΛΟΥ ΟΕ Όνε ἤτδί Βἰκ]ορ οἳ Βοππο ὑπ έε ρεγ- 
80 ο ἠ κµεεεκκογα. Αἲ νο βαπης ἴπης, 1ὲ πιυκὲ 
Ψο οὔφετνοὰ ναί (νο αμηλιοτίεν οἱ ῥύπαίις απὰ 
/οοφύπς, Ετεῖ οοπιπαπἰσσίοὰ {ο Βε. Ῥεϊετ απά να 
οὔνετ Αροβί]ες, ννας οχετεῖκεὰ Ὁγ Ονοίγ πηππεδῖαίς 
εποζθββογα; απά Ιπάεεά Ἰπς Όεεῃ οοπύπυεὰ, αἱ 
[αγ 48 αἱτογοά οἰτοιπηρίαποςς ννου]ὰ ο πωμκδς 

ιο 

9]. Οπ Ἠνο οοπποχίοπ οὗ νο ἐπὶ γάσι 
οἳ ο. Οναρίετ, 9εο Ἀάαοκη., Ῥοτίεις, ρα. 
βοπά. 

---πρεσβυτέρων] Όνε ππεπαῦοτς οὗ 1ο στεαί 8αη- 
ποάγίπη, κχγι. 5. Λοἲς ἵν. δ. κχν. νι Λί Τα. 
χκχη. 06. Όνου ατο οπ]]εὰ πρεσβντέριον. 

33. προσλαβόμενος αὐτόν.]  οοπιτονοτιοὰ 
αχργθβεῖοη ΠΊΑΥ πηρα "' ακιπα Ἠήπι ακίάο, ναι ἵ 
υδρί ἠπιοτρτείσά, “' (ακίπα Είπα Ὦγ Όνο Ἰναπὰ ς απ 
πο οι Παηγα]]γ αοοοπιραηγίηᾳ αἀνίου 
αίγαποθ, ος 66ΗΔΗΤΟ. 

μπα 
τΗ, τε. Η Ἡ μτ] 

4. 
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' , 3 ο ' . διὰ 3 , / 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ αρατω ΤΟΝ σταυρον αυτου, καὶ ἀκολουθείτω δ.΄ 9Ὁ. 

ο δ) ἂν ἀπολέσῃη τὴν ψιχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν 

ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον 
5. ο - λω4, ’ » 

αὐτοῦ ζηµιωθῃ ; ἢ τὶ δωσει ἄνθρωπος 

Ε) / 3 ” .., 2 ν που ἐρχόμενον ἐν τῇ ῥασιλείᾳ αυτου. 

. - - | ’ 3 Σι. ιά) . 

ὔ µοι. Ὃς γὰρ ἂν Φέλη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτὴν ὃς 5 3 
3 - ς , 3 ’ ΄ η) 

ἔμου, εὐρησει αυτη. (τί γαρ 56 36 
ε/ ΄ .) Γ .) 

ὅλον κερδήση, τὴν δὲ ψιχὴν 
. . ο 3 - 

ἀντάλλαγμα τῆς ψιχῆς αὐτοῦ ;) 
.. » 3 - , ” ι 

οἱ ἸΜέλλει γὰρ ὃ Τἱὸς τοῦ ἄνθρώπου ἔρχεσδαι ἐν τῇ δόξη τοῦ Πατρος 
- - , - 3 ς ΄ . 

Ὁ αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ" καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ 9. 
ή δω ΄ ο αν τ ΄ 

ος τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. ᾽αμὴν λέγω ἡμῖν, εἰσέ τινες τῶν ὧδε Ἱ ἑστηκότων, 1. 
[ο 3 . ϱ ΄ Γὦ Ὀ) 3, . σν » 3 [ή 

οἵτινες οὐ µη γευσωνται Φανατου, ἕως ἄν ἴδωσι τον Τίον του ἀνθρω- 

98 ι «ΧΝΠ. ΚΑΙ μεθ ἡμέρας Ἐξ παραλαμθάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ 3 

με πνε]] αβεοίεά ἴο αΠΥ 9Π6, {ο ἴακο Ἠὶς εἰάθ. 
Ἠετε ἴῖ ἀεποίες εατίπς [οτ, δείπις ἀευοίρά {ο, α5 1 
Μασο. κ. 20. 

94. ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν] “']εῖ Ἠϊπι ποσ]εοί Ῥ]8 
ΡτεκετναοἩ, ποί να]αο Πὶς {αι Οοπιρ. Ἰ κο 
χὶν. 20., απἀ 966 ποίε οπ Ματ. κ. 98. .. 

28. τί γὰρ ὠφελεῖται--- ψυχῆς αὐτοῦ 1] Τῆ15 5εοπι5 
(ο Ῥε, ιν Όνα {οἱ]ονῖπς τί δώσει, ἃνο., ἃ ΡΥΟυεΤ- 
δίαΙ εχκρτεφείοη: Ῥαί (ταηββεττεά ὮΥ εσας [οπι 
τε το αρἰγιταα] αρρ]σοαίίοη; ποτε Ῥεΐησ απ 
αἱ[αδίοι {ο 16 ἴννο πιεαπίησς οἱ ψυχὴ, --- [ο απἀά 
ο. Τ νε ἐήπ]ς με) γ απά {ΘΙΠΡΟΤΑΤΥ μον 
εἰιεαρ]γ ὈοισΏέ, αἲ ὙΝμαίευετ Ῥτίοςθ, Που’ ππας 
πιογε ἃἲ Ἠεαγεπ]γ απά εἴετπαὶ οπθ.”. Αί ζηµιωθῃ 
τὴν ἣν 5.0. εἰς, ννΠοἩ 15 8οππθίίπιες επγγεδδεά 
ἵπ Έ1ο 0]αξεῖσαὶ νντ]ίετα, (ποιρῃ Ππ6γ σεπεγα)ίη α15α 
Όιε ΓΠαηο. Τί δώσει, ἃο. Αποίπετ Ρτονετοία] 

ίοπ, Ὑ ει ννήο]ι Ἰγείδ. οοππρατθς δευοτα] 
ον 1 αὖά α εαγίπσ οὗ Ῥοοταίθα, ρτεεετνεά ΡΥ 
ή ὐαπίας, ἵπ νο] Ίο Β4Υ5, τιµιώτατον τῷ ἀνθρώπφ 

εἶναι" δεύτερον δὲ τὸ σῶμα, τρίτον τὰ χρήματα. 
Ὅπερ. ὁονη χή. 20, 
31. μέλλει γὰρ ὅο.] Τη Οοπιπιεηίαίοτ αΤθ 

ποῖ αστεςἀ ας {ο Όνε γε[ργοπεο ἵπ 115 απά ελα ποχί 
νεα. Τ]νε απθπί απᾶ Όλο ϱεαγ]]6Υ ΠΙοΟάΡΓΗη 9Π68 
ἵπ ρεπεταὶ τείετ νε ΓΟΓΠΛΕΓ οἱ Ίλεπι {ο πο [παί 
αἀνεπί οἳ ΟἨτίκε αἱ νο ἆαγ οὗ Ἱαάσπιοπέ: ια 
Ἰαΐετ, το νε φοσοοπἀ αάνεπί οὗ ΟἨτὶςέ αἲ νο ἀθ- 
αίτασείοῃ οὗ Σεταφα]θπα, αὔνοιί 4) νεατς αβογνναγς. 
Μοεί τοεοπί Εκροβίίοτα, Πονγενοτ, βἴπος {ε πιο 
οἳ ο. τοίετ νο [ογπιργ ΥνεΙ80 αἱφδο ἵο ια 
βεοοπά αἀγοπί οὗ ΟἨπίκ, Απά Ιπάεθά νου πιακα 
ουε, αἱ {αγ α5 5 νο οοππεοίοπ γ πο 
Ργεσθάίης νογκος, α {ο]εταῦ]γ ροοᾷ σᾳβο. ἸΝοί Ρο, 
. Όνο πνοτά απᾶ Ῥ]γακο οὗ νεο νοιβθ 
Παρ]; νήσο], Όνουσ] θνογ Ὃς πο νν]νο]γ απβη]ία- 
νο {ο ο. πάνοπε, γοί ατα [αγ πποτο ΠααΓαΙ]Υ 
το νο γεοσὰᾷ (ποσοτάΐπᾳ το Ονείτ ανα εἱδε- 
νΊνατο] οἳ Όνο [πα πάνοπί, Απά 5 ἵο Όιο εση- 
πεείίση, Όνο γὰρ ΤΙΑΥ νο το[οττοᾶ, ποῖ Το νο νεγκος 
πηπηρἁἰπτε]γ ἵπα, Ὅά το νο Ἱπ]ήποίοη αἲ 

38: νν. 0.4 ο, ὑοίηα Ρατοπ{]νοήσα]. Νο 
Όνο «οπγς οὗ περαππεπᾶ ἱπ]ητοάς νν]ήσ] μ, 
Ῥτεκετνεῦ Ὦν καρρ]γίης πιοπία]]ν α- ον ννογός 
οσηπεσίση Ὀδύνθεη ν. 5] ἃε 58., α. ᾱ. [0 

απά ἀοισγπήπαίσῃ {ο ]αάρο παπά ΡΙΠΙΜΗ 
πᾶ, Ίνα νγ]] οτο Ίσημ ρῖνο α ΑΡοςἴπΙσΠ 

Όνο απ]νοΗονίης απᾶ ρογνοσµίπᾳ ουν]; {ο 
νοτὴγ Ἐ αγ ο. Απά αν Οκ κοσοπᾶᾷ οοπηίπα 
βασιλ., (1. 6, ας Επίεα, ϐἳγ οκρ]πίης, ἵπ πιράίο 

τοσηί αρ]επάστο} ἵ ϱ)κοννῖνογο ἀθκογίνοὰ 1 ΡΓΠΙΝ 
τοι Ίπησο {ο Όνορο νήσο] 

2θξασς 
9.5 

1 πας Όθεῃ πτσεά (αί 1ξ ννοι]ά ο Πατε] {ο ππάἆετ- 
είαπά {Ἠε τινες οἱ ΟΠ6 ρεῖεοἩπ 5 απά Βί 9 ομπ αἶοπθ 
οἱ ἴνε Ὀγείαπάετς ἶ5 ΚΠΟΝΥΠ {ο Ἠπνο Ἰϊνεά {ο 568 
Ώια ἀρείταςσίῖοη οῇἳ πεταδα]ετα, γαεί (λαί ατσιππθηίέ 
8 γετν ἱποοπο]αδίνε: Γογ Τί ἶ5 ΠἰσηΙγ Ῥτοδαῦ]α 
Ενα οἴπετς οῇ πε Ργ-είαπάςθτς, α5 νε] α5 ὲ. 
ομπ, παϊσηί Ίνα Γοτίγ Ύθαι». Απά οετίαϊπΙγ {πε 
αἰτ οῇ πα ννοτάς εασσεςίς α ἀῑδίαπί ενοηί, ποί 0Π6 
οἶοβο αἲ Ἰαπά; αξ που] Ρο {6 σᾳ5ο, ΙΓ πο {ακεα 
15, νι Μασκη, απά οἴμετς, ΟΡ ια Τγαπςβσι- 
γαέΐοπ, οτι οϐἳ Οητὶςς αβκατηῖησ Ἠΐ5 πιοάἰαίοτίαΙ 
Κἰπσάοπα αβίετ Ἠϊς αξοθηδίοηΠ. Α5 ἴο ία βτεί οί 
Ώιοςς (νο Ιπίετρτεία{ἶοης, 1{ ας ποί α εἸαάον” οῇ 
ῬτοβαΡΙΗίγ; βἶπος με ννοτάς οἳ ες νοτςο Όθδατ 
πο αΠπΙίγ {ο Ώιοςε Ἠδεά ἵπ ἀεβδοπθίπς παί ανγζα] 
(ταπεασίοπ. Α5 {ο ια φοεοπά, ὲ 16 ποί ρογπηϊεοὰ 
Ὦγ πε οοππεσίίοπ; 5ἶποςῬ {θε 15 πο α]αδίοι {ο 
Οτὶς8 οοπαῖησ {ο Ἱπάσπησπί, Β61Ί4ΡΒ, Ἰονήενοτ, 
45 Όλο νο εγεηίς ἵπ ᾳποςίοπ {Γογπιοᾶ ρατί οὗ οπε 
{ταπεαςίΊοπ, ἴ]ια ἴνγο Ιπίοτρτγοίαῑοης ππαΥ 6 απ]{οά. 
Απά (πεπ χε 5οη5ο νη]] Ὀε, Εναΐ 8ΟΠ16 ἴἼεη Ῥτες- 
επί ελοιπ]ά νο {ο 8εαο (Πεὶδί οπίογ προπ απά 
Ππαϊ]ν εείαδςι Ἠΐ5 πιαδϊαίοτίαΙ τεῖσῃπ; αἲ ἴα 
σοπαρ]είίοη οἱ ν/μ]ο] Ἡε νΠ] οοππθ ἵπ ία σ]οςγ 
οὗ 5 Εαίνετ {ο τεννατὰ 6ΥετΥ Παπ αοσοοτάῖηρ {ο 
5 ννοτκς. 

985. ἑστηκότων] ΝΤαπγ ΝΤ95. απᾶ 8οπ1θ Ἐαί]ογ8 
Ἠανεα ἑστώτων, ννΜΙοἩ ἵς εὐττεά ὃν ΝΠαιίμ., ατίιαδο., 
Ἐπαρρ., Ψαΐοτ, απά Βο]ιο]σ. Οὔνοις Ἰανο ἑστῶτες, 
νη]ο] 15 αἀορίεά Ὦγ Ἰλ/είς., απά οὔτε Ὁγ Ετισ., 88 
Ῥοΐπσ Όναο πποτο οἡβ]οι{ τοπᾶϊΐπς. Βυί 1 56οπῃς {ο 
Ἰανα οοπιο {Τοπ πο πηπτσίΠ, απᾶ {ο ανα Ὄδειῃ α 
οοπ]εοίητο οῇ Έπος νν]ο Ῥτοροβεά {ο τοπᾷ εἰσί 
τινες ὧδε ἑστῶτες. ΑΝ {ο νο βτδί πιοπ{ϊοπος τοιά- 
πα, Τε πισαη Ὃς ια ἵταςο οπ6: Ὀπί ιο ονἰἀσπος 18 
ποῖ 8ο αίτοηπᾳ α5 {ο ἀσπιαπά αΠΥ οἸαπρο ἵπ Όιαο 
τοχές απά Όνο οοΠΙΠΙΟΠ τοπᾶῖπς 19 ἀε[οεπάεά ὮΥ 
Πατ Γκ. ]. απᾶ Τακε Ἱκ. 27. 

--γεθεσθαι βανάτου ἵν α Ἠορταίῖπι (1]κο θεωρεῖν 
θαν., 1οἨ. ΥΠ. δ]., ἰδεῖν θαν., ἴλακο . 326. ΡΥ 
νο] νοτῃς οὗ 86Π86 ατα αβοά ἵπ Όνο πποίαρ]οτ]- 
σα] εἰσπίβοπίο {ο οπρεγίρπορ, πο απ[ποφιοπί ἵπ 
"νο ἐΙαφκίσαί ντίετας Ἠλετο Τέ ἵν ]οϊποά ποι, 
ἱπάσσᾶ, ΤΗ θανάτου, Ὀαί νγῖι ποπης ἀεποίίης 
{ομ)ήε, 

ΧΥΠ. 1. Ίο απο πονν αγγ]γοᾶ αἱ Όνο παγγαἶοη 
οὗ α πιο ανα] απά πιγκίοτίοις γπηβασίίοῃ --- 
επ] α ἀτανέν Ὀπο]ς ΓΌγ α πποππσπ{ νο νοῖὶ (οτι 
νο ἱπνλερ]ο νοτ]ά: οπ νο οἰτοαπαβίπήσσΕ, ΠπαΠ- 
πε, παπά ϱο Ρα) ΡΗΓΡΟΝΕΗ, ΟΓ νήοἩ α Ὠπ]ος ποείσθ 
τη στο μ[ῆσο, Εοι Πα ]νογ ρατίίσπ]αγν, πο 
τοπάον ἵν το[οττο {ο Βρ. Ἠα]]ν ϱ οπ{οπαρ)ίσης, 
ην, Μποκῃ., Ῥοτίσαα, απᾶὰ ΓῬονηκοπᾶς απᾶ, 
πθουο αἲ], {ο ἀ1ο ππακτοτ]γ Ὠἱκκοτίαίοπ ο) μίαν, 
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όκωθον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἷς 

Καὶ µετεμορφύθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ 3 

ὁ ἥλιος, τὰ δὲ μάτια αὐτοῦ ἐγένετο 
ὤφύθησαν αὐτοῖς ἸΜωσῆς καὶ Ηλίας, 3 

μετ) αὐτοῦ συλλαλοῦντες. Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ ̓ Πησοῦ: 4 

ΜΚ. 

ον Ὁ 
0 ὄρος ὑψηλὸν κατ ἰδίαν. 

ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς 

ἃ 5 Ἱευκὰ ὡς τὸ φῶς. Καὶ εδοῦ, 

ὃ 

34 

Ἴ 36 

ἵπ νο ἈΤε]οιοπισία [εἰάσηεία, ο ιο αἰγείταςοί οϐ 
Π ἵπ Ῥοννπεσπά. Τ]ο (ταπρασίοῃ Πο] πιαν Ὃα 
οοπαἰἀετεὰ αἱ α Πσηγακίοε γεργεκεήα ίση οἳ (ία 8 
βηαὶ αἀνεπί ἵπ μ]οτΥ {ο ]αάμπποηί, Το αἀνετί ἴο 
βοπιο οὗ Όιο ραγσµίαγα, --- ΝΥ ἔιγεε ἀἰκεῖρ]οἙ 
απά ΠΟ πιογε ννετο πὀπηλεὰ, 5εεπῃς {ο Ἠανο Όεοῃ, 
νδςσβο Οιαί παπα σου ννας νο πα ῦετ ο ννίηςςε- 
ϱ5 Π6εΟΘΒΒΙΓΥ {0 εδίαῦ]!δ] Ἱεραὶ ΡτοοΓ ο 4ΗΥ ἴπαηδ- 
ποίίος. Τ]νο του ραγήσο]ατ ἀῑδοίρ]ος (ακεῃ Ἠνετε 
εε]εοίοά αν Ὀεῖηα πο πιοδί αίασ]νοά απά οοπβάεη- 
εἰαἱ οὗ νο ἀῑκοιρίος. ναί Όιο ῥτεδεµος οἳ ἈΤονες 
ππά Ελα ννης α Ὀοά]γ, απά πο, 48 8016 Ααγ, α 
νβνημες πρροαταπος, λογο 19 ΠΟ ΓΘΠΒΟΠ {ο οί: 
οκροςἶα]]γ ας 1 πνο]νο» πο ἀἰ[ιου]εν, ας κο] αν 
Οπιπίροίοπος νν! ναποαἰκ]ν αἲ νο ρεποταὶ Ἠσοειτ- 
τοσο, Ονουμ] Όλο παίμγε οἳ Ὠνο «ἴνπημο { 
ααθβίίοἩ. 9 Ιποοπρτολοηκίθ]ο ἴο ας, ἨΝΙ ουΓ 
υγοβοηί Γπουάος, Α5 ἴο βαρροείης, Ν 8ος 
κοοριίσα] Γοτοίμη Τευἱορίανε, Όλα μοιοίε {ο Ίνανο 
ῶνσοἨ α υἰκίου, Όναί 9 εἰ] ο ὀἀε[οπεῖρ]α; {ος 
Ονουρ] νο ἀῑκοίρ]ος Ἰαά Όσοι αλ]σερ (ος ταίογ 
Ἰιεαυ Γογ ε]θερ,) ἴἶνο (ταπδασίσοη, ἰἱ 8οσπης, ακίησ 
Ρίασο ἴπ Όνο πὶμ]ί (96ο Ίμικο ἱκ. 03.), νου Άτα 
ἀἰκιίποι]γ ααἱά {ο Ἠανο ὌσυἨ αιραζε ὙΝΊον Όιο 
και απά Πραγά Ἠοεςς απά Εἰίας οοπγετείπᾳ νιὶ 
σης. ιν τοβροοί ἴο νο ρµγρο8ες οἳ Ες 
ἐγππβασίάοη, 1 8εοπῃς {ο Ἠπνο Όδεῃ Ἱπιοεπάεά, Ἱ. 
το 1ο0β6Ἡ πο ρτο]αόίσςς οὗ Όιο Αροβίος ας {ο Όλο 
Ρογίοτπαησο ΟΓ νο Μοφαῖο Ταν, Ὁν α βπυτα νε 
ππά αγπιρο]ὶσα]. τορτοκομία(ἶουῦ οὗ Όνο οχρίταίοι 
οὗ νο ανν], απά νο οοπιπποποσπιοπί οὗ Όνο 
Οτίκάπα. ἀἱβροηκαίοα:. Ὁ. ο τουοποῖ]ο Ονείτ 
πηῖμὀς {ο Όλο ααΠοτίησς απά ἆσαῖν οὗ Ολτίκ: ὅ. 
ἰο αἰτοηρί]οῃ νο ΓΗ: αΠοτάίηᾳ απ αἀάίοπαί Μ 
αμ π8 1 ννοτο 3. ση {τοπ Ἠθανο, ο) νο 

ἐνίπο πηὶκκίοη οἱ «ονμο. Ἐος 1 ἵν Ρτοῦαθ]ο Όναί 
38 ο ᾖονα εαρροεοὰ Όνο Ἀ{οφεία νου], αἲ 8 
οοπιΐπα, ἴδ 8οοη Ποτα]ν ἀοκοσπάϊηα ἔτοπι νο 
Ἠδανθης, πά ατταγος 1η μ]οτγς 9ο οἳς Τνογά Ὕνας 
Ρ]οπκοὰ {ο μίνο Ἠ {ροκ Ον ἀθοϊκίνο ῥρτουΓ 
οὗ Πα Μοκεἰακλήρ, ὃν αἰοννίης πο] ῇ ἵπ Ἰε 
μ]ουγ, ααοἷν αἱ ναί νν ον νν]λοἷν Ίο ννου]ά αρροαες 
αἳ Όιο βπα] Λάνοπι, νο τορτοκοβίαίίοη Ὑπα, πο 
ἀουδε, αἶκο πιοπάσὰ ἴο οοπα{οτί απά εαρροτί Όνο 
Αροβί]ος απάοτ Ονοίγ ργονοηί απ ἠπίητο Γτία]ς απιά 
ὑυ]αίοπα, Ὦν α- ρτοβροοί οὗ Όνο ρ/ογη ννμ]ο]ν 
]ου]ά ἴνο τονοα]οὰ ἵπ Οἠνοῖγ Βανίους, απᾶ, Ὀνγοιμ]ν 

Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. εἲ θέλες, ποιήσωµεν ὧδε τρεῖς 

σκηνάς' σοὶ μίαν, καὶ ἸΜωσῃ μίαν, καὶ µίαν Πλία. Ἔτι αἰτοῦ λα- ὅ 

λοῦντος, ἰδοῦ, νεφέλη φωτειγὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς" καὶ ἰδοῦ, φωνή ἐκ 

Όνα ΓΟΓΠΙΕΓ Ρᾳ3β4ρ6, 966 Όιο ποῖο λογο; απᾶ αφ ο 
Όνο Ἰαετ, ἵῖ οπ]γ Ῥτονος ναί α ΊούγπεΥ ἴο (αρεγ- 
πάσα, ΝΑ ἴαΚΘΗ Όνα Ἐταπκβραταήος : παπά 
Ὀιεγοίοτο Τ 9 Ἰησ]ν ἱπαρτουαυίο ναί Όγετα 
ασε υγ Ἀ- ἵ 5ο | ] ] 

οτε Πε. 
Ῥι, Μαινονν απά ως, 
εἱομίαγ 

Ρτοαἡ]] 
οστίαἰπίγ Ὦγ Όνο ννοτάς οῇ Βί, Ίμακε, ἀνέβη εἰς τὸ 
όρος ας 1 8 Γουπά η αἲ] Όνε Μ8Ε8., οοπβγιποὰ ΒΥ 

ο Ῥομομ. Ἀγτ. Ὑετείοη), Ὑνετο νο Ατηςϊο 
Ἠπαλ{ς ὖνο 86ηἨ86 ἴο 8οπιε πιουηίαίη, νο ασ] 
νο σα]]εὰ διε πιουπίαϊη ἵπ τουροοί {ο Οπρατεα; 
αλ υά πα. ή. η] πι. ο Ρρατι 
ο ἃκ { πηοβί 
ος Ἡς νν]ήο μωάγκε ος ος) ψ-χ δγνὰ αχ 
νήήη εἰκ πι]ες οὗ Ὄωκατρα, οα]]οά νο λΜοπα 
βαπρωπι. Το (ταδίον αὔονο ποπ οπεὰ 56επΙΒ 
ιο Ἠανο αγίδεη [τοι α ἵπα οἳ νο {1οο 
Μουπίς Ἠοτποπ: οπς μόνο Ταῦος, Όλο οἴ]νο 
πες (πκατοῦ. Τε κἶνου 
ἸνοοΠ Ὦν απάσπί (σαδϊίον, Όναι Μουπι 
Ηετπποη νἉβ νο 8οσπο οὗ Όνα ] 

ε πρατε:'. απ ο (σανο]]οτα 
ο α οοπίσαἱ Γοττη, ἀθίαο]νοὰ [γοπα νο 

ο τς. 
ο σεος, αοοἷν ας Ἱνογο -- ταἰκοὰ Γοτ το 

"νο -ν ο.” Ἠάπα, ἵπ Ὀνομακοῖνον, ο) 
---ὅρο] ία πιουηίαίη ας, οπα αποπί ἵτα-  ὅ, φωτανὴ] Οτίοκϊ. απ Ἐτία. οὐ φωτὸς οἩ 

ἀἱήοι, «αρροκοά {ο Ἠπνο σοι Ταδον. μη, ποσουπε οὗ ἵνα Ἰνοῖηᾳ νο πιοτο ἀἰβιου]ι τοπάῖπα, 
Ἰονονοτ, φορ {οης Ενο ἔγ]ν ο) νο Γγαδίοη : ναι, Επί Όναι Οσα] οπποη Ίνα ἵ οχοορίίοηας απ 
5 {ας πς τονροςῖν 1ο ἀἰκίαηοο οὗ νο πιουμῖαίη. οπε ἵα, ὙΊνοι νο Ἰπνοῖνον α γιοἱαίοη οΓ 
ᾖοπι Οπκατοα Ῥ]ηΠρρί, ο Ἰπκηβήοἰοπί στουπόκς Όνο ποτπηα Ἰουασπά!, Ἀονν νεφ. φωτὸς, ἃ Κηνοι 
(ο ἴε ἵ οπ]ν ανουί 40 πη]]ος Γοπη ναί ρίασο, α- ανά πια, τος, ὕαπα ουαπόστα 
ἀἰκίαπου οπκ]ν αοσοπηρ]κ]νοὰ ἵπ εὖκ ἆανε, Ἠνυι οοπήποπῖ, (ΟΌοπηρ. Μπες ” 1.) που [ποί]ο ἀῑοί 
ποἰθιοτ, οπ νο οὔἶνοτ Ἰναρά, κ] νο ννογᾶς οἳ ν. 1 νότο νο κά κ -ε -ή--- -- 
93, παπά Ματίς κ. 30,, αν ἵ αἱ]οσσά, Ῥγους πν]ναι αι. ἁ 50. Απο ἷ, Όνο εχίοτηα] 
Όνοβο νεο πια π τση ναί νο ποπ η αἶῃ νγπά Ῥαλου, ονίάσπος {ος τοπδίπα ἵκ πα ες -ν- 
πνοτ: Παππο]γ, Οναί α- Ίοῦγηον Ὕνπα κον Ὀνγουρ]ν κ Όνο σπκο Ίνοτος [ος ἵε ἶ οπ]ν ἵπ ἤνο ος 
Θω]ου Ίπει ὑοίοτο νο Γαπκήμυταίσα, Ας ο εἰκ ἐμβοτίος Μ35. Τ]μο οἰοιά Ἠοτο πιθηοπθά, 
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τῆς νεφέλης, Λέγουσα 

6 εὐδόκησα αὐτοῦ ἀκούετε. 
3 “ ε) 

Καὶ ἀκούσαντες οἳ μαθηταὶ, ἔπεσον ἐπὶ 

86 
ΜΚ. Πῦ. 

τ ) ς ’ δν Γ τ 

Οὗτος ἐστιν ο Τῖος µου ὁ ἀγαπητος, ἐν ᾧ 9. 9 
ο 

Ἱ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ ἐφοθήθησαν σφόδρα. Καὶ προσελθὼν ὁ ἸΙησοῦς 

8 ἤψατο αὐτῶν, καὶ εἶπεν ᾿Εγέρθητε, καὶ μὴ φοθεσθε. Ἐπάραντες ϐ {6 
᾽ 3 . . Σα 3 Π - 3 ᾽ . 3 - ’ 

δὲ τοὺς οφθαλμοὺς αὐτῶν, οὐδένα εἰδον, εἰ μὴ τὸν Ιησοῦν μµὀνον. 
’ .. 3 - , ε] ” ς 2 

9 Καὶ καταθαιγόγτων αὐτῶν Τ ἀπὸ τοῦ Όρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς ο Ἱη- 9 
. . 3 ς/ πε ᾽ ο -Ἡ ’ 

σοῦς, λέγων Ἰ{ηδενὶ εἴπητε τὸ ὀραμα, ἕως οὗ ο Τἱὸς τοῦ ἄνθρωπου 11 
- 3 - 

10 ἐκ νεκρὼν ἄναστῃ. 
2 ῴ7 δν. , 

Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγον- 
. - ΄ 3 -ω ρω . 

τες Τί οὖν οἳ ΤΙ Ὀαμματεῖς λέγουσιν, ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλδεῖν πρῶτον ; 

Ἡ ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς  ᾿Ἠλίας μὲν ἔρχεται πρώτον, 19 
3 ΄ : ”, 2 ΕΙ 

19 καὶ ἀποκαταστήσει πάντα" λέγω δὲ ἡμῖν, ὅτι Ἠλίας ἤδη ηλθε" καὶ 18 
3 αλ. ν πα 2 α. ἄ ; Γ α ϱ 3 / .. / 

οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν αλλ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ οσα ηΦέλησαν ' ούτω 
- 3 . 3 κ 

13 καὶ ὃ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ αὐτῶν. 
’ 

Τότε συνῆκαν 
ς .. .) ι" 3 ’ .. -”- 3 3 ω 

οι μµαθηταὶ, οτι περι Ιωάννου του Ῥαπτιστου εἶπεν αὔὐτοῖις. 

Ἡ Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς 

16 γονυπετῶν αὐτὸν, καὶ λέγων ᾿ 
νιάζεται, καὶ κακῶς πάσχει ᾿ 

16 πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. Καὶ 

σα]]εά αἲ 35 Ῥεί. 1. 1Τ. ια “ εσοε]]επί ρ]οτγ,””. ἶ5 
{ο Ἠανθ Όεεῃ {πα ΒΠθσΠΙπαΙ, ἵπ Υπο] 

Όνε Ώϊνίπε Μα]εείγ οὔἵεν «πω {ο πε ᾖ6νν. 
----ἐπεσκίασεν.] Νοε, ουογε]ιαάοιοεᾶ, Ὀα{ δγγοιιπ- 

εᾱ. Απ Ηε]]οηίσο 9ο [οιπά ἵπ ιο Βερί. Τ]ε 
αὐτοὺς ΠΙΑΥ ὃε απἀετείοοάἆ οἳ αἰῑ ῥγοδοπί. 

--φωνὴ, ὅτο.] Τη 15 οπε οῇ ιο {]ιγερ ἵπ- 
ρίαποςς ἵπ να 15, οὗ ἀοἆ” Ρετεοπα]1γ ἱπίετ- 
Ῥοβίπσ απά Ὀεατίης {ε5 πποηΥ 1π {ανουτ ος Π]5 Βοη. 
Αὐτοῦ ἵ8 {ο ὃς ἔακεη οππρ]ιαίσα[{η, ὁ Ἠἶπα αἱοπς,”) 
απά πο Ίοηπσογ ἈΤοεςς απά ἴπε Ῥτορμείς. ΌὉοπιρ. 
βαρτα 1, τὰ 2 Ρει. 1. ΙΤ. Ματς 1. 11. ο οἶν 1, 94. 
15. χὴῇ. 1. 

ϐ. ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον.] Α Ῥοβίητθ σοποτα]]γ 
παίυτα]]γ αβεαππεὰ Ὦγ Ώνοφο {ο ν]λοπα νἰείοηΒ 

πγετο πιπᾶε: απά {ο ὃς αοοοππ{οᾷ {οτ πο ΠΠΟΤΕΙΥ 
οἩ α ρτϊπεῖρ]ε οἳ /ρατ, (1 Ὀείης ἴπαθ ρεποετα] Ρεί- 
ρυαρίοη Όναί ιο εἶσηί οἳ α προγπαϊυτα] Ῥείΐησ 
ππηκί ἀεείτου Η{ε) Ὀαί οἳ γευεγεποε. [ζοπιμ. Ώαῃ. 
γη, 18, ἱκ. 21. κ. 10 δε 19.] 

9. ἀπὸ τοῦ δρους] Ἱ. 6. Ενα πιοπἠοπθᾶ, 51ρτη αν]. 
20. Έοιτ ἀπὸ ΜαΜΗ., Οτίεες., Επίκ., απά Ξο]ιο]κ 
οτί κ, ἴτοπι ΥΘΥΥ ΠΙΠΗΥ Μ388., οαπτ]γ ΕάΠίοπς, 
απά Ἐαθγοτε, Ῥπί (Ίντο ἵ9 πο εα[/ῃο]οηπί ΓΘΆΒΟΠ 
[ος αἰιοταίίοη ; οεροςἶα]]γ 48 καταβ. ἆπὸ ὄρους ἵ8 
οΏεῃ αποᾷ {π ὥς Ν. Τ.: καταβ. ἐκ τοῦ ὄρους 

---τὸ δραμα] '' νι]ναί Όναυ Ἰπᾶ 86ο,” ἃ εἶλον, 38 
Μπις ρἵγακος Ἡ. Της ἵοτπι απίίο οχε]αἀος ιο 
ποίίοῃ Εναε Τξ ννας α πιογο γ]κίοῃ, 

10. τί οἵν οἵ Τραμματεῖς --- πρῶτον] Όση αργα 
αἰ, 14. Όνοτο Ί οο α ἀἱβιοα]Ἠ, οί {τοσα νο το 
οὕκουτίεγ οἱ νο σοππεεΒοῃ, απά Όνο Ὀγονίεγ ο 
Όνο οπυπεϊαίοη. Τ]ο «οΏκο ἵν πιοβῖ ρτοῦαβ!γ α8 
(οσννν: ““ ον Ίνα ἁροἰαγαίοη οὗ Όνο κοτῖ]νο 
στουπὰρᾶ οἨ Ἠδογ οὗ Μαϊαςλή ἵν. δ,) 

ποσά, ---- Όναι Ε]ίαν ππυκί Άνωςν -Ἡ λίος- 
ΑΠπποαμσα Ἠΐη οοππίπᾳ, ππά τοµίοτο πα] 

Ὀήπμε, ἃο., ἨνΊνοη νο κο Ίο Μονκίαὴ α]τοπὰγ 
αν. απᾶ πο λίαν ροτ[οτπηίης αΗΥ οἱ Όνο οβῄσον 

οπΊ” 
Τῆνο βοηκο (ννμήοἩ πα "Ηλίας μῖν --- πάντα, 

ὕδεῃ σπα νε]ομε]γ ἀκεραιοά) κ ραίπ]γ αν [οἱ]ονν» 

τὸν ὄχλον, προσήλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος 14 18η 

Κύριε, ἐλέησόν µου τὸν υἱὸν, ὅτι σελη- 1 88 

πολλάκις γὰρ πίπτει εἲς τὸ πῦρ, καὶ 18 
3 ”, ο 

προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, 40 

« Ἐ]ίας ἵ8 πάεεᾶ Πτεί {ο οοπΏ6, απά νη]] τοςίοτθ 
αἲ] πήπσς 5”) 1. 6. Ὀδ λα ππεαης οἳ ἱπαοάιοῖηπσα 
πηΙσ{γ πιοτα] «Ἠαπσε απἆ τε[οτπηαί]οἩ. Τ]ηετο 18 
Ώιοισηί {ο ῦε απ α]]αξίοη {ο χε γνογάς οὗ Μα]ασ]ί 
ἵν. ὅ, 6. Ξερί., ναί 15 Ίπετο 5αἷᾶ αρεεἰαἰίη, Ὀεῖπρ 
ποτο αρρ]εά σεπεγαἰίη. Τ]ο Γωίτε {εηςο ἵ8 α5εἀ, 
Ῥεσααβε ἆᾖεδις Ἠετεο ΠΙΘΤΕΙΥ 156 {ο Ἰαπσααρο 
ν/π]ο]ι γνας σεποτα]1γ αρρ]ϊεά {ο πο Νπαςεῖα]ι : α. ᾱ. 
90 ΏΊπεῃ, 1ΐ 86ΕΠΗ5 Εις” ὧ-ο. ᾽Αποκαταστήσει ἵ8 
βαἱά ὮΥ 5οπιθ {ο Ῥο ἴακεῃ ος ἀεείσπ ταῖί]ιες ναπ 
εβεοί. ἘΒιί νν]αί 1ομπ ννας {ο ο, Νίο] Ύνας οπ] 
{ο αοί απ΄ Ἱπίτοάμοίοτγ ρατί, τας ποοοπιρ]Ικηεά, 
απά ἀποκατ. πιαδί Ὃ6 οχ αράμς νι α- ΤΟΓΕΤΟΠΟΘ 
Ώιοτείο. ΤΡ Οὶς Ώο ποί αἀπαείοὰ, ιο ν/αγ ἵπ νν]λ]ο]ι 
Ένα ννοτᾷς Ὕνογο φαἷά νν] εα/ΠοΙεπί]γ Ἰαδάγ ιο 
πο οϱ ια {δττη. 

12. οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν] “πουν Ἠϊπι πο.” 
6 ἀἷὰ ποί τοσορηῖβο Πἶπα α5 πο]; Ώιοτο Ρεῖπσ 
ππαοἩ ἀἱβαστεσπποπί ας {ο Ἠἱ5 τοα] οΠαταςίοτ. 

---ἐν αὐτῳ.] Της ἵε ἠποισ]ιί {ο ο α Ηθυταίσπι ; 
Ρηΐ Ἡ 16 ταί]ογ α ρορμίαγ Ιάϊοπα, αἰπαῖ]αχ {ο 9πΠ6 ἵπ 
οἳς οἵνῃ Ἱαπρααρο. Ποιεῖν 5 αἀαρίοά {ο ἀαεποῖο 
ἐγραίπιεπ{ οὗ ονατγ Κἰπά, νπείμογ σοος οΥ Ὀαά. "Όσα 
ἠθέλησαν ἵδ α Ῥορμίαγ Ἰάΐοπα, ννμίο] αβιαΠγ Ἱπῃ- 
μ.-- ῴσο Τμικο κκ], 30. απά πας 
Ιχ. 

14. αὐτόν ἹἸ 3ο αἨ νο Ἐάἱοτ {οπι είς, 
ἀονγηννατάς τοαᾶ, ΓοΥ αὐτῷ, ΟΠ νο αίτοησοκί ογ|- 
ἀεπος Ῥοῦι οἳ Μ58. απᾶ Ἐαλιογε, παπά ιο πκαρο 
οἳ Βοπρίμτο, απ Ματκ 1. 40. κ. 11. 

----γονυπετῶν.] Τ]ο {οτσο οϐ Ώμο {οτπη 18 ννο]] Ἱ]- 
Παβίταιοᾶ ἵπ Ηογπο)ν Τπέτος, 1, 9398. 

15. σεληνιάζεται]. Ἠτοτα]]γ, ““ Ἄο ἵν πιοοπαίταοκ.” 
Ετοπι νο αγπηρίοτη» ποπ οποᾷ Ἠοτο απᾶ αἱ Ματκ 
ἱκ. 19. Ον ἀἱκοτάςι 8 εαρροβοά {ο Ἠανο Ὦδθῃ 
ορήερκη; ππάστ νοκ ΡΑΓΟΧΥΑΠΙΑ ἴἶνοκο αβ]]οίοά 
Ψι Ἡ ατα ἀορτινοά οῇ πα κοπεο, Ὀοά]γ απά 
πιοπ(α], απᾶ ποπ] αἲ αγήσπ]αίοῃ. Απᾶ 38 νο 
ημᾶ, ἵπ νο απο]επί πιοδῖσα] νντ]ίοτν, οριἹ]οριῖς 
Ρα ση{ αἱὰ {ο Ὦο πιροπκίγηοί, αρτοσαΡΙγ {ο Όια 
σΟΠΑΙΠΟΠ ποίίοη, οῇ Όνο Ἱπππσησο οῇ νο ΠΊΟΟΠ Τῃ 
ῥτοπσἵημ Όνο ἀἰποτάοτ, Τ ἵκ νοτγ ροκε{ρ]ο ναί νο 
ἀἰκοτάστ ἵπ απομίοῃ να ορί]οραγ, ΄ Ώο ναι, Ἰνουν- 
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᾽αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 11 

διεστραµµύη / ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ 
3 ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ µοι αὐτὸν ὧδε. Καὶ ἐπεί- 18 

µησεν αὐτῷ ὁ Ιησοῦς, καὶ ἐξιλθεν ἄπ' αὐτοῦ τὸ δαιμύνιον' καὶ 
Ίύτε προσελθόντες οἱ 19 

μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ ἰδίαν, εἶπον" ἍΑιαιί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν 
εἶπεν αὐτοῖς' «ιά τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. 30 

ἁμὴν γὰρ λέγω ἡμῖν: ἐὰν ἔχητε πίσω ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε 
τῷ ὄρει τούτῳ" Μειάθηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ µειαθήσεται' καὶ οὐ- 

Ίοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἴ μὴ ἐν 3ἱ 

᾽Αναυτρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἸΙησοῦς ' 53 

κ. νου ο. ὰ , 
9, Ὁ. καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν Φεραπεῖσαι, 

1 4 πε Ὦ }εγεὰ ἄπιστος καὶ 

18 ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

ἐκθαλεῖν αὐτό; Ὁ δὲ ἸΙησοῦς 

29 δὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 
προσευχῇ καὶ γηστείᾳ. 

4 ΠΜέλλε ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου 
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Φησαν σφόδρα. 

παραδίδυσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων 

καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτὸν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται, καὶ ἐλυπή- 59 

λθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναοὺμ, προσζλθον οἳ τὰ δίδραχµα 34 
λαμθάνοντες τῷ Πέτρῳ, καὶ εἶπον' Ὁ διδάσκαλος ἡμῶν οὐ τελεῖ τὰ 
δίδραχµα; λέγει" Ναί. Καὶ ὅτε εἰσηλθεν εἲς τὴν οἰκίαν, προέφβα- 56 

οΥος, 48 Τά ππαγ, πο αΥπαρίοπης ατο αἰ] τοσοηςί]ο- 
αὐ]ο ντι ἁππιοπίασα] Ἰπῄπσπσο, 

ΙΤ. ὦ γενεὰ ἄπιστος.] ᾖἨ]ιο ατο ιο Ῥθγεοῃβ 
Ἰετο πιεαηέ, ας Όσυμ πιας] ἀεῦαίοά. Ἀοπιο πη- 
ἀοτείαπά ιο /αΐιε απά Όνο γεἰαβίσπα. Όποτε, 
Όιο «ει, 1. 6. Ένα Βογίρεν ν]ιο παὶρ]ά νο ρτεκοπίέ 
οἳ νο οσσπβίοι. Όήιετβ, ασαἶπ, Ὠνο ἀἰφείρίες ; 
νμ]οῖ 86οπης [τοπαι πο οοπίοχί {ο ὃς Ὠνο πιο 
τοραρίο. Βαί  ἵ9 Ὀοίίοτ (νῦν ἘῬοάάτ., ΚΥρΚκο 

Κωία., ἃις.) {ο 5αρροβο ἴο τορτοοΓ ππσαπί [ος αἰἲ 
Ρτοβοῦί, οσο] Ἡ5 νου ἀθοφοτνοά Π, Τενεὰ ἄπι- 
στος ΠΙΥ Ὦο τε[οττες {ο ἴἶνο ἀἰκείρίεα, απιὰ μ.ο 
Όιο Γα1ιεγ; ὄκεστρ. ἵο νο Βεγίδέα; ιο Ητεῖ ὕω 
ο Όιο ἀἰφοίρίεν απιά ως γρ”. κ” μ άτι νὰ 

---ὀιεστραμμένος αἱρη]ίῇον, Πίο ., Ρεγ- 
Όογςο, ἃπά, Ὃ  οροπσα]] Λαά ; αλα» ἐοά . 
οἱ ἴπ παϊπὰ οἱ πιοτα]ς. Τ]οτο ἵ α αἰπηῖ]ας πηείαρ]νοτ 
ἵπ ουχ ννοτάτογοπς, [τοι να ραγῖ. ραβδί τον, τοι 
τογίπσεπ, Το νι. Ἰπ Ὀοι]ι ἔογπας Όποτο ἵδα ἰαοῖί 
το[ετεπθρ [ο νν]ναῖ 19 ο /γαἰσ λα, 

---ἵως πότε στύμῶν] τοπάσς, “ Που ΊἸοπρ πιααί Ἰ 
Όο πι γου, 1. ο. ' ουν Ίο πιαδῖ ΠΠΥ Ργ6βεηςς 
Ὀς Π6οΘΒΒΑΤΥ {ο γου 1” 

19. καὶ ἐπετίμησεν --- δαιμόνιον.] Ἀοπιο το[οτ νο 
αὐτῳ [ο πο εἰοΚ ΡοΓεΟἩ : ολο, Γας πποτο οοττεςί- 
Ιγ, ίο ἴἶνο άαπιοπ. ἴπ [ποι, νο ραβκασο ἵν Το ἵνο 
ολοι 5 1 ντο καὶ ἐπετίμησε τῃ ὁαίμονι, καὶ 

ἢλθε, 
90. ὡς κέκκον σινάπεως] Ἱ. ο. ονοη ἵπ 91ο αππα]]ονέ 

ἀθμτος ; [ου Οηής ν/π, πς νο Ππὰ Γοπι Όνο Ἠαὐλή- 
πὶσα] οαίομα ἵπ ος, α Ῥτονοτρ]αὶ οχρτοκείοι 
ιο ἀοποῖο απγ Ενα ἁην- ο νν (εἶνο σίναπι 
Ἰνείημ Όνο απα]]οκί οὗ αἲ] κο 
πιοιωαἶπα ννΑΝ ΛΑ πὐπρίαὶ Ἠγροτθοῖο {ο ἀοποίο Όνο 
ποςοπιρἠκἸποηί οΓ ΛηΥ Οήπς αρρατοπἲγ ἱπιροκαί- 
υἱο, [ζονιρ. πανκ κὶ. ο. Τακο κν]]. ῇ 

9]. τοῦτο τὸ γένοι.] Ἠετο αἸπηοκί αἲ ΟΟΠΙΠΙΕΗ- 
ὠιουη καρρ]Υ ὀπιμονίων. Βπῖ Εναε ννου]ά καρροκο 
4 νο οἱ ἀππορα, νν]ο]ν, νουμ]ι ἃ ἶ- 
υἱο ιο, γα πηπκί πο ο αθηηίειοά πιο τονο]αίίο 
Ρ5 εἰρεύπ. Τ]νο τιν ἵκ, ναί (ας (γν., Ἐ- 
Όνγπα., απά κοπο πνούστα (οππηοηίκίογα Ίνα 
ποςν͵) ιο 8οπεο ἵς: '' Ον Κπά ο) δείπσε, πααε]γ, 

} αίμα ο γεπνουε ὃν 

ἀδπποῦς. Ἀπηί]ατ ο ἰοπφ πηϊρ]ηί ὃς πάάπσεὰ 
νου Ποπ Όνο Οτεεκ, Ἰαὔπ, πούστη Ἰαμ- 

κρ. - ροσευχῃ καὶ νηστείᾳ.] υἱπ., 848 (αππρῦ στ - π και ΄ - .. 

38 ηθ το Όνο ααἰππποηί ο ὖναε αἱ δν, νι. 
ου{ νήσο νο ἆαπιοπς οοσ]ά ποῖ ἵνα Ως] 
απά, Ὀνεοτε[οτο, μας απά μα ΐπρ πιῖρ]ί καἰά 
(ο ὃς νο εακε, 8 Ὀείημ ἴιε εαιφε ο Όιε εαµδε. 

325. παραδίδοσθαι .] οί είταγεὰ, Ὀυί ἀε]ίγετεὰ 
υρ 
χὰ, οι ονφ.ά Ἂ 

τοπάε Ηέε ν]]θ πα, 
 ν]]ο 

-.. [ος -- ἃ 4, ο. ά ο Όντο νο 
ι. τοφαῖτο ες [ος το πσαῃα, 

αἱοπα ὑμτουρὴ”” (18 ἐπ] Π, 39.) 1. ο. ἰτανε]οὰ 
» Απά Οναῖ 8 Όνο νθυν 86Π96 ΟΓ ἀναστρέφω 

Ἀθτο ο) νήσο εἰμπίβοαίον Ἰλοῖς. νν]]] γεκ- 
απιρίο8. ἈἨεπάος, ''ᾱ5 νου πετ ἵτανεα 1 
ἵπ Γγοπα ν. 54, οἳ ἠνεῖτ 
αι) Οαροτπαστη ς απά, ἃ8 Ίνα Ίδαγῃ 
αν]. 31, οἳ ΟὈνεῖτ 1οτήςΥ {ο οτακα]επῃ. 

94. τὰ ας Όνο ἀῑάταςπιας.” Α οο]]ος- 
νο πάπας λλο ίαα 5ο οπ]εά. Τ]ο ρ]ωτα] ἰψ 
υοά νι το[ετεπες ἴο νο 
κ ]νοπα ἴξ ννας ο]]οσῖοά, απο] οπο, Ταν 
αι τονὰ (τε Ῥ]κο. ρτοροςοε) τὸ ὁ, 

το[ογεηος ομαίοπια γή - 
πιοηί, Ἴ]ο πουν ἵν ἀθο]πεὰ τὸ .. 

ᾖοο, 1. 6., 88 νο 

Ῥόογκοης Γγοπι 
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.. σεν αυτὸν ὃ Ἰησοῦς, λέγων ̓  Τί σοι δοκεῖ, Σίμων ; 

86 

. - .». ν , Π , υ] - 4 9: Ἡ ο. ες» ». ον 

γῆς ἀπὸ τίνων λαμθάνουσι τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, 
3 - 3 ;  -- [4 ΄ 32 Γ υ 3 

90 ἀπὸ τῶν ἄλλοτρίων; «4έγει αὐτῷ ὁ Πέτρος" «ἁπο τῶν ἀλλοτρίω». 
..- ον νν | - Ρ. ε/ 

5ι Ἔφη αὐτῷ ὃ Ιησοῦς' άραγε ἐλεύθεροί εἶσιν οἳ υἱοί. Ἵνα δὲ μὴ σκαν- 

δαλίσωµεν αὐτοὺς, πορευῦ εἰς, εἲς τὴν 
. 3 , - 3 » Σ ᾿ 2 α η ’ 3 - ς 

τον ἀναθαντα ποώτον ιχόυν αφον ο και ανγοιξας το οτοµμα σαντου, ευ-- 

2 νά «χαδμὲ Κάνω ' ᾽ » ο αν ὁ ω αἲ 

ρήσεις στατηρα ΕΧεΙΥΟΝ λαθών δὸς αντοις αντι έμου και σου. 

ΓΕ νου, Ἐν ἐκείνη τῇ ὥρᾳ προυηλθον οἳ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ, λέ- 

ὁ 7οντες 
ι / ς 3 - Π ., 1] 3 Π πα ν 

προσκαλεσάµενος ο Ιησοῦς παιδίον, ἔστησεν αὐτὸ ἐν µέσῳ αυτῶν 
κ ἡ ῳ 32 ΄ άν ᾿ υ. Π 

8 καὶ εἶπεν ᾽ἁμὴν λέγω ὑμῖν" ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ 
3 . -” 3 [ο] π 

4 παιδία, οὐ µῆ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Όστις οὖν 
, ς . ς . ' » σ ψ 3 ς Π ὦ υ] 

Τ ταπεινώση εαῦώτον) ως το παιδίον τούτο, οὗτος εὀτιν»ν ο μείζων ΕΥ τ] 

- 7 ο. Γὁ] Γ] Π -” 

6 βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. Καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ 

ΜΚ. τῦ. 

οἳ ῥασιλεῖς τῆς 9. 9. 

Φάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὺ 
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τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τη βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν Καὶ 36 κατ 

9Ἱ 48 

θτῷ ὀνόματί µου, ἐμὲ δέχεται Ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίση ἕνα τῶν μικρών 
- . .᾿ - 

τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμὲ, συμφέρει αὐτῷ, ἵνα κρεμασθῇ μύλος 

τηαΥ ὃς Ενας εχρτεφφεά: ΄΄ επ Ῥεΐετ Ἰαά θη- 
τετεά Ιπίο πε Ἰοιφδα, [νέες νοε5ας αά αἰτεαᾶγ 

6, νη]]α ο {αςκ-σαίμετετς Ίνετο αρρ]γίησ {ο 
είετ {οτ ἴἶνε οοπ(τιοα{1οῦ,] απά ννας αξί αροιί {ο 

απ Ἠΐπα ννείπετ Ίο ννου]ἀ πο ραγ νε οοπίτίρι- 
Ποπ, ὀεδας ννας Ὀείογτεμαπά νι Ἠἱ5 ααεκίίοη, ὮΥ 
ακ]πςσ πι 9Π8, ΠαΙΠΕΙΥ, Τέ σοι, ἃνο. Υἱῶν, Ἱ. 6. 
Ώιοφε οἱ ἐλεῖτ ον/Ἡ {ΑπΙΙ]Υ, 45 ορροβθά {ο ἀλλοτ., 
Ώιοφο ποί οἱ Ονείτ ον Γαπη!]γ. 

38. ἄρα γε ἐλεύθροί ε. οἱ υἱοί.] ἜΤπουσ] {ἶνετο 
Ίαξ Όεεῃ 8οπιθ απεείίοη ταῖ5εᾷ αβίο νηαί 18 πιοαπί 
ϐΡΥ Ώνεκε ννοτᾶ, γεῖ, αἴτει 411, Όλα αἰπιρ]εθί απἀ 
ππαοςί ἱπίοτργείαίοἨ 15 Ειναι οἳ ΟἨεγβδοβί. απἀ 
Εαηγπη, - -- Ὦν Ετίίσ.), παπιδΙγ, “« ἠναί 
ος ἰνατε, ραῖά {ο ἀοἆ {οτ 15 {εππρ]ε, ΤΙ ουσ] 
ποῖ {ο Ρραγ, {παβπππο] αξ Ι απι Ἠὶς Ἀοπ. Ἔηετο 
ἵ8 4η ατσυτηρηί ὰ /ογέίογί. “ Η 5πο] Ῥε ια οπβο 
νι οι απ θαγτη]γ Κάπρ᾽8 5οἩπ, Πον/ πΙΙΕἩ ποτε, ὥς, 

37. ἵνα μὴ σκανδαλίσωµεν αὐτοὺς] Ἱ. Θ. ναί νο ΠΙΑΥ 
ποί πωακε Όχοπι ΒΙΡΡΟΡΘ, εἶναι νο μπάεγνα]ιο Ὠια 
{απερ]ε ; νήσο] τηὶρ]! οπα8ο ἴπεπι {ο επαῦ]ο αἱ, 
απά τε]οσῖ ΠΙΥ ΡΓείΕΠΒΙΟΠΒ. 

----τὸν ἀναβάντα ἰχθῦν] “' ἠναῖ νυμ]ο] τί {ο, ΟΙ 
πιθοία νο ους”. Ας ἴο Όνε ρίοσο ΟΓ ΠΠΟΠ6Υ Ἰογο 
αιεπήοπεᾶ, νο ποθά ποῖ, νι Βομπαίάέ, 5αρροβθ 
{ οτεπίρᾶ οἩ ργροβο: Ὀα{ ναί 1 Ἰνπά [αἱ]εη Ιπίο 
Ένα ϱο., απά Ὀεοῃ αννα]ονοά Ὦγ νο βμ. ΜαπΥ 
ηαίαποςα ατθ οἨ τοσοτὰ οἱ Ίενγε]», οοἵη», ἄτο. Ὀε- 
παρ [ουπά {π νο Ἰνε]]ήος οί βειε». 

ΧΝΥΊΠΙ. 1. ἓν ἐκείνη τῇ ὥρα] “'πί Οναί ἀπιο”) (ὥρα 
{οτ ... χί, 20.) απά ρτοῦαΡ]γ οἩ ἴἶνο 81Ο 44γ 
νι Όνο ενοπία Ἰημί τουοτάρθὰ, παππο]γ νο ἴΤαηβ- 
βσυταήοπ, απάἀ γππρπέ οἳ Όνο ἀάγασμπηα Ὁγ 
σα Τ,οτά Γοτ ο... απά να, ατα ἀ1Λοτθ- 
ΡΑΠΕΥ τοκροσίηρ Όνο ππρὀο {πι νο 9 ΙΓπΗΡΑς- 
Όση ἴου ρίασς, κου Μο]ναρ]κ, αἱ οσο Ὦγ Μι. 
Τονηκεπά, Ν οἱ. {. ρ. 301. Τίς ἄρα μείζων ο. ή 
Ππομίεν, ἠο ἀσαν, ατοκο τοπι α ἀἰκριίς, ήο]ι 

ατίναη οἵ Ἰπίς [τοπη νο ῥτοίοτοηος ᾖ1{ Ανον/ῃη 
ὮΥ σεις {ο Ῥοΐοτ, }οἶνη, παπά ᾗπππον; πιὰ νήσο] 
Ἠά ακεηοὰ κοππο ΦΗνΥ ἵπ Όνο τον οὗ νο ἀῑκεί- 
Ρίο, απ 5οπιο ρτίάο ἵπ νο Ἠοποπης ος 
Όνοφς ργο[οττρά, 

--μεζων] ον μέγιστος, ΑΥ νο (οππησηΕλίοτα. 
δαι δνο ἀκειρίος κεοιη {ο Ἠπνο ἀθκίτοά {ο Κπονν, 

ποί νο ου]ά Ῥο {ο σγοαἰοςέ, Ῥαί νν]λο εΠοπ]ά Ῥο 
«γεαί, απᾶ ΠΒ] ια πιογε εοπκἰώεγαδιε Ῥοβίς ἴπ τΏθ 
Οουτί οὗ ινε Μεβεῖαμ. Τ]α ποίοπ (οοΙΠΠΊΟΠ {9 
αἲ! πο εν) ναί ἴπε Μεεεία] ννοι]ά οτοοί α ἴοπι- 
Ροτα] Κἰπσάοπα, Ώιπεγ γεί οεἶππρ {ο απά ΠενοΓ ]αιά 
αδιἀε Ε11 ΓΗΙ1γ επ]σµίεπεὰ αἱ πο ἀεδοεηί οῇ {ια 
Ἠοιγ ρἰτῖῖ. 

2. ἔστησεν αὐτὸ --- αὐτῶν] ἜΤηια5 επιρ]ογίησ α 
πιεί]οά οἳ Ἱπείτασίίοῃ αἱνναγβ ρτενα]εηί 1π ἴθ 
Ἐαδί: ΠαΠΙΘΙΥ, ναί Ὁγ επιυ]οπι απἆ «γπηρο]]σαί 
4οΏΊοηςβ. 366 {οἨ. κ. 4. ὅσ 14. χχ. 22. χχὶ. 19 

3. ὡς τὰ παιδία] ἈΝαππε]γ, ἵπ τεεροοί {ο ΙΠαΠΙ- 
Ῥήήουφπθςς, ἨπΙΙΠΗ{Υ, ἀοο]]ίγ, απἀ αὔβοπος ο α 
νγοτ]ά]γ-ππϊπάοά ερίτίί, ἀἰδροδίίίοης {ιο νοΓΥ Τθ- 
Υ6Υ56 {0 ιοδαο πΠΙσ ἴπεγ Ἠνετο ίπεπ Ἱπάπ]σίηᾳ, 
Οοππρ. Ἱπία χἰκ. 14. 1 Οοτ. χὶν. 26. Οαγ Τ,οτὰ 
Ῥτοσθεάς {ο βΊονν ναί Ίο νν]ο ουίηςσθς {πο ἀἱδρο- 
{σης ἔπας οπ]οίπος εΠα]] ο ἀἰδήπσια]κ]οά ἴπ ἴιθ 
αρίτιααἰ Κἰπσάοπα ν/ΠίοἩ Ἠθ οοΠ1θΒ {ο οβίαδ]ἰδῃ. 

Τ,αποπα, απά Ῥο]ο] οὐ, (τοπα 
ΤΙΠΠΥ απο]οπί ΝΤΡΒ., ταπειγώσει. Βυαΐ Όιοτο ἶς πο 
ϱηβ]οῖοεπί ονἰάσποο {ο ]15{10Υ αΠγ οἨπησο. ΤΓ ιο 
Ρτοργίείγ οἳ πο Οτοο]κ Ὦο ορ]οοίθά (ο, νο πηῖσ]ηε 
Ἀπβννος, νι Μαν, ἵπ Ν. Ἡ ποἨ (Ογοῖίας 5οἆ 
Οοάΐσας να]οπί. Ἠοννονοτ, ἴἶιο ρτορτίθίγ Ίνα Ώοςῃ 
Ἰαατηθό]γ εαρροτίοά Ὦ}γ Επ. 

ὅ. καὶ ὃς ἐὰν δέξηται σοι Τ]ιο ρτοσθάῖπσ νογ5ο 
{8 ονιὀάοπ]γ ἀἰτοσίοὰ {ο νο ροβή]ρα; νν]η]ο (8 
ππά πο Γο]ονν]ησ βοσπα ποί βαἰ(αρ]ο {ο χοπ: Όπί 
ν/οτο ρτοβαΡ]γ πἀάτορροςὰ {ο βΟ0Π1θ ῥηβ/απάσγα, {ος 
(ο Όνο ροορ]ο αἱ Ίαχρο Π νοπ]ὰ Ώο νουγ εἰίαρ]ο, 

ϐ. μικρῶν] 1. ο. ἀἰλοίρ]ερ σοποτα]1γ νν]]νοιί το- 
Γετεπος {ο ασο οτ αμα Τγ. Ἔ]νο ννοτὰβ τῶν πιστευ- 
όντων το οχοσο σα] οῇ Όνα ρτοσσά(πσ. 

---“συμφίρει αὐτῷ.] 3οπ1πο ΑΒΙΡΡΙΥ μᾶλλον, Ἱ. ο. 
ταΏνογ νπη νε εομ]ά οοπα ΙΓ Νο α ογππο, Βυαΐ 
Ενα! ἵν πο ποΟΘΡΕΑΕΥ, ἵε Ὀνοῖης πρ[ίρα, 

---μίλος ὀνικός,] Ῥαππο ϱοπαποηίαίογς από ογείαπ 
Ὦν ο Όιο πμρεγ ο ιο 0ο πι[]-κίοπος, οπ]]οά ἵπ 
Ηεῦ. σα, 15 γης οἩ Ὠνο οίμογ: ο πογΕ, α π(]- 
Μ/οπις (ΥΠ {η/ απ ανα, Ἀπᾶ οοπκθ Ποπ] ν Ἱαεροτ ΏνάΠ 
Ον! (αγποὰ Ὦγ νο Ἠαπά, Έο ναί πμ  ππαγ, πο 
οχρτοβείοῃ φει -καταποντισθᾳ βοσπη ο 9 
ῥτονσήα!. Το ρυπ/κμππορ π οπορίση, νου μἩι 
ποί ἵπ κο ΑΠΠΟΝς Όινο ον Ὀνοπιπο]νον, να 80 

4. ταπεινώση 
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9. 15. ὀνικὸς Ἰ ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάχει τῆς 
Φαλάσσης. Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων! ἀνάγκη γάρ ἐστι Ἱ 
ἐλθεῖν τὰ ουκάνδαλα". πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι οὗ τὸ σκάν- 

43 δαλον ἔρχεται! Ι δὲ ἡ χερ σου ἢ ὃ πούς σον σκανδαλίζε σε, 8 

ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν 

ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλὸν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα, ῥληθηναι 
«ἴ εἰς τὸ πῖρ τὸ αἰώνιον. Καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε 9 

αὐτὸν, καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" καλόν σοι ἐστὶ μονόφθαλμον εἲς τὴν ζωὴν 
εἰσελθεἴν, ἡ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα, ῥληΘῆναι εἲς τὴν γέενναν τοῦ πυ- 
ρὐς. “Οφᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων" λέγω γὰρ 10 

ὑμῖν, ὅτι οἵ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βῥλέπονσι τὸ πρό- 
όωπον τοῦ Πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ἠλθε γὰρ ὁ Τίὸς τοῦ ἀν- 1] 

4. Ορώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός. Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀν- 19 
θρώπῳ ἑκαιὸν πρόθατα, καὶ πλανηθῃ ἓν ἐξ αὐιῶν' οὐχὶ ἀφεὶς τὰ 

ΑΠΊΟΠᾳ {1 ευττουπάἶπρ Πα Ιοης: Ὑ]νετε Τξ νναβ ἵῃ- 
Πιοίοὰ οἩ οτπα]πα]ς οὗ ἴλο νγοτςέ κοτί. 
---πελάγει τῆς θαλάσσης] Α βοπιανν]ιαῖ τατο ρῄτα»ς, 
νο Ῥγορογνος Όλο ρηϊπι ήν ε6ηἨβθ ΟΓ πέλαγος, 
Π4ΙΠΕΙΥ α ἀερί. Ἐοτ ἐπὶ Ὀείοτο τὸν τράχ. ΝΕΤΥ 
ΙΠΠΗΥ ΛΤΒΒ, Ἠανο εἰς, νη]ο]ι ἵ οὐ τοά Ὦγ Ἰγείς., 
Μαι, Οτίοκὺ,, Ὑαΐοτ, Επία., απά Βο]ιο]χ: Ρετ- 
Ἰναρ8 προῃ ]ηδί στουπά». Ον Οκ απά νοτ. Ἰ. 
οοπαρ. ἴμικο χν. 1 ἃς 3. 

Τ. σκαβῥάλων] Ναππε]γ, Όνορο Ἰαδί αἀνοτίεὰ ἴο, 
αγὶκίης Γτοπα πο σα]απη]εος απά ροτκεσαίίοης Ενας 
ανν οά {πο Ργοίὂβκοτς ο Ολγα απΙγ  απιά νο] 
το εαρροθεά {ο Ἠπνε Ώο6ῃ ργεβοπί {ο ἴἶνο πιῖπὰ οἳ 
ος 1,οτὰ απά Εΐ5 Αροεί]ος. 

--- ἀνάγκη γὰρ ἃο.] Τ]ο πεσερεῖίγ Ίνδτο ΠπεΠ- 
Ποπος ἵδ οσπιαἠἱομα[ ππᾶ νο πιαγ ΡαΓαρ]ταςο Ο5, 
απά Όνο ρατα]]οὶ Ῥᾳςκαρο ο Τμακο, α5 Γοἱ]οννς: 
οπηποί Ῥαί ἸπρροἨ. ναί οΏσηοςς, (σκάνόκλα) οτ- 
ουπηβίαηοςς νήσο οὐκίταοί νο τοσσρίίοη, ΟΥ ο0- 
σαείοη [πο αὐππάσππιοπί οὗ νο ῥΗν, αΠου]ά οὐ- 
ουσς ν]θί]νογ οοσαβίοπεά Ὦγ Ρρογεσουίοπ, ἀθπίαὶ 
οἳ ιο οΟΠΙΙΠΟΠ οῄϊσος οἱ Ἠαππαπ]έν, οοπίεπαρ, 
Κο. Το αγσαπησηῖ ἵς, εναί ἰνουρ]ι, ἴτοπα νο σοἵ- 
ταρίίοη ο) ἸπάππαἨ παίατε, απ νο αὔακο οὗ πιο) 
[του ἈσΕΠΟΥ, οὔεποςς πημδί πεσάς ατίεα, Υεῖ 8ο 
(οττίρ]ο ατο {ο οοΠθὀΠσµοσς οὗ Όινοβο οἩσπσος, 
Ονας Ἡ 19 Ἰνοίοτ {ο οπάντο ἴἶνο μτοπίοκί ἀερεῖνα- 
Ποηα, οἱ οοτροτοα] ραίῃ, Όναπ οσσακίοη Όνοπη, 
Οπ Ον ευὐ]θοί κου Βρ. ΄Γαγ]οτς Ἠγουκα, ν΄ οἱ. 1. 
9ο]. κα. 

8. --, οἩ. ν. 90. κα. απά Νοισα, οι 
τοκροςί {ο Όπο ορηπρο ίση, Καῑπ. ἀθπίον ναί Όνοτο 
4 αἩγ. Βαι  ελου]ά οσα ναί, ἱομοί]νογ ντι 
οπη σπα ασπ]ηκί [νο σκάνδαλα η λο]ν ἄγανν οὔλογν 
ἱπῖο αἷπ, ος Τ,οτὰ πηῖχον οπο (πτοπάσὰ Γον 
ἀἰκείρ]ος) αραϊπκί πγοννίηα ΔΠΥ σκάνόαλον ἵπ ουσ 
οἱ ΥΝΑΥ, ο λλοτ Ὃν μἱνίηα νναν ἴο ννοτ]ά]ν -πλπά- 
οἆπθκα, οἵ {ο κοπκηα έν, απά Γποτάιπαίο ποσο. 
Γη εποτῖ, νο Ἰνομί οΟΠΙΠΙΘΗ οἩἳ Όνομο νογκοα 
πο Ώχοχο οἳ 1 Σον Π. 15 ᾱ. Τ0., ρτοῦαϱὴν ντ ση 
να νίονν 1ο Οκ αὐπποπίίον οὗ Οίκι: Μὴ 
ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον ἃο. ὅτι πᾶν τὸ ἐν κόσµῳ, ἡ ἐπιθν- 
µία τῆς σα ρκὃς, καὶ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν, Κο. 

10. δρᾷτε μὴ καταφρονήσητε Κο] ὮἨσνοτίης 
ὑπο] {ο νο εαλ]οοί νοβοτο ἱτοπισοὰ αἲ 6 ἁ. Τ, ουσ 
Γ.ογὰ Γγοπ ρεγκµίοη ἵπ ποπογαὶ τους θᾶκ {ο ὙΥΑΓΗ 
Ἠήα Ἰνδαγογε αρα ηκί ργίάς απά εσηήοπηρέ Γονναγόα νο 
Ρ6ΓκΟΠΑ {π οπδκήοῃ. Άπά Ον αἀπιοπίίοη ἵνα 
οἆ [οπι νο Γοπκοµς, Ἱ. νο οπτο νν ην νν]ήο 
Οσᾶ, ὮΥ ή αππρεῖς, πναἴσνος ονοτ ήν πιοσποεί 

βοτνπηία: 3. Ώιθ Ίουο οἱ Οήεί εᾖλονη εφ πα]]γ 
ππίο ιοπε, Αρ Ἰαγίηρ ἆοννη Ἠ9 [ο Γοτ Ονεῖτ 
κακο», ας νε] αν Ὀνείγ πποτο Ἰοπουτεά Ὀτείγεῃ. 
Ἡ 195 ρ]αίη Οναί Ομ αἀπιοπί ο 19 ππσκηῖ Γογ καο]ν 
38 Ὕνετε Ώ6οοπιο ἀῑκοῖρ]ος. Α5 {ο Όνα [γαίτεπκοη, 
µτ ἵ9 απ αγριωπεπέπι αἆ ἡ πάνετίπᾳ {ο νο 
ροποτα] Ῥε]εΓ ο Όνο ενα (τεἰα πο απποης Όνε 
εατ]γ Ογκίαπς, απά ρτοβεκεσά Ὁγ εενεταὶ οἱ νο 
Εαἴετκ}, Όναί 6νετΥ ῬετεοἩ, ος αἲ Ἰσαςί νο ! 
Ἰιαὰ Ες ποπάαπῖ απρε]. Τ]νοκο ατο καἰά αἲ Ἠοῦ. 
ἱ. 14. το ὃς ϱ ππ]κτοτί 

1, 
ο. “« Όνου οπ]ον ἴ)ι 

Γανοιτ ο,” ἃο., ἵπ --.'. Βαν] θὰ ΓΑ Οήοπια] 
ουβίοπα, Ὦγ νήσο Ἡ ποπς Ὕνετε ϱ]]ουνεά {ο κος νο 
.... { Όνοφς νο Ίντο ἵπ οερεεῖα] Γανουχ 
Ον Ἰήπα. [Οοπιρ. 1 Κίπσε κ. ὃ. 

1]. ᾖλθε γὰρ --- ἀπολωλός.] ο οοπποσ ίση 
Ἰοτο ἵς ποῖ ο α{το ορτίαἶη ς Εξ Τξ κοοτης ἴο ἴνο νν τν 
Όιο [όγκο οὗ Όνο Ρρτουθάΐηα γεγεο, ᾳ. ἆ. 
«Ώεερίκο πο αἩπγ Γο]]ον- Ἠπίκίπηα, Ἠοννενοτ 
Ἠαπαρίος Γος νο οὗ Μαη οππηο [ο 8σης γπρά 
πιο, Νιου οχοερίοπ ος κ ποιο.” 
νογκο ἵψ τε]οσίοὰ ᾗν 

οπή αοὰ ἵπ ὅ 
ὑεγπαί! ἀοοίάεα]ν κος [ο Ἡ ἵνα Αγ οαλ/ογ 
σσουπὲ [ος Τά οι 
Τ ακο χἷκ. 10, η) 

{ αἱπιοκί Όνο ορηκκίοη {ο 
Όνο δυο ορᾶ οὗ νο κοτῖῖνος. 

: 5 3 3 ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ὡ 

{ο 

15. οοπηοσ(ἶοη «οσα {ο ὃν ία αλ. 
ταν ἄσυτο το γουγκεῖνος νο στιεΓ παπά πησοτ 
Όνο Αἰποϊσεν θες] αἲ οπε οἳ ή Ρα να] Ἰνοῖπᾳ οε- 
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19 ἐννενηκονταεννέα ἐπὶ τὰ Όρη, πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενο”; Ἱαὶ 19. 
. ΄ ε ον 9 α ν α.ν , ς ο 5 ΄ ανν 3. » 6 

ἐαν γένηται ευρεῖν αὐτὸ, ἁμὴν λέγω υμῖν, Οτι χαΐρει ἐπ αὐτῷ μᾶλλον, 
ν ’ ο. η 3 

14 ἡ ἐπὶ τοῖς ἐννενηκονταεννέα τοῖς μµῆ πεπλανημένοι. Οὕτως οὐκ ἔστι 
-” 3 ϱ 3 

θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ ΙΠατρὺς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ἵνα ἀπόληται  ἸἹ 
16 εἷς τῶν μικρῶν τούτων. ἜΕὰν δὲ ἁμαρτήση εἲς σὲ ὃ ἀδελφός σου, 

5/ Λ Έ 3.4 ε.. » Δ 2 ν ’ 
νπαγε, χαι ἔλεγξον αντον µετα-υ σου αι αντου μογου. 

16 ἀκούση, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου 

2 η) Ἔάν σου 
.. ο ᾽ 3 ’ ’ 

ἐαν δὲ μὴ ἄκούση, παράλαθε 
. -”-. 3 ο 21 ο 8 3 ᾿ / ’ 4 ο] 

µετά σοῦ ἔτι ἕνα η δύο" ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων η 

ἹΠτριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. Εὰν 

ἐκκλησίᾳ | 

15 ὃ ἐθνικὸς καὶ ὃ τελώνης. 

Π ’ .) ” 5 Π . 

δὲ παρακούση αὐτῶν, ειπὲ τὴ 
ελ) ι λ ..- Ε] / , 3, αϱ ἐαν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούση, ἕστω σοι ὠσπερ 

3 ο ’ νὰ ον 5/  Ἆν ιά 4.13 
ἁμῆν λέγω υμῖν' οσα ἐὰν ὃδησητε ἐπὶ 

- - 2, ΄ 3 - 3 ... ιν 5 φἳ ’ ον ” 

της γῆς, ἔσται δεδεµένα ἐν τῷ ουὐρανῷ ' καὶ οσα ἐν λύσητε ἐπὶ της 
- . . 3 - 

19 γῆς, ἔσται λελυµένα ἐν τῷ οὐρανῳ. 
’ ΄ ς ον / ) ’ 

Πάλιν λέγω υμῖν, οτι ἐὰν δύο 

ὑμῶν συµφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος, οὗ ἐὰν 
3 . - ’ ο) 3 - 

αἰτήσωνται, γενήσεται αυτοις παρὰ του ἸΠἴατρος µου του ἐν ουρανοῖς. 
στ ’ 3 ’ υ.) -. ’ 3 μ α..Ά », , 5» » 

90 Οὑ γάρ εἴσι δύο η τρεῖς συνηγµένοι εις το ἐμον ὄνομα, ἐκεῖ ειμὶ ἐν 
- Ἅ, Ν 

µέσῳ ανὐτων. 

5 ἍἸύτε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε' ἈΝύριε ποσάκις ἁμαρτήσει 
- 3 3 ’ Ἀ. μ ’ ’ .ν 

95 εἲς ἐμὲ ὁ ἀδελφός µου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; «4έγει αὐτῷ 
- . 5 3 3 ες ς 

ὁ Ἰησοῦς" Οὔ, λέγω σοι, ἕως ἑπτάκις, ἆλλ ἕως ἑθδομηκοντάκις ἑπτά. 

ἀιιορᾶ Άνναγ, ὮΥ ἴο 1οΥ νἨῖομ Ἶε Γεε]ς αἱ {]ιε Τε- 
εστεγη οἱ οπε ναί Ἰαὰ σοπο αξίταΥ σ] νο] ἶ9 ηκα 
Όἶναί οἱ Όνε εΠερ]ετά,’ νο, ἄτο. Τί ὑμῖν δοκεῖ (1Ἠ 
νη]ο]ι ννοτᾶς ἴἶνε ὑμῖν 15 επιρῃα(ἰο) 15 α {οτηλυ]α, 
εἰονίηρ Οιαί νε ΟΠ ἶς Παρίταίεά ὮΥ νν]ιαί ία]κες 
Ρίασς νι {επιδείυες, απᾶ ἵπ νο ογάίπατι οεµΓ- 
τρπερ» ο ἐ[ο. Αί τὸ πλανώμενον Ἠείθ, 38 αἲ τὸ ἄπο- 
λωλὸς 1η {πο γοτεο ρτεσεάίπᾳ, ειὈ. πρόβατον. 

15. Καπ. Επ (ετο 19 Ίετο ΠΟ οΟΠΠΘΟΙΟΠ 
νθι Όχο ρτεοθάἶπρ νετβθς, απά Οναί ν/]ιαί 15 ΠΟΥ’ 
ἱπίτοάμοεά νναβ ρτοπουποθά αἲ αποίἸετ ᾖππο. Α 
τεοεπί Επσ[κα (οπιππεπίαίοτ Ιπιαρίπες ναί Γγοπα 
Όνο ο[/επάρά, οατ Τ,οτά ρτοσεεᾶς {ο ἴἶνε ο/Γεπαΐπις 
Ρατ. Βυ Ἱ 1 ἀϊτεσιγ ιο γευεγδε; Ἀπά να 
Ῥητροςο 5 πο, 8 Ίνα Φ4ΥΒ, Ἠονν {ο τοο]αῖπι α βἱΠ- 
πετ. ΄΄ Ῥυί {ο Ὀτίημ {ο α Ὀείίετ πη]πὰ οπς νἩο 18 
μη αγ Γπ]ατοά ας α 86η86 ΟΓ ἁμαρτ. [τεφαθηί 1π 
να Ὀεφέ νΥγίτετν. ζζοπιρ. Πμκοκνή. 2 δε 4. Τίετο 
{5 απ αἱ]ακίοη {ο Έιο ομβίοπα οἱ {ο Μοφαίο Ίαν, 
οπ νο] νθ οπΠοΠς ο ἴἶνο ρηπι νο ϱἨΗτο] 
Ἠετο [ουπᾶάεά. Ὁ ας ππιαη ὃς απἀετείουά, 
εἶθνετ νι Ἐπνγπι,, οἱ ραϊπίηρ Ἠΐπι ονοτ, παπά το- 
εογετίηρ Ἠήπι ἴο ῥγούιογ]οσά, ος, νι Οτοί. απ 
πο οχροµίοτ», οὗ τεοογετίησ Ἠΐπι ἴο α- τρ] 
είαίο οἳ πιἰπἁ, απά {ο ἴιε ραίἩ οὗ ἀπίγ απά Όνο τοπὰ 
ο κα]γαίοη, 
ΣΤ. εἰπὶ τῇ ἠκκλησία] Τη ππαφί πιολη, “' {ο Όλο 
ραγήσπ]ανγ εοπστοραίοπ {ο νήσο] γοι Ῥοίμ το- 
αρεσύνε]γ Ῥοίοημ ο παπιο]γ, ἵπ οτάςτ Επί Ίνα ΠΠαΥ 
ο... Υ πὀπιοπ]κεά {ο αγ αρίάο Ἠΐ Ππήπαίσαὶ 

ἱπ]ατίοας αρίτίε. 
11. σοι ---τελώνης] Ἱ. ο. “«ποσοππΕ Ἠήπι 18 

ἱπέρτοσαγκο ἵπ {ο νο ανοἰάσᾶ, αν Ον 
Ἠ]σαηκ. Βἰπή, Ἠοπι, αν!. 17. 

.. Άσε αἶκο 2 Ί]ομα, 1, 14. 
15, ὅσα Ἰὰν ήσητε δα] Οπ Όνο κοηκο ο νονο 

ψοτᾶς κε Νος καρτα αν]. 19. Τε πιακέ πο, Ἰνουν- 
δνεή, ἵνα Πεγε ἔκαῃ ἵπ Όνο «απο οχκίοπί αν 1ηοτο ; 
ναι (1 Όνο νου Οσπαπποπίαίοτκ ατο αρτοςά) ο 

Ἠπιίοςἆ ὮΥ ιο οοηπθο/ίοῃ ν{1 {ε Ρρτοσθά]πσ σοπ- 
{εχί, απά πε οἰτοαπιδίαποςς οῇ {Πε οπ5ο ἴπ ϱ168- 
Ποη. Ὑε ππαΥ {παβδ ραταρηταβο: « Ὑμαίενετ γα 
εἰνα]]. ἀθείετπιίπε απά αρροϊπίέ τοβροοίῖηπσ ειο] απ 
οβεπάετ, ννΠοί]ιθγ αξ {ο Ἠ5 τοπιοναὶ {οπι {ῇθ 
Οτ]κήαπ φοο]θίγ, 1 ουάμταίο απ Ιποοττίσ]ιθ]α, ΟΥ 
Ἠή5 τοπάπιϊςδίοῃ Ιπῖο 1 οἩ τοροηίαποο, [ νι] ταί]- 
(ν: απά νλαίονοετ σα]άαπος γθ αξί {Γοπι Ἠθανθῃ 1 
{ογπαῖπς Όιοςο ἀοίογπιπαίοπς, 5μαὶ] Ὦο σταπίοά 
γοι; 80 ναί νοτο Ὠς (νο ος έτος ιο απ]ῖο ἵπ 
Όνε ἀθίογιηϊπαίίοπ, οἵ ἵπ πο Ρταγοχ.”. Ἠοποο ἵς 
15 ουνίοις Οιαί, ἵπ Εαεῖτ Ῥτίπατγ απά εἰτίοί βοηρο, 
Όνο ν/οτάς απά νο ρτοπηΐ5ο Ἠανο Τ6[6ΓΘΠΟΘ {ο {μα 
Αροβί]ες αἱοπς6; ἸογνανοΓ {16γ ππαΥ, ἵπ α απαῃοά 
86Π56, αρρ]γ {ο Οτ]λήαπ {θας]θγς ΟΓ ΘΥΘΤΥ αρο. 

19. περὶ παντὸς πράγματος] «ο φπασπµε γο; ἃ 
Ἠευταίρπι, ϱοπρ. 1 ο ΠΠ, 92. ν. 14. 

20, εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα] αϊά {ο Ὀε ΓΟγ ἐν τῷ ὀνόματί 
µου. ΕΒυαΐ Όνο 8εηβο 8, ΄΄0Π ΠΙιγ  νολια!ς, ἵπ ο 
βοτνίος ο/ Ίπο απά ΠΙΥ το]ἰσίοη.”) 

---δύο ἢ τρεῖς] Ἱ. ο. νοτΥ [ονν. ΑΛ οοτίαϊπ {ΟΥ απ 
μπορτίαίῃ, Ὀμί νοτγ επια]!, παπηῬοτ. 3ο0 πο Ἠαῦ- 
Ριπίσα] ντίίοτς αγ ια ννήοτονογ Όννο πτο βἰ]ησ 
οοηγετείησ οἩ νο Ίαν, Ἴνογο πο ΒλουβΙπα 18 
ΠΙΟΣ Όνοιῃ. Ἐν µέσῳ αὐτῶν, νἰσ. ερἰτίααἲ)γ ὮΥ 
πιν ΛΦκ]ρίπποθ {ο βροοᾷ {Πεῖγ ροΜ1οηβ, 

2]. ποσάκις ἁμαρτήστι] Τή8 σοπιος ππάογ γ]- 
ποτ’ τη]α, (Οτ. στ, Νον. Τομι. ὁ 99, 6.) “ Τνο 
βη]το νετ αγο ϱΟΠΙΟ ΠΠ 8ο οοπποσίσᾶ, Ενα ιο 
Ητηί οπο ἵ {ο Ὦο ἴπκοι αν α λαγηοίμίο, Μαι. 
αν, 21. χν, 50 0) νν]ήο]ν 18 ποσοπηίοᾶ α. Πο) γα- 
ἕππι; νά ἵμ, ἵπ Γιος, «ΟΠΊΠΠΟΠ {ο αἲ] Ἱπήπρααρος, ἵῃ 
Όνο ομτ]Υ ροτίού», παπά ἵπ νο ρορµίαν είγ]ο. 

---ἑπτάκις,] Πο ΠΗΠΙΤΘΥ ονοῃ ννης οπ]]ος νο 
σσοπαρ]οίο ο ΓΗ] παπα σον, ππᾶ (πογοογο ννπα οΟΠΙ- 
ΠΠΟΠΙΥ μ.ο το ἀσποίο πι αρ οἱ ΓΓοηΗΟΠΟΙ. 

23, ἑβῥομηκοντήκις ἑπτά] Α Ἰήση οστίαίῃ, ΓΟΥ ΠΠ 
πποστία η παπά η πητοά μη ρον, Τ]νο πιοπηῖηᾳ 
ἵ, “8 οΠοῃ α Ἠο οβσπά, απά (τα]γ τοροη.” 



93. διὰ τοῦτο] Τη] ἵε ποί (18 Κιῑπ. Οἠπκε) α 
πποτο Γογπια]α ἐγαπβ ιά οπία, Ὀπί 15 {ο ὃο οοπεἰἀσετοά 

ΜΑΤΤΗΕΝ ΟΗΠΑΡ. ΧΥΠΙ. 25-56. ΧΙΧ. Ι. 

4ιὰ τοῦτο ὠμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐραγῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς 
ή θέλησε ουνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δυύλων αὐτοῦ. ᾿αρξαμένον δὲ αὐτοῦ 94 

συναίΐρειν, πφοσηγέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέης µυρίων ταλάντων, ή 36 

ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆ- 
γαι, καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα, καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ 

ἀποδοθῆναι. Πεσὼν οὖν ὃ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ, λέγων" Κύριε, 56 
μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοὶ, καὶ πάντα σοι ἀποδώσω. «ὙΣπλαγχνισθεὶς δὲ 51 
ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου, ἀπέλυσεν αὐτὸν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν 

αὐτῷ. 1ξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, 38 

ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια " καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε, λέγων 

᾽απόδος μµοί 3 εἴ τι ὀφείλεις. ΙΠευὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς 39 

πόδας αὐτοῦ, παρεκάλει αὐτὸν, λέγων" Ἰακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοὶ, καὶ 
[πάντα] ἀποδώσω σοι. 0 δὲ οὐκ ἠθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔθαλεν αὐ- 30 
τὸν εἰς φυλακή», ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. Ἰδύντε δὲ οἳ σύν- 81 

δουλοι αὐτοῦ τὰ γενόµενα, ἐλυπήθησαν σφόδρα". καὶ ἐλθόντες διεσά- 

φησαν τῷ κυρίῳ αὐτῶν πάντα τὰ γενόµενα. ἸΤότ8 προσκαλεσάµενος 39 
αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ «{οῦλε πογηρέ/ πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν 

ἐκείνην ἀφηκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς µε οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι 38 

τὸν σὐνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα,; καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος 94 

αὐτοῦ, παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ῥασανισταῖς, ἕως οὗ ἄποδῷ πᾶν τὸ 

ὀφειλόμενον αὐτῷ.  Οὕτω καὶ ὁ Πατήρ µου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει 30 
ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ἡμῶν 
τὰ παραπτώματα αὐτῶν. 

ΧΙΧ. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ἸΙησοῦς τοῖς λόγους τούτους, 1 

Όνγοαί.”” Ας πνίγειν Ἠετε, 5ο ἄγχαιν οΏοη οσσπτε, 
π νο Ο]ακεῖσα] νυγίοτα, οὗ Όνο φοἰχίπρ οἳ ἀεῦίοτα 

ας ριῖ ορ σα]γ: α. ᾱ. “' Ἰποτείοτο [ιροπαδς 
Ρατάσ ο) Ἱπ]ιτίος ἶ9 {ο ος απ]ποά]ν ρταπ{οὰ το 
νο τοροπ/{λη{] νο (0οκρε! Ὠἱεροπβπίίοῃ, απά Όνο 
οοπάποί οὗ οἆ ἰποτοίῃ, Ππαγ ὃς οοπιραγεά να 
Οιαί οὗ α Κΐπσ ἵπ νο ο... Συνᾶραι 
λόγον, Ἰἶκο γα[ίοπος εσπ/έγτε, ἵπ [μαάπ, εἱρπίῆος ἰο 
ὑτίπς (οροί]χος παπά οἶοφο, ος ο]ο ποοοµη!ῖ». ο 
συλλογίζεσθαι ἵπ Τοντ, χχν. 00, 

---ὀούλων.] Νο εἶαυος, Ὀαι παϊηϊκίοτα, ος οβ]- 
ο6γ8 ἵπ πο τοσσῖρί οι ἀἰκυαγκοπιοπί ο ΠΙΟΠΕΥ 
ΟΓ ναί κοτῖ, ἵ ποῖ οθτίαίῃ. 

Ὁν οτοάἴτοτε, {ο ἆταμ Όνεπα Ἰνοίοτε α πιαρϊκίταϊο, 1η 
οτάοτ ἴο οοπιρε] Όνοπι {ο ραγ α ἀεὺε. 

---εἴ τι.) λετε ἵα νο ονἰάσπος, θοίἩ 
οχιοτηαὶ απά ἰπίοτηα], Ρος Ον] τοπάίᾳ; Ἠ)λίο] ἵ 
Ρτο[οττοὰ Ὦγ αἱπιοκέ 6νοτγ Εάῑίοτ απά (οπηππεηία- 
ἴοτ οἩ ποίο. ἘΤ]ο σοπποη οπ6, ὅ τι ἵ ἀουί]εςς 
4 µ]ο8»,. Το εεποε ἵς ἶνο ΥΕτΥ καππο, Γος νο εἰ ἵ 
ποῖ οοπΘιΠοπα]. ΟΡ ἠής ρ]ταθα Ένοτο αγο ΠΙΣΠΥ 
ν-ππ. ος ἵπ νο (]ακείσα] νντίίοτα, ας Ὠίομ. Τνπετι. 
οἷιο Ἠγεις, εἴ τ --ας ἀ ον 
παν Νοΐο οἩ Τον, . ων 

94. µυρίων ταλόντων] Ἱ. ο. ο) αἴ]νοτ; Γογ ἵπ αἲϊ 99, πάντα] ΎἼνετο ἵά Υοτγ αίτοπᾳ ογἰάσποο ἵπ 
πυ η νο οοσυττίημ ἵπ αποϊοπί αλοτε, σοἰά ἵ Μ88., οατῖγ Εάϊ γογείοπα, απά Ἐαίνοτα 
Ώονος ἴο ὓδ απρροκθά, ππ]ομα πιοίοπρά, Ἔμε - σαφή μον 9 τε] ὃν ΜΗΙ απά 
Οοπιποηίαίοτα ποσά πο Ἰναγο (τουρ]ος νομικε]νος Ἰγοις., απά ον .. Οτίοκῦ,, απά 
ο οπ]ομ]αίο νο απποπηί ἵπ Επσ]ίκὴ Πποπον, εἶποο Ἀο]νοικ. ει ἴ ἵα ἵπ νο οἷά Ἁγτίπς Ὑει- 
Όντο {9 πο ἀοαδε ας (15 Οτἶμοπ, Ώο Ὠίου, απά κεἰοπ, παπά ἴπ μεπαίποπεκα ἵν νε ὀε[οπάθά Ὁγ 
Ετί{α. νάνο 4ος) µνρ. ἀθποῖίοα α νοΓΥ ρτοαί, αι Επ 
πο ομ]ατ παπινογ οὗ ἰαἱοηία, ϱ 6ΟΙΗΠΙΟΠ 
πιούο οὗ Ππίοτργοϊαίοῦ ἀθβίτουν νο επαἰκορβίαπος. 

25. πραθῆναι .., Λοοογά(πῃ {ο νο οπκίοπα οῇ 
αἱ) νο παίίους οἱ οπτ]ν απφιγ. Άπιοπς Όνο 
ὀοννς, ονονοτ, Οκ Ῥοπύαρο ομ]γ οχίοπὀοά {ο είς 
θπγ, 

ν 20. Ἴσον ἐπ᾽ ἐμοῖ] Τηής ἵ ννο]] τοπάστος 
ἵπ Ε,. ὃ. νάνο ραήσπος Ἠν η πιο,” πα Όνο Τ αὖπ 
ὑπάμίσε, εκρεεα. 8ο Ατιοπιίά, Οπίτ. ἵν. 18. 
μακροθυμεῖν κελείει καὶ μὴ κενοσπονδεῖν. ννογά 
οοσυΓς αἶκο νι αἱ ἵπ Εσσ]ας, καν. 18. 

98. κρατήσαι ἴπνιγε] "Ίο κεἰχοᾷ Ἰήπι Ὁγ Όνο 

για. 

οι» ] Τηο ποτά Ἱπιροτίς α παἰκίητο 

βασανισταῖς.] ἵ Ίνπνο εἸονπ ἵπ ῬἩοσσημα. 
ΒΥΠΟΡ. νο ἵν πο (ογπιοπίογε, νε 
αῑστα, 
σανος βΟΠΙΟ 

30. τὰ αὐτῶν.] Τ]οευ ννοτᾶς ατο 
ον χὺ- εν ῄμά- τς Ῥαί οἩ εἸεπάστ 
μα μάνα κα τον ἵψη 
Ρτουεὰ, ΌνεΥ απο Ἠθοξεεατγ [ο Όιο 8επκο. 



ΜΑΤΤΗΕΝΥ 6ΗΑΡ. ΧΙΧ. 1--- ὅ. 
΄ 

50 
ΜΚ. 

. ο] . 47 ι , 7 ϱ 3 
" µετῆρεν απὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ηλΦεν εἲς τὰ Όρια τῆς Ιουδαίας, πέ- 10. 

ων . -- 3 ’ ͵ ᾽ 3 ’ » 2») ο Δ 
Φ ραν τοῦ ἹΙορδάνου. Καὶ Πκολούῦθησαν αὐτῷ Όὀχλοι πολλοί καν 

3 ϱ .. 3 . .,ω [ή 

3 ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. Καὶ προσῇλθον αὐτῷ οἳ Φαρισαῖοι πειρᾶ- 9 
, 8 9 ΄ μας 3 2/5 3 ΄ 3 .-- .) 

ζοντες αὐτὸν καὶ Λέγοντες αὐτῷ, εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν 
ω ε) Ἀ ιά 5 . 32 ς- 3 ω ὁἆὁ 

4 γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν. Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 
. 3 ο ὰ 5/ ς [ο . ἃ 3 » », 9 - 3 ’ 

Ουὺκ ανέγνωτε, οτι 0 ποιησας απ ἄρχης ἄρσεν καὶ Όηλυ ἐποίησεν 6 
3 η) 9 - . 5/ ΄ , ») 

δ αυτους, καὶ εἶπεν Ένεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος Τ 
΄ ’ 

τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα, καὶ προσκολληΦδήσεται 
..-- 23 .. , ’ 

τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἳ δύο εἰς σάρκα 8 

ΧΙΣ. 1. εἰς τὰ ὄρια--- Ἰορδάνου.] πετ ἵς Ίετα 
α ἀϊβπεα]εγ ; {οτ, αεσοοτάίπᾳ ἴο {λε β8εη5ο αί Πγεί 
οβετίπρ Π5ε]έ, 1 γνου]ὰ Ώε {απίαπιουηῖ {ο πιακίπᾳ 
Ώιε οουιπίτγ Ῥεγοπά νε οτάαηπ α γραγί ο{ ἑπάσα 
νιηΏ]ο]ι ννο πουν 1έ ννας ποξ. Α8 {ο /ο5ερΗ. Ηί5ί. 
χίὶ. ὅ. (ννΠΙεὮ ρᾶβ5ασε Ίνα» Όεεῃ πάάπσθά Ιπ ΡτοοΓ;) 
{{ Ῥτουθς ταί]λετ πε εοπίγαγα; [ος Ώλετε α «ΟΠΙΤΠ 
ουρ]ί {ο δθ Ρ]ασεά αἴτει Ἰουδαίας. Οίπετννῖςο 1λθ 
Ατίιοϊε τῆς ὙΝου]ά Ἠανε Ὀθδεπ τερεαίεἆά Ῥε[ίοτε 
πέραν. Ἀοπιε αἴτετηρί ἴο τεπιονο Ώπίς ἀμΠοι]!γ, 
ΒΥ φαρροείηρ ἴἶθ πέραν ἴο πιεαῃ, “'οἨ {μὲ 5ἶάε,”” 
οἵ αἰοπσσίάε οἱ: Ῥοῖ]ι Ιπέετρτεία{ῖοῃς αἱκο οοπίτα 

.. απά αἲ νατίαποε ψηίη Ματκσ. Ἱ. Τε 
ο Ῥεεί πιοᾶς οἳ τεπιονῖπσ Όνε ἀῑπποι{γ ἶ5 {ο ἴακο 

πέραν τοῦ Ἰ. ΓΟΙ διὰ τοῦ πέραν, Ώλας: καὶ ἦλθεν πέραν 
τοῦ Ἰ. εἰς τὰ ὄρια τῆς Ἰ. Ἐπιίἁ., Ιπάεεὰ, ἀεη]ες {]ιῖς 
{ο Όο Οτεεκ. Απά Ἡθ ῬγοροβθἙ {0ο οοηηθοί πέραν 
ποῦ Ἰ ννῖ μετῆρεν α. τ. Ῥ. (ἴ3Κίπσ Ώιε Ὑνογάς α 
Ρυε, γε; αγαείίοπεπι, ΤΙ '' πιονεπθ α (α]ωᾶ, 
ἐαπαῆι Βανίαπι ) Της τερατάϊῖπᾳ {θ γνογά5 καὶ 
ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰ. 35 ΡατεπίλείοαΙ. Επί ενα 
τἰοίεπερ Ένας ἆοπε {ἴο Όιο οοπδίγµείίοη ἵδ ΠΙΟΤΘ 
ρε οπαβ]ε ναπ {ιο Πβεγίη 9αρροδεά {ο Ῥεα 

ῃ να {ε 1ίδμς ἰοφαδτιάί, α5 χε ννοτάς βίαπ : 
{οτ {ο αγ 1 19 ποί (αγεεά, 5 5ΙΤΕΙΥ {οο Ἠγρετο(]- 
σαί, απάἀ ἵ5 πιαξίησ πο ἀἰκάποίοη Ῥείμεεπ Αίῑο 
απά Ηε]]ομίείο ὈὨτοεκ. Τ]ο {ΟΣΕ πποᾶς 18 
Ώιετείοτε ρτε[εταθ]α; νΥλίο]ι, Ιπάρεᾶ, ἴ5 τεφαἶτεά 
Ὁγ Όνο ρᾷρβασο οἱ Ματς χ. Ἱ. κἀκεῖθεν ἀναστᾶς, 
ἔρχεται τὰ ὄρια τῆς Ιουδαίας διὰ τοῦ πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου, Ἱ. 6. ΄Ἰνανίηα ραβ5οἆ {τγουρϱ]ι πο οοιΏί{Υ 
Ὀεγοπά Γοτάαη,) αἱ Επία. Πἰπιβε]{ Ώλετο Ιπίετρτείς; 

.ἵπ κα ΠΙΑΠΠΕΥ, εχοερίίοή πεἰσ] Ὀο ἴακεπ 
{ο Όνε ΟτοεΚ, ἔπνουρ]ι εἶνε 8επεε 5 εἰεατ. «θεα», ἵέ 
βθοπιε, ρΗγροβε]γ οἶοεε (ἶνε ΊοηρεΓ οοΓΒ6 {τουῃ(]ι 
-- οουΠίώΥ θεγοπά οτάση, {ο Ώλε βποτίετ Ώιτουρ] 

4. 
5. ΤΠ λέγοντες αὐτῷ, εἰ, δο. ἴπετο 8 ἃ αστοί 

οὗ νο οτπήο ἀἱγρεία απᾶ ἱπαίγεσία, οἩπ Ὑηίο 
κοο {ποτ Οτ. Ο. ρ. 193. απά ο πει εχαπιρ]ος ἵπ 

αι, 55. Λοικί.θ. κκὶ, ὅτ. Οεποείς κνῃ, 17. 
---εἶ ἴξεστιν, οι] Τ]νε Ιπείάίοας πιοίνο οῇ Ελ] 
τμ { αρρατοηῖ ὉΥ 4 οοπιρατίβοη ο Ελ νν]ε]ι 

ρατα]]ε] ἵπ ακο αν]. 10. νοτο Όλο 
οπι οὔ ΟἨγίκέ τοκροεσύπᾳ νο απ]ανΥα]ησκβ 

οἵ ἀΐνοτος ἵ9 ρίνεῃ η Π]ηκίταξίοη οὗ Ἠΐ9 αβευταποο 
Ομ νο Ίαν κ]νου]ά ον {ο ιά Τ]ο ἵῃ- 
ἑργτορλίουν . {πάποῖῃπς σης {ο ασπῖῃ 
ἀε]ίνετ κ Ία Ἂν οπ Επί ροίπέ, ο οπη το] 
Ἠήπι νι Όνα κο]οοὶ οἳ ΗΠ]α!, νήσο (ααρ]νς ναί 
ἀἴνοτσσα ντο αἸ]ονναθ]ο ονοῃπ οἩ ἐπίνιπὶ ρτοιηᾶς, 

{ Ομ ννκᾶσπα (Γαμιταιοά Ονοίν οπηπίπᾳ, 
ππά Ονννατίρὰ ἠνεῖς αἶπια ΒΥ απ αρρεαὶ {ο Ονείτ ρτεαί 
Παν ρίνετ, 

--«ατάα] ““ τ, Τε { πο Πο ργπίκτη, κἶπσο 
οὗ ή κἱμπίβοπίίοη ατα Γουπά πο οΠΙΥ 

{π νο παρι., Ἐν ἵῃ Όιο θοκέ Οτο ννγίέογν (τοίη 
Ἡοπιεοτ {ο Επηκαπίπα, 

γι, 1. Τ, 

-- ασ ΑΝ 4ΠΥ ὙνΠαίεγετ.” Α πςε ο8 πᾶς ος- 
ουττῖης ἴπ Ῥοπῃ. 1. 20. (σαἰ. Π. 16. 1 0ος. χ. 25. 
Ῥαέ νετγ τατε]γ ἵπ ια (]αδεῖσα] υτί{ετς. 
το λενε, Τηε νγοτά Ἠετε 5ΙΠΙΡΙΥ πιθαΠ5 σα15ε, 

(Ισ, Ιπάςεά, ἶ5 1{δ ΡτΙπα γε αισπὶβοα(Ιοη) ποί 
Γαιώέ, α5 5οππθ (οπιππεπίαίοτς εχρ]αῖης α πιίδοοη- 
οορίϊοη ρτοάποίῖνε οἳ {λε οἷοςς ({ος 5αο]ι 1ὲ 16) 
Νίο] 1Π 8οπιο Ν99. Ὕγας Ιπίτούισοεά 1π {ο Ρ]αςθ 
ΟΓ αἰτίαν, ΠΗΙΠΕΊΥ, ἁμαρτίαν. 

4. ὃ ποιήσας.] Τπε Οοπιππεπίαίοτα {α]κε ἐῖς 8 
α Ῥατοῖρια {ος Ἀοπῃ, 1.6. πο Οτααίογ; α {{6- 
ααεπέ ἰάΐοπα ἵπ βοτϊρίωτε, Ῥαίΐ ποῖ πεσςςβατΥ {ο ϱα 
βαρροξθά Ἠθτε; εἶπορῬ (α5 1 οΌδετνες ἴπ ἨΏεοεπείο 
ὠγπορίσα, απἀά εἶπος (αι πιο Ετίίσ. ἵπ ]οο.) 
ἄνθρωπον Ιπ α «ο]]εοίνε 86Π56 (ἵπ τε[ετεησθ {ο 
ν/]ο]ι Ὑνθ Ἰανθ αὐτοὺς Ἰδέ ο Ῥ6 εαρρ]εά 
{τοτη να ρτεοεάἶπς ἀνθρώπῳ. ΟΊΨΘΝΘΣ, ἐποίησεν 
απά εἶπεν 4τθ {ο Ὦθ ϱἱο8δ6ΙΥ οοπποοίθς ; {ΟΥ {1ο Ίῃ- 
{ετεπος ασαϊηςί ἀϊνοτος 15 {ουιπάεά οἩ τυ]ιαἰ «οά 
βαἰά (Ὁγ Αάαπι.) ἜΤ]ας νο 8εηςε 8, ΄΄ Ἠανε γε 
ποί τεαά ναί ἴπο Οτεαίοτ, α[ἴογ Ἠανίηρ αἲ ἃς 
Βτεί πιαᾷο ἴΊχεπα ππα]ο απ {ομια]α, βαἰά, ἆο. Το 
ο]εατ {ια 56ηεο, 1 Ἠανα, νι βο]οίέ, (γαηςίοττγεὰ 
Όιο πιατ]ς οἱ Ιπίοττοραίίοη ἴο ἴ]ο οπά οῇ ἴ]θ 5επ- 
ίεποθ. Τ]ῆο ατριππεπί 5 αἰτεησί]οπεά ὮΥ ἀπ 
ἀρχῆς, πἀ ἀρσὲν καὶ θῆλυ (510. γένος απᾶ κατά); 
νὰ Ιαΐΐ{ει οἳ νΠΙςΠ, πιθαπῖηπςσ ιαπ απᾶ Ί0οππαπ, 
Ἱππρ]γίης Ειαί οπ]γ ἵννο ῬεΓβοΠΒ, οπο πηα]ο απᾶ οπε 
{οπια]α, ννοτο οτθοαίεᾶ, ρ]αἰπ]γ Ἰπππαίθς {ο ἵπ- 
(επίίον οὗ ἀοᾶ, Εναί ππαττῖασο ελου]ά Ὦο ἵπ ραῖτς, 
απά ΙπάΙβεο]αρ]ο οχοερί Ὦγ ἀθαί] ο αάπ]ίετγ. 9ο 
Τποτο Ιπ α ρᾳβκασο Γοπι Ώταάί[οτά”5 Βογ]ε Τ,οοίτοΒ 
οἶίοὰ ἵπ Ἠεσεμβ. ΘΥΠΟΡ. 

6. προσκολληθήσεται] “πα Ὦο οἸοβε]γ οοη- 
ποοίοᾷ, α5 Ώγ ]αο. Α Γοτοῖρ]ο πιοίαρ]ιοτ οβοῃ 
οσουττίης ἵπ Όιο Ν, Ἐ., απά βοπιοίίπιες ἵπ (ιο 
6αφείσς, απά αἲκο Γουπά 1π {1ο Ηοῦ, Ὢπ, απά {πο 
1 απ ασσ]ήπατο. Το νατ. Ιοοῖ.) κολληθήσεται» 
({οαπά ἵπ πια ΝΤ, απά Ἐαίπετα, απά οὐ 1ος Ὦγ 
Ἐτίία, απά 9ο]μο]σ) πιαη Ὦςο νο (ταο τοπό]πσ, Βιαΐ 
Ώιοτε ἵ9 πο εαΠ]ο]οπί ον]ἀάσεπος {ο παϊποτίζο αΠΥ 
σπἈππρο, Έοτ Ὀοι οχίογπα] απά Ἱπίογπα] ογἰάσποθ 
ατο ἵπ (νο οὗ ἠιαο οἱά τοπάίης, ίσο] 18 δ4ρ- 
Ροτίοὰ Ὁγ Ερ]οῬ. ν. 5]. παπά πο Βορίπαρϊηί, (Γοπα 
νο] νο οσο 1 ππαᾶο. 

--- εἰς σάρκα .. Α ἨΠορταῖεπι Γοτ σὰρξ µία, 
(Βεο ἸἡΙποτς ΟΥ, Οτ, ὁ 23, 3.) 1.6, οπο απά ιο 
Β4ΙΠΘ Ῥογβόοῃ, 39 Ῥ]πίο 84ΥΑ ὥστε (ο ὄντας ἕνα 
γεγονέναι. Τί Ἰναβ Ώοςῃ -- τοπηπγκαθ]ο, Ενας 
Ώιοτο ἵ ποπ οοττοβροπάΐηπρ {ο οἱ ὅμο ἵπ ιο 
Πεβρτονή, ποσο] Οι Ντ, ἨΠοτπο (Γπιτοά, 1 
204 ᾱ- 201.) ἵ ρογεππάσὰ ναί “« Τ ο σ]η {ο δε ἵπ- 
βεγίρά ἵπ Όνο Ἠοργονν (οχι, Ῥυ ποίπσ σοι]ά 
νο πποτο απο σα] Όνπῃ το Ἰπκοτί Πε, Ἰπ νοτι, Τί 
ἵ αμ ραπ Ὠναί Ὠινο Βορίπασίπί Ἔνταπε]αίογβ 
ϱηρρ]οὰ οἱ ὁύο {ο αἰτοηρί]οη νο βοηκο ΡΥ να 
κά οὗ απ γοκίη, Απᾶ, Ἰπάσοςα, ἵπ νο Ηειγονν 
ροπιοΏ ή ἵν 1ο (ο νο καρρ] ος Πιο ΙαΙ1Υ, βο]ι 48 

12 
-- 



90 ΜΑΤΤΗΕΝ ΟΗΠΑΡ. ΧΙΝ. 6--- 14. 
ΜΕ. ΙΤ. 
10. 18.μίαν; ὍὭστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ µία" ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέ- 6 

- ζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζίτω. «4έγουσιν αὐτῷ' Ἰίΐ οὖν Μωῦσῆς Ἰ 

ι ἐνετείλατο δοῦναι ῥιθλίον ἀποσπασίου, καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν; «έγει 8 
δ αὐτοῖς' Ὅτι Μωῦσης πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν 

"1 ἀπολῖσαι τὰς γυναῖκας ἡμῶν" ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὗ γέγονεν οὕτω. «4έγω 9 

δὲ ὑμῖν, ὅτι ὃς ὢν ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, [εἱ] μὴ ἐπὶ πορνεία, 
καὶ γαμήση ἄλλην, μοιχᾶται" καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται. 

12 έγουσιν αὐτῷ οἳ μαθηταὶ αἰτοῦ: Εὲ οὕτως ἐοτὶν ἡ αἰτία τοῦ ἄν- 10 
Φρώπου μετὰ τῆς γυναικὸς, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. Ὁ δὲ εἶπεν αὖ- 
τοῖς | Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἆλλ᾽ οἷς δέδοται. Εἰσὶ 19 
γὰρ εὐνοῦχοι, οἵτινες ἐκ κοιλίας μητφὸς ἐγεννήθησαν οὕτω" καὶ εἶσιν 

εὐνοῖχοι, οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων" καί εἶσιν εἰνοῦ- 

χοι, οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὁ δυ- 
Ῥάμενος χωρεῖν χωρείτω. 

18 

14 

15 

«να πηπῃ απά Ἠΐ8 νν]ρο,””. Ἠαά ἵτ ονοτ δε ἵπ νο 
Ηεῦγοενν (οχι, πουν οομ]ἀ ννο αοσοιΠῖ Γος 115 οπη(ς- 
είομ Ί 

60. ὃ οὖν.] Ί]ογο 5εοιη8 {ο ὃς α ἰποῖξ τε[ετεποθ 
{ο γένος Ὀο[οτο ἱππρ]εὰ. 

-τ' συνέζευζεν.] Τ]ο 86ηΏ8ο ἵς “ αγοακἰπιὸ εση- 
φοοϊαν,  Ὦγ α- πιοίαρ]ιοχ ἴακοη [γοπα ο ΥοΚίη 
οἱ οχοἩ, απᾶ σΟΙΠΠΛΟΠ {ο Ῥοῦν νο (τθεκ αἩ 
Γ.αὔπ, παγ, Ρρετηαρς αἲ] Ἱαπρααρες. 

Τ. ἐνετείλατο, ἃο.] Μοεες ἆοερ ποῖ οοπηπιαπά 
Όποια {ο ἀΐνοτος Ενοίτ ννΊνος; Ρα, Ὑν νε που ἆο 
ἀΐνοτος {πθπα, {ο σῖνο ἴποπα α της οΓ ἀϊνοτος- 
πηθηί. ΑΠ οὐ]ασίίοι ἵ8 Ίογο ργοροβοά: “' Τ) Όνα 
Ῥοπά οΓ ΠΙΙΤΙΠΙΟΠΥ ὃς ροτροιαα], νΥἩγ ἀἱά Ἠορες 
Ρογπιί{ ἀΐνοτσα, απά ννἩγ ἀῑά Ίο ροιπή{ Ἠοτ Οναί 
ν/πς ἀῑνοτοεά {ο Ὦο πιαττὶος ἵπ 1 Απενν, 
“Ῥυνι ονετγ Οήπασ ρεγπείεά Ὦγν νο Ίπνν ο Ίνα 
Ἰππά ἵς ποῖ Ἰ1δί απά οφαἱαρίο.. Ον ή απά 
η ἔννο Γο]]οννίης νεχςες 8εο ἈΝοῖρς ος Αα. ν. 

.86ᾳ. 
8. Μωῦσῆς] 1.9. ποῖ Οσο; 9ο ναί Ἡ ἵς, αφ οτοπης 

βαγΑ, α ουκ ίμπι οπύηία, πο ἱπερογίπι ἱ 
« Μοφος (οὔκογνος Οτο ας) ἵ πππιοά 45 Όλο Ῥτο- 
πππ]σαίοτ, πο οἳ α οοΙΙΠΠΟΠ, ρτπησ να], απᾶ Ῥεγ- 
οἵπα] Ίαν, Ὀυί ο οπο οπ]γ ουν], ρίνεη ἵηπ το- 
Ὄτοηος [ο νο πο. Τῆὴο καπ οὗ Ογ]κς 
νοτάς, ΤΠοορ]γ]ποί οὔαοίνος, ἵν Οία: Μοεςς 
νήφο]γ τορίγαἰποά Ὦγ οἰν]] τοσα]αἶοης γοῦγ Ἡσεῃ- 
Πουκησκα, απά ροτποὰ «ἀἴνοτοο οπ]ν απάςτ 
οσγίαίπ οοπά{άομς, απά ναί Ἰνδοσακο οἩ εν) 
Ὀτα αγ, Ἰορί γοι αλοπ]ά ρετροϊγαίο αοππο μα] 
ΝΟΓΑΟ, ΠΑΠΛΟΙγ, ππαΚκο ανναν Αν Όνοπα Ὁν ανν 
οἵ ροίβοµ.’’. 86ο ΗΙΡΥ οἩ Οπής απά Όνο ρτοσεόίπα 
νοτκο, 

--πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν] ρογπαεία τοείγαι 
ραβίοπε αλ, νι το[οτοποο ἴο γους αηγ]ο]άίπᾳ, 
υπ{οτρίνίηα αρίτίε, 

-- εἰ µή. Το εἰ ἵά πο Γοππά τη ΥΟΤΥ ΤΙΔΗ 
πηοίοηί Μ58, απά εονοταὶ οπτῖν Ὑοτείουα, πιά 
οππος]]οὰ ὃν Οτο, Ὑαλοτ, Απαν., παπά Εὔία. | 
Όνς τοἰαίησά ὃν Ἀο]νοῖκς Ὕνηοκο οσον  Ίνανο 
ἠπαίσά, αἰνουρη νο ροπηίποποκς οὗ Όνο 
1Π4Υ ο αἰτοηρ]ν κεακροσίοά. 

10, ὁ αγία ---γυναικός} “ Όνο οπκε οἱ οοπΜίοΝ 
οἱ πιο νι Ενοίς ννένος,”  Βοῦν ννοτόκ Ίνα, νο 

Ίύτε προσηνέχθη αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιδῇ αὐτοῖς καὶ 13 
1 προσεύξηται" οἳ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. “Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν" 14 

Αγριο, π9 Ὀδίπᾳ Οογγείαίνες. (Μ]Ιά4]ει.) Τη 
η96 ΟΓ αἰτία ἵς Γογεπαίΐς, απά ΑΙΠ {ο ναί οὗ Όιο 
1 αἳπ εαωφα. 

1. χωρεῖν Ῥτορετ]γ εἰρπίῆςοα εαρας 
εὔφε; Όας  λντά ως ο τακιών ος 

Πέ, νν]νεί]νετ ο) πεἰπά, ΟΥ (18 Ίνετο) οἱ αείοῃ. 
38 Όνο 5οηκο τα, “' α)] απο ποι ο ο 

Εδίηρ Οκ ππακίπα ος, ας νο ονονί ( οπαππεηαίογς 
' τὸ ας ἐς πρ.” [σπι. 1 (ου, ν. 3 δε Τ. 
ἱκ. 17. 
εν) --- τα ἐκ Θεοῦ, α ων” ου. ντ. ἸΤ. 

εἳ ποῖ νννουῖ ση ο ππαη, ἃ8 
Ρο ἈΓ9 ου ὃς νυνᾶν οδασν ονΊημ. ο... 
ν ισαν ἐ.Ἱ Α εἴτο βριταἵνο εκ- 

ρρ-Ὁ πΚπ ες δια οἳ μπολ τὴν δεξιᾶν, υ. 
ἁ. 50. χν. 8. ᾱ. 9} Γουπά αἶκο ἵπ νο Ἠαλθή 

πἰσα} νντῖστς, απά πιοαπί οὗ Όνο ο... οὗ Όνο 
ἀεκίτο --- καἰά νν]ηι τοβετοηοο {ο νο, Ποτά 
α ἀθαίτο {ο βαγί]οτ Όνα πίετοεῖς ο τε] ρίον, [νο ἵπ 
οο]ναογ. ἜΤἼνο ϱοπιπιεπίαίογε οοπιρατο α αἱπηίατ 
οχργοβκίοη {γοπαι ομ]ΐαπ, ἴο πο πιαγ ἴνο πάδεὰ 
Μας. Ἐντ, Ὠΐκα. 34. ἄφελε τὴν αἰδοίων ἐπιθεμίαν, 
καὶ ὀιέκοψας τὸ θηρίον. 

---χωρείτω] “'ααὶ οπροτς͵ Ἀ. ο. υἰτίνας επἶς 
κυρ ίπογο ευ ήηθαί,” Ἠοτο Όνο Ἰ - 
νο Ίας τα οι νο [στου οἳ ἰ .... 
ιοί, ΟΥ, Δἱ ΑΠΥ ταίο, νο αὐἀπιοπίῆου πηακέ, 
κο ναί οἳ 1 Όου. νῖ, 30. Ἠανο το[ὂτεηςο ο]ήεβ 
ιο Όνο οἰγοιπκίαποες απάος ννλοῖν Ἡξ Ὕνας 

ση οἱ Ἱναπᾶς 
Άμος, κος Οεη. 

γοτοὰ, 
10. ἵνα τὰς ἴρας ἔπ Γ. 

ἵπ κο απποηᾳ Όνο ον ΟΠ 
ννας α τῖο νεο ἷν ως δ] οατὶ 

πι μτι ντ ατα Λη 
ο. Όνο Ῥτορδου (Ν 

--. ἴρ αΚίνν ν. 1) Ὀηςκοπιο ὕπιος ὃν 
οἵ ππος. ποϊοὰ Γοτ ρ]οίν. Ύ]νοευ ολ/]άτον, 
οτο, ννοτο έτο Ρος κ Ὀ]οκκίη 

παπά Όναί νου Ἱνοτο πο οπ]ν 
οὗ τοσο ἰνίπᾳ Όνοπα Ὁν νο 
Ι.οτὰ Ἠήπκο]ῇ, ἵ4 οφ α]]γ οἶσας. 
τοῖς προφέρονσι. . 
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Ίφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός µε" τῶν γὰρ τοι- 10. 

16 οὕτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 

16 
11 Φὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον ; 

14. τῶν τοιούτων] Παππε]γ, 5ο] α5 Ἠανε {μες 
ἱεροφιξίοπς ----ἷ. 6. Ἠαπαϊ{γ. ἀοοΙ]1{γ, απ εἰππρ]]ο- 

1γ. Έοτ ΟἨτὶεί πιεαηί ννηαί ηε ςαἰά {οτ Πῖς5 ἀἱδ- 
ε1ρ]θς ---- αι {ο Ιποι]σαῖε ἴῃε 8απ1θ Ίεβ5οη α5 
ηε Ἰιαά ἆοπε α Ηί]α Ῥείοτε (εργα αν]. 9.) Νε 
1π αΏβνγετ ἴο απ ἴπαιΙτγ οἳ Ώιε ἀῑδείριες, νο] 
οἱ ἴπεπα «Που]ά Ὃε ρτεαϊθεί 1η {πε Κπσάοπι οἱ 
Ἰεανεη, Ἡε ῬΡ]ασεά α γοιπσ ολ] ἴπ πε πι]άςί. 
Βεο αἷςο {πε ποίθ οἨ Τακα χνΏ]. 15. 

15. ἐκεῖθεν] 1. 6. ποπ (αί ρατί οὗ Ῥετωα, ος 
πάσα, Ἱνπετε Ὦε Ἠαά Ὀεεῃ 5ίορρίηςσ οἩ 5 τοαὰ 
{ο ζετακα]επ. Ὀεε Λατκσ. 1Τ. απά 5πρτα ν. ]. 

16. εἴς] {ος τις. ΤΗΙ8 ννας, α5 νε Επά {Τοπ γ. 
235.,αγοιπςσ ππαηΣ απᾶ, α5 νο Ίδατῃ {Ποπ Τ1κα 
χνίή. 18., ατα]ετ; Ὁν νιπῖεἩ ἶ5 ρτοβαῦΙΥ πιεαηί α 
τα]ετ οὗ νε Ῥγπασοσαθ. Ἠϊς οοπἀμεοῖ 5εεπι8 {ο 
Ἠαγο Ῥεεπ ἀῑείαίεά Ὁγ α τεα] ἀθξῖτε {ο Ῥε ραΐ Ιπῖο 
Ότο γναγ οἱ φα]ναίίοῃ, απᾶ α εἴποετε Ιπίεπίίοη οΓ 
Γοοννίπςσ Οκ Ἱπ]αποίίοηςδς ἸνΠΙΟΗ, Ἠονενετ, 
Ῥτονεά {οο Ἠατά Γοτ α ἀἱδροξίῖοη ἵπ νΥμίοὮ ανατίοθ 
Ρτεναἰ]εὰ ουες Ρἱεῖγ. 

----τί ἀγαθὸν .ρ. Τη18 ααεξίῖοπ ἶ5 ἐλοισ]ί 
το Ἠανε τε[ετεπος {ο {πε ΡΠατιςαϊσαἰ ἀῑνίδιοι ος 
Όινε Ῥτεσερί8 οἳ πε Ίαν Ιπίο πε ιοεἰσ]έη, απά χε 
Πἱσ]. ε 7ου πΊαη, 1 56ΕΠΗΣ, Ίνας ρυΖ2]εἆ ὮΥ 
ενα πῖος ἀῑκήποιίοπς ννηίσ]ι Ίνοτο πια ἆο ἴη εἰαξείηπσ 
Ώχοςο Ῥτεοερί5; απά υν]]εά {ο Ἠανε βοπηθ οἶεατ 
Ἱπζοτιπαίοη αξ {ο νπαῖ γναδ ρτε-επη]πεηί]γ ΡΓοΙΠΟ- 
γε οὗ εαἰγαΠοῃ. 

1Τ. τί µε λέγεις ἆγαθόν ; οὐδεὶς, ἃτο.] Ἰπ Εῑὶ5 απά 
Ένε ρτεοεάῖησ νετδεο {ηθτε αγθ 50ΠΠ6 τοπηαγκαῦ]ε 
ταττ. 1εο. 6 ΜΒΕ., 5οππθ Ἰαΐει ἨεγδίοηΒ, απά 
βοπιθ Εαΐπετς, πε ἀγαθὲ αἲ ν. 16. απἀ Όχε ὃ Θεὸς 
αἲ ν. ΤΤ. ατα ποῖ {ουαπά; απά {ΟΥ τί µε λέγεις ἀγαθὸν, 
νε Ἠανε τί µε ἐρωτᾷς αν τοῦ ἀγαθοῦ ; Ένεςε τοαά- 
ἴπρρ Ίγετε ὃν βιοὰ ὮΥ Εταρπα., (ἀτοῖ., ΜΗ, απά 
Ῥεπρε], απὰ νγετο τεσε]νεά Ἱπίο ἴλο ἴοχί Ὦ} 
ΟΠεεῦ. απά Τα Ἠπηαῃ  Ὀατ α{οτ]γ νυν] ιοαί τθαβοῃ. 
Τ16 ετίργπα! ενίάεποε Γοτ Έχεπα 19 νεΓΥ 5]επάθΓ; 
απά Όιε Ἰπίρτπα!, ἵ αρρτε]μεπᾶ, ὮΥ πο ΠπεπΠθ 
ντ ἨῬεείάοεα, (νο απβν/εγ οὔοιτ Τ,οτά ννου]ά 
Όνας ὃς ἀερτίνεά οἳ αἲἲ 18 οἰπιρίίείίη. απά ποατ]γ 
--ᾱ. Ἵ , .- η] κονᾷ Ἴ πιο ΠΗΒΝΝΕΤ 
{ο πα ασ: {ος Όντο γοιπρ πιαπ ἀἱά ποῖ (48 αρ- 
.. ος πνοτάς [οονίησ, εἰ δὲ θέλεις ααὶ 

λὰς} Ἱπαπίτο νε ννας πα {γα [[η, οτ ο. 
η 

... Πποσπαϊκίοπογ. Της Οιαί ιο τεπάῖηση 
απθείοῃ πτο [α]μα, 15 ρ]αΐη. Ποιο νο 

Α{ αἲ] ονοπία, Τξ ἵ πποτο Ἱπεροτίαπί {ο Ἱποπίτο 
ϱλαί Ππάασςὰ νο ρογκοή (ννηοςγοτ {1νοΥ ννογε) {ο 
πια νο αἹοτα ίσης ἵπ φποκήση, Μπα απᾶ 
Νοΐπη (0Ο. Υμ]μ. ρ. 414.) ακοτίρο Τε {ο α στουπ0]ομι 
[εαν Ἰσει Ότο ννοτᾶν εἸγου]ά ὃς Ῥτοισηε Γογννατὰ 
ασπίπει Όνα ἀῑνίπίεν οἱ ΟἨγήκι,. 5ηοἩ «Ἡπγρος, Ἰνονν- 
ενετ, ατα πο γ το ἵνα πάς, ποτ σαν το ο 
ετοδιρᾶ. - Όνο αἹογαίοπα ννοτο αἲ/ Ππιτοδυσοὰ 

» Ἡε  ππογε ρτοαθ]ο Όναε, αν ο ἳς, εασ- 
--κ--- ατοκς πομη Όνοκο νο Ονοσε ναι νο 
απενο νου]ά ἵνα πποτο κηἰαῦ]γ πας {ο ἴἶο 
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Καὶ ἐπιθεὶς αὐτοῖς τὰς χεῖρας, 16 

Καὶ ἰδοὺ, εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ «4ιδάσκαλε ἀγαθὲ, τὲ ἄγα- 1 18 

ὍὉ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τί µε λέγεις 18 19 

ΩύΕΞΤΙΟΝ 1ίδεί[ (4 νν]λαξ σοοά {πΐπσ εΠα]] 1 ἆο 7}, 
Έναπ {ο πε ἐλίε "'σοοᾶ πηαδίετ.  Ὑεί πον οοσ]ά 
ΔΏΥ ΡΘΙΞΟΠ5 ο Ἠαά εα{Ποἰεπί Ιπβιεηςε {ο πηαϊε- 
τ1α]]1γ αἰίετ εε ἰθχί, {α11 {ο 95εε ἴλαί ἴπο αη5ν/ες {ο 
Ώλε φεδίίοπ Ιδε]{ ἐς σἶνει ἵπ {ο γνοτάς /οὐ[οιοῦτις ᾖ 
Τ]ετο 5οεπὶς {ΥΓ ΠΠΟΓΕΘ ΤΘΙΞΟΠ {0 8ΗΡΡΟΡΕ, ΙΕ] 
Ἐτία., Ὠναί πο οτἰσῖπα] Ἱπίεπίοῃ εχἰδίεὰ {ο α]ίετ 
ΌΏιε Ῥαξσασε, {ΤΟΠ αΠΥ 5οεταρ]ες ἀοοίτίπα] ος οίπετ- 
ννῖςα Ῥαΐ λαί ἴπο αἰίοταίῖοης ατο5ε αί βγεί {γοτηα 
αοσ]ἀεηῖ; Παπιε!Ιγ, ἵπ {πο οπιὶβεῖοη οϐ ἀγαθὲ 
(ρτορίετ Ποπιωοίε]επίοἨ.) Ἰπετδπροη πε ννοτάβ 
οἩ νε πεχί Υετςθ, τί µε λέγεις Ἠανῖπσ Ῥδεσοοπῃθ 
αωἲίο απευ]ίαῦ]α, ννου]ἀ, ηε δανς, ϱε αἱίοτεά ἴο τί 
µε ἐρωτᾶς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ. 1 ατα, Ἀοννεγετ, Ιπο]πεά 
{ο .. Ειαῖ πε αἰἐεταίίοη νναδ ποί πιαάς αἲί αἱ 
οπεε; Ὀαί Ὠιαί, αἲ τεί, α ςαἱίαθ]ο 5εηξο Ίνας ϱἩ- 
ἀθανοιτεά {ο Ῥε εἰοϊίεᾶ, Ὦγ ἰακίπρ λέγεις {ος 
ἐρωτᾶς (48 ἵη Όιε 5ερί. απά εἰδεν]ετο ἵπ {Πο Ν. 
Τ. Ἀεε Βεβ]. Τμεχ. ἵπ γ. ὁ δ.) απἀ ἴπεπ Ὦν ἴθ 
ε]ἰσ]ί αἰίεταίίοπ ἀγαθοῦ, απἀ 5αρροβίησ απ ε)ῖρείς 
ΟΓ περί. Οοππρ. Ματς 1. 90. Ὕνθι Τα Ιν. ὁ8. 
Απά, Ιπάεεά, ἀγαθοῦ τοϊ(]ιοιµέ {πο Ατίο]ε ἶ5 οἰθεά 
Ὦγ Οτῖσει ΠΙΠιδε]{, αἱ Ρ. 664, 6. Τηαβ ννοι]ἀ Ὃο 
βεπεταῖεὰ α Ρἱ055, ΟΥ πιατσῖπα] βολο]ίαπα, τί µε 
ἐρωτᾶᾷς περὶ ἀγ. ΟΙ τοῦ ἀγ.. ΥΝΠΙΟΙ, 1 86ΕΙΗΒ, 
ννας αἀπιϊτεά Ιπίο ιο ἴεχί Ιπ αἰκ ΜΒΗ., απά 
ΡοβΣΙΡΙΥ ἴπο5δθ ὙΥΙο] Ὕνετεο α5εἆ ὮΥ {πε (Ταππογ8 
ΟΡ Όλο απο]εηί Ύεγεῖοης αΌονο πιεηί]οπθά. 1 5αΥ 
Λοβδίῤίη, εἶπος Τί ἵ5 εχίεπιε]γ ἀοαρία] ννπαίῖ]ες 
Ώπε τοαάἶπρ ννας ἵπ ιοί Μ35.: {ος Ειείτ οΠὶαῇ 
αἶπῃ 15 {ο ρἶνο πο δοπιδε; απᾶ, {ιοτοίοτο, Ιπ Ῥραδ- 
βασο5 οῇ ρτοαί ἀἰ[ῃοι]{γ ο ορεοιιΙίγ, ενα αποϊθηί 
Ὑετείοπς αοτά πο ορτίαῖπ εγἰάεπορ α5 {ο ἴια 
τοπάῖησ» οὗ είν ΛΤΡΡ. Της ιο σεπιΙΠεπεςΒ 
οῇ ο οΟΠΙΠΠΟΠ τοαάϊπςρ ἶ5, ἵ (ταφί, πππποναὈ]γ 
ορίαυ]ελεά., Πο ργοργίοίη οἱ νο άἨβννογ, ἃς- 
οοτάῖης {ο ἠναί τοαάίης, 15 οαπ]ίο α8 ἀεπιοπείταβ]ο., 
Τε γοπησ ππαῃ αοσοβί5 ος Τ,οτὰ ὮΥ α Ε19 αςιπα!1γ 
εππρ]ογαά Ὦγ πο εν {ο πετ πηοδί επιϊποηί 
Ἠαββίς, απᾶά ο ο ἴΙΘΥ ννοτο Υ6ΓΥ Ῥτοιά. 
Πεποε, Ῥείοτο Ίο τερ]ίες {ο 5 ΙπαΙτγ, ο {ακος 
οσσαβίοπ {ο ἠά ιόν... ΟΘΠΒΗΤΟ {πο αζπ]αίίοι οϐ 
Όνα ροβοπς αάγραεύις, απ νο αττοραποθ ος {λοςο 
αάάγεβκεᾶ. Αί πο 84ΠΠθ6 πιο Ἡθ γγουθρᾶφ Ρο 
Όνο ποίῖοπ επ(οτίπϊ]πεά οἱ Ἠἶπα Ὦ} να γοιήςσ πιαη 
νο εν]άεπί]γ οπ]γ τορατάεὰ πα ἵπ πο Πρηί οε 
4η οπιίπρπί {εας]ιογ. οΓο6ονος, νε οἱ Τ,οτὰ 
π44ς, οὐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ μὴ ὃ Θεὸς, νε ατθ {ο ΙΠάΟΓ- 
αἰίαπὰ νι ρε. Ῥεατδοη απά Βι]], ἤιο 8οηΠ5ο {ο 
να, Οπαί Ώνετο 15 πο Ὀείπρ οτἱρίπα]]γ, οβδοπ/ἶα]]γ, 
ππᾶ Ἱπάερεπάςεπαγ ροοᾶ, Ὀαί ἀοσά, ἜΤ]νας (νο 
Εαθνετ, Ὀεῖησ Όνο Γουπίαϊίη οῇ ο νν]ο]ο Πδοίίη, 
πημΒ, ΤΠ βΟΠ1ο 86Π8ο, Όο ο Γοππ{αϊῃ οἱ έἶιο σοος- 
πομ οῇ Όπο Βοῇ. ΑοσοτάΙπμ]γ, ο Απίο-Νίοθπθ 
Επίλιογν Ὕνοτο ροποτα]]γ πστοσὰ, ναί ἀγαθὸς ϱ8Β8ΘΠ- 
Πσα]]γ απά κἰτίοι1γ αρρ]οἆ οΠΊΥ {ο Οοἆ ιο Εαίοτ; 
απᾶ το Ολτίεί οπ]γ Ὦγ τοἈβοπ οῇ νο ρουάποβα 
ἀει]γοςά {ο Ἰήπι αν Ῥοίης Όεγη (ο ο Όετη (ος, 
Τηή5 πο ο ἀγαθὸς γη οριπρ]ἰκ] απά Π]αρίταίο 
Όνο γαρ εἱσπα[εα οί ο νο οχρτορρίνο ννοτὰ 
οπιρ]ογοᾶ, ον ερ ναταους, Ὦν αἲἲ νο 
ΝΟΓΕΝΟΤΗ ΠΑΙΙΟΗΝ, {ο ἀσποίο νο Βαρτοιπο Βοΐπα, 
οσς, ἘΤπαΙγ, κοπιοΏηᾳ νοτγ κἰπιί]αν {ο Όλο 
Ρτοροπ, Όσιι ἵπ Ενουρ]ί παπά οχρτοβΜίοΠ, ΟΟΟΗΓΗ 
ἵπ α Ράβε4ϱο οὗ Εοιάο-Ρ]ουγ]ίάονς, Ἐταμ. κ]. 41. 



92 ΜΑΤΤΗΕΝ ΟΠΑΡ. ΧΙΧ. 17-54, 
ΜΚ. ΙΤ. | ῃ 
10, 18. ἀγαθόν, οὐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Πἱ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἲς 

3ο τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς, «4έγει αὐτῷ" Ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε᾽ 18 
Ίύ' οὗ φονεύσεις" οὗ μοιχεύσεις' οὗ κλέψεις' οὖ 
ψευδομαρτυρήσεις' τἷμα τὸν πατέρα [σου] καὶ τὴν 19 
μητέρα" καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὥς σεαυ- 

ο). 391 τόν. «4έγει αὐτῷ ὁ νεανισκος᾽ Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ γεύτη- 90 
- τός µου τί ἔτι ὑστερ; Ἔφη αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" Εἰ θέλεις τέλειος 51 

εἶναι, ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὺς πτωχοῖς" καὶ ἕξεις 

3 3 Φησαυρὸν ἐν οὐρανῷ καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι. ᾿κούσας δὲ ὁ γεα- 53 
Σίσκος τὸν λόγον, ἀπῆλθε λυπούμενος' ἢν γὰρ ἴχων κτήµατα πολλά. 

νι ὉὍ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" ᾽ἁμὴν λέγω ἡμῖν ὅτι 53 
3 36 δυσκύλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Πά- 94 

λω δὲ λέγω ὑμῖν εὐκοπώτερόν ἐστι κάµηλον διά τρυπήµατος ῥαφί- 

Εάῑ. (αἱ Μὴ γαυροῦ σοφίη, μήτ) ἀλκῇ, μήτ᾽ ἐνὶ 
ᾳ οοπ]εσίμτο ἐπὶ) πλοίτῳ. Ες Θεός ἐστι σοφὸς, 
υνατός θ' ἅμα, καὶ πολύολβος. 
---τὰς .ν) ἂφρ κ οὗ ἀσά, α8 οΟΠΙΡΓΘ- 

Ἠοπάεά ἵπ ιο Ώεσπ]οραθ; ἔοτ Ώιοαρ ος [,οτὰ 
πάόασος Πΐς Ἱπείπησος οπν Γγοπη νο Ἰαννς οὗ να 
ν σέτη α0]α, γοι Ἠαο νἱγιπα]]γ οοπβτπας αἲί οἳ 

οσα. 
18. ποίας] {ος τίνας, α8 οΏοπ ἵπ πο Βερί. 
---τό" οὗ φονεέσεις.] Ἴ]ουρ]ι Όιο ιο]ιοῖε Ίαν 8 

πισαπί, οί, αἱ οΏσπ Ἱπ ιο Ν. Ἔ. («ος Ἠοπα. χΠ, 
8. απ ππος Π. 8.) νο οοπιππαπάπισηίς οὗ Όιο 
δεοσπά ἰπΌ]ο αἷοπο ατο πἀάποσά ἵῃπ οτεπιρβεαίση ; 
ποῖ ναί νου πτο οΓ ρτοαίοτ Ἱπαροτίαπος Ένα ΌΏχοςς 
ο Όιο βγεί ἰπρ]ος Ὀπί Ὀοσπαφο Ώχετο ἵ5δ α πδσθα- 
Β4ΓΥ σοπποσΒοη Ὀδίνθοη πο ἀπίίες ἑουνατάς Οσ4, 
απά νοβο {οννατάς ππαἩ; απά Ὀδοπαβο Όιο πετ 
πτο πο 8ο οπβῖ]γ εσιωεγ/οίεά Ἡδ να ΓΟΓΠΙΕΓ. 
Τ]ναι νο ἴογπης οἱ βα]ναίίοη Ἠοετο οβετοά ατο ποῖ 
αἱ αἲ] ἀϊβετοπί {τοπ Ἴλοβο αἰπίοὰ ἵπ οἵποτ ρατί 
οὗ Βοτϊρίητο, Ίνας Όσοι ον]ποσά ὮΥ νο ΟοΠΙΠΕΠ- 
(πίοτ, 36ο Τσ], ἨΥΥ, απά Ἀίασκη. Όπ 
Όινο πκο οὗ Όιο Ατίοια, Όπα οπιρ]ογοά γΏι 
ον ομι (ο α ν]ο]ο οἴπαβε, 5οο Μαι, Οτ, ατ. ὁ 

---τί ἔτι ὑστερῷ,] Αίτί εα8, κατὰ, “Τη νναξ απ Ίο 
ΙΓ γοῖ ποήπά]απά, ος απ ης 1” ἡ]]ε τοκάῖηοκα 
(ιο ππάθτίακο πποτο απ Ἰο νά γοί ἆσπο, εἸλοννοἆ 
Όναί Ίνο ννπς νο] ἀἱκροφοᾶ, απά σπηθοά Ἰθειν, 38 
νο Ἱσατῃ γοπι Ἁπατ], {ο ὃν ρ]ουκος νι Ἠ]πα. Βο 
α Παρρίη{σα] νντίτοτ, εἶτοα Ὁγ Ἰλοια.: 'Τῆνοτο ἵ8 
α Ῥ]νηγίκος Ὕν]ο καὖς, “Ἰγαί οαρΏί Τ {ο ἆο, απ ἵ 
ψ] ο πι, Τῆναι κ ... Ῥυϊ Όνοτο Ἰ9 αἷκο α 
Ε]νατίκσο νν]νο βαγ», «Ίνα ου] Τ {ο ἆσ δεκίάες, 
απ 1 γή] ἆο μι” Τ]ας ἵ Ροίογ 

9]. τίλαος.] Το ἴοτπι ἵ4 Ἠοτο πας πο οπ]γ 
ἵπ Όνο πιογα] 8οπηκο, ὮΥ ηίο Οοἆ ἵ8 καἰά {ο ἴνο 
Ροτ[οςξ, Ὀαί Ἱπ ναί οοπεραγαξίυε “6η 9ο Ὦγ νήσο] α 
Ὀήπᾳ ἵε ρογ[οσῖ 4ο Γατ πα ἴἶνο οομκ Εμ ήοη οΓ 1 ροτ- 
πηῖτα, Τ Όνοτο[οτο ἀσποῖος α τας ϱἨηκίαα, απά 
καο]ν ας νν] ὃνο αεσορτοᾷ Ὦγ Οοά. 86ο ποίο, πα τὰ 
ν. 45, απᾶ Το κ, πα. Ῥοπι, κ. 3. ΕΙ. 1. 18. 
0οἱ. 1. 28. Δι ἵν. 13. ὀππιος ΠΠ. δ. Ἀοπιο, Ἰνου- 
ονος, Οκ Ενας Ολγίκέ Ἰναὰ τοβοττοά {ο νο Ῥ]νατί- 
ραΐσα] ποῖίον οὗ ροτ[οσίοη ἵπ ναί τοκροοί. Ἀοο 
Τμ], Τ]οτο παν Ἠανο ΌθσἨ απ αἰ μείον ἴο {ε, 
Ὀαῖ πο πποτο, 
-πώλησόν σου τὰ Γπάρχοντα] α. ᾱ. «κου γους 

Ίονο {ο Οσὰ απά ονοάίσπος {ο ππο Ἠϊα Ἀοκκσημογ 
ὃν εο]]ΐπᾳ γουτ ροσθκ ππά Γο]οννίης παν οπλο. 
Οοπιρ. καρτα νἰ. Το ἱπ]αποίον, πιοαηῖ {ο Ίοννοτ 

ο μτφ. πσο; απά Ἠαβ πο τε]α ον ο (Ἠτίκύασηφ 
οἱ νο Ρτεφεηί οἵ 4ΠΥ οὔνες ρετίοά. 8εε Τήρ]Ηί,, 
ἨΗΟγ, απά Μασκη. 

Τ]ιο πκα ο ὕπαγε Ἰπεί Ὀο[οτα, ἵ9 Ἰΐκο (ναί αἲ 
αφή. 18. Μω χ. δΙ. ωὰ Ἰς οελά Ἡγ οοµύο ζουν» 
πιεηίαίοα ἴο Ὃς Ρ]εοπακάο. Ἐπι ἵξ ταῖἶνετ οαττῖεφ 
πη ἱπίοποῖνο {οτοεε, απά πα ὃς τεπάοτεά “«δε- 

---ὁερο.] Της 1 εχρ]αϊπεά ὮΥ νε Οοππεῃ- 
{α{οΤ8 48 ρηῖ Γοτ ἐλθέ: τοις νο ἔτι] ἶς, Όνετο 
ἵς απ ε]]ρείς ο{ ἐλθὲ ος Όνο Ἰκε, ννλήοἷι 19 ἱ 
ἵπ Ηονα, Ο, ρ. Μοῦσ᾽ ἐλθέ. 

20. ἦν ἵχων] ϱ ήμεν πι ον.) 9 
Β6Π56 πηη , οὔαη. ιο Ροµ8ς58. 
Μα, ας. ο. ὅσρ. 8 

βΗπΙηάπα Ὀνοπαπα 
[γοπι . 

ἐς ἵο σου, αμά 
πιο τἰοῖνος ; Ίνουν 

ἀοοςεὶ οἳ 

ον δώ θες ον νι ης 
ῃ Ίνοτα. Ἠσπου Ρεϊάο ἵκ Γοείοτοὰ 

Ἰποτοπκοά. 80 Ελαί ὖνο 
οὗ Ες απά νο ποχί νετεο 

γοτναὶ πηούς ο ο 
Ροβμ[υ]ο) νν τν νο] 
σου. {ο, απᾶὰ κετο ἀουδέ]οκς Ἱπ- 

Αννα] ννατηΐπς οὗ, νο 

μηλο 
Όνογο 9 Ηε]ο οτ πο πιαπωκοτῖρε απ λνοτίεν ; απά [ος 
Όνο Ἰαΐοτ πο Γγοπη Ὃ ο μι, 
Όνο οΟΠΙΠΙΟΠ τοπδῖπᾳ απά ἱποτρτείαήον ππυκί ο 
τοαἰποςὰ, αἲὶ νο Ἠνοκί ( οπιπιοηίαίογα ατα 
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δο. τ διελθεῖν, ἢ πλούσιον εἲς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 10. 
ϱὔ ̓ κούσαντες δὲ οἳ μαθηταὶ [αὐτοῦ,] ἐξεπλήσσοντο σφόδρα, λέγοντες ' 36. 

26 Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; ἐμθλέψας δὲ ὃ ἸΙησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' 31 

95 
υ0. 
169. 
326 

21 

ΜΕ. 

. 3 ’ - -ς /’ » / 

Παρά ἀνθρωποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά 
[έστι.] 

5  Ἰύτε ἀποκριθεὶς ὃ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ ' Ἰδοὺ, ἡμεῖς ἀφήκαμεν 3 38 
’ 3 , ’ 3, ϱω κ. Ἀ ω 95 πάντα, καὶ ἠκολονθήσαμέν σοι τί ἄρα [ἔσται] ἡμῖν: ὃ δὲ Ἰησοῦς 

5 στι αι , ω - . ’ ε εἶπεν αὐτοῖς' ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οἳ ἀκολουθήσαντές µοι, ἐν 

τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίση ὃ 3Τϊὸς τοῦ ἀνθρώᾗου ἐπὶ Ὀρόνου 

--- διελθεῖν.] Έοτ Ες ππαηΥ Μ585., 5εγετα] Ὑετ- 
ΕΊΟΠΒ, απᾶ 5οππς Ἐαίμετε, τεοαά εἰσελθεῖν, ννμίσ]ι 18 

εττεά Ὦν ἸἨεῖς., απἀ εἀϊίεὰ Ὦν Μαίιαὶ, 
» ατιεςὺ., Ὑαΐοτ, απᾶ Ῥομοίσ.; Όιοασ] εθ 

ΟΟΠΙΙΠΟΠ τεαάϊπσ 15 τείαϊπεᾶ ὃν Τ{πῃ. απ ΕτῖΣ. 
Βυΐ Ώιοαρ] Ώιε εγἰἀεπσοε οἳ ΝΤΑΞ. απά Ὑετβίοης 
5 κοππενγ]αί 1π (ανοιγ οἳ νε πενν τεαᾶἴπᾳ, γεί ἵπ- 
(ετπα] ενἰάεποε ἶ5 ταίηετ 1π Γανοιτ ο{ {1ο 6ΟΠΙΠΙΟΠ 
οπε, νο] 18 {οαπά ἵπ Ματ] κ. 20. απά 5εγετα] 
ΜΕΣ., ἵπ Τκε αν]. 25. 

---ῥαφίδος.] Τ,αΐειτ (ατεε]κ Γοτ βελόνης {ΤΟΠ ῥάπτω. 
Τ]ε ννοτά 5ἰσπίῇες Ἠτετα]]γ α 5ειοῖπς; ἐοοί. 

25. αὐτοῦ] Τηϊ5 ἵ οπιεεεὰ ἵπ πιαπγ ΜΒ. οΓ 
τατίοα5 ΒΕΟΕΠΞΙΟΠΒ, παπά ΞοΠ16 ὙΓεγδίοης οΓ Εαΐμετς, 
απά ἵ5 οαποε]]εά ὮΡΥ τίεξὺ., Επία., απά Βεμο]Σ, 

ΠρμΙγ. 
---τίς ὀύναταισ.] ἜΤηϊ5 ἵ5 σεπετα!1γ Ιπίετρτείεά, 

“νο Όγεηπ σαπ βανεά Ί [εἶποο αἲ] ππεη ατθ 
εἰθίγετ τίο], ος ἀεείτο {ο ὃς φο.] Βυί ναί ἵκα 
Ἠατε] τποᾶς ο Ἱπτετρτείαίίοι ; απά {πετε[οτε Πέ 18 
Ῥείετ, υγ Ἐπίηγπι. απἁ ΜΠατκ]., ἴο 5Ἡρροβε 4η 
εᾖ]ῖρείς, απᾶ Ἰπτετρταί, “' ν]ναί [το] τπαη,] χει, 
σαπ Ῥε βαγεά 1 ) ὀννλη ολ Ἠούγεγετ, ΡΤΟΡΟΤΙΥ 
αρεακίπᾳ, πο εἰέρείᾳ; Ὀαί Έχε τις 18 δαρροβεά {ο 
δε πιεπία]]γ τείεττεὰ {ο πλούσιος νΥμῖοἩ ενος Ἅνα 
Απά νο Αροβί]εβ πιαΥ Ἠαγθ Ἰηθαπί {ο ΕΧΡΓΕΒΒ Ὁ 
Ἰπέετεποο νε αἰ[βοι]έη νντεῖι ννπΊοἩ πιει πι σεπεταί, 
ας ννε]] ας (νε τίς], ννου]ά Ὦο εανεἀ. 

30. ἐμβλέψας] “Εκίπα Ἠϊ 6769 προῃ (επι. 
Τηετε 15 α λα .φ] Ματ] κ. 21 ὰ 2τ. χὶν. 07. 
Ίακο κκ. 17. απά οἰκον]ετο: ἵπ νμίςὮ ρ]αςθβ {ο 
ποτά ταις πο, (νι ππαηΥ τεσεπί Οοπιππεηίη- 
τοτε) ὃο ἆ α5 ππετε]γ Ῥ]εοπαβίίς, ΟΙ 8 

Όνε «οη9ο {πίπς (οιραγάς, ναί πηιδέ γοίαίῃη 
{ία Γα]] Γοτος: αἱρώσίαρ εχίτΟπιΟ Θ4ΓΠΘΜίΠΘΒΒ, 38 
ἵπ κ. 21.51, Ίμικο κκ. 17. 1ο Ἱ. 960, ππὰ 
Χεπορὴ, Ογτορ. Ἱ. 5. 3. ἐμβλέπων αὐτῷ ἔλεγε. 38ο 
Λο. χνή. 18. ἐπιστρέφας εἶπε. 

-- ἀνθρώποις.] Της µε οῇ παρὰ 18 καἷὰ {ο 
Ηευταίς, απά νο ϱοππππεηίαίογ» {οἱ 5 ναί 

νε Οτο. απο νο ἰππρ]ο ἀπίίνε γν]]ν ὀυνατὸν ΟΥ 
ἰστι. Βπι νο πιοππίηρ ἵ9 βοπηον/]αί 

«ῑΠετεπί, απᾶ ννο ππαΥ τοπάστ, “' 48 [αγ π8 ΟΟΠΟΘΓΗΝ 
(ὔνα ρονγοτ ο)” 

--ἀδένατον.Ἱ Το Ο]στο αρ, Ε]Ι6Υ, απά ιοί 
τοσεπε Οοπηποπίκίοτε, αἱ Καπ, απά ΕτΣ., ἴακο 
Όνα νοτὰ {πι 1ο πα βεά κοπο, ο γέγοπιρ]ή ἀἡπομί, 

μί 
αστες νι Μτ. Ώσκο οπ Ῥακαταί, ρ. 10. α., ναί 
ϱ Όνο αθ/χίπᾳ οἳ Ενα κοηκο {ο ρπμραρον []1κο ή κ] 

α ἀοείγίπε, νεηον ἵά αἰοτοά Ὦγ νο 
ἐγπηκ]α ίση, ἵ ἵπαρτοροτ.” Ὑγο απο Ὀνογοίοτο {ο 

πα; αν ἱπύππιπύπα ενα, π Όιο 
πλ νπίση, Ἱπαπιαη Ππίατο { φαἡ1ο {πκα[ῇ- 
κο], παπά κἰαπόκ ἵπ ρτοαί πουὰ οἱ νο 

ο 
οπή αρ μη Ὑοτγ πια Μ9585. οἱ νατίουν 

πα 

- 

ἐ 8, τς 5 [ 

ΤΕΟΘΗΒΙΟΠ5, απά ἶ5 σαποε]]εά ὮΥ (τίερὺ., Ῥηΐπῃ., 
ἘΠίΣ., απά βο]ιο]π. 

Ὁτ. ἡμεῖς ἀφήκαμεν ---ἡμῖν 1] Τηϊ5 Ἱποιίτγ ἆρεβ 
ποῖ αρρεατ {ο Ἠανε Όεεπ εασσεείεᾷ ὮΥ ἀἰδαρροῦπί- 
πιεπέ, Ὀαί βἵπαπρΙγ ἴτοπα λε νν]δίι οἱ αδοετίαϊηῖης 
πα τουνατά, Υν]ΙσἩ Ίνα απά ια οίπεγ Αροςίιες 
νιου]ά Ἠανε Γοτ ρἰνίπς αρ Οχεῖτ αἲὶ 1Π Όχε οα15ε οί 
Όια (ἀοβρε]. ἜΤ]αί αἲ] ννας Ιπάεεὰ εἰεπάετ; Ρα 18 
ννας γἰε]άεά αρ απμεειαπσΙγ. Απά Ἠοεηος οἵΓ 
1,οτᾶ, ννιο ἀἱά ποῖ εξ πιαίο {εῖτ να]αθ {Γοιῃ πε 
απιοιπέ Οἱ ια φαοτίῇοθς, Ὀαί {τοπ {πε ππῖπά απᾶ 
αἱκροφτέίοπι νε νν]σ]ι 11εγ Ἠαὰ Όεεῃ πηαάε, ΚΙπά- 
Ἰν οπετίςμεά {ιεῖτ Ἰορεξ; Ροϊηί]ης {ο ιο [γαἱίοη 
οἱ Όνετα ἵπ απ Ἱπηππποτία]{γ οἱ 1159. 

---τί ἄρα ἔσται ἡμῖν 1] «« νν]αῖ, {πετ ε]α]] Ὀο οιιχ 
τον/ατά 17 παππε]γ, ἵπ Ἠθεαγεῃπ. Φαϊά γη τε[εΓ- 
επος {ο ἴπθ Ρρτεσεάῖηρ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῳ. 

25, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ] Όπ ἴλε δεπδε οοηίαϊπεἁ 
ἵπ ες Ἰνοτάς, α νγοπάετβα] ἀῑνειδιίγ οἳ ορ]πίοη 
εχἰςεί. Νον 15, ἴέ νυν] Ῥε ομδετνεᾶ, ἀερεπάς 
ΠΠ] ἩΡοΠ ο οοπδίγµοίίοπ. ῬοτηςῬ, ἃ8 ἴ]λε 6ατΙΥ 
πιοάετη Οοπιππεηίαίοτς ἵπ ρεποτα], οοηδίταθ {ηθ 
νγοτᾶς γη ιο ῥγεοεά(πρ οἱ ἀκουλουθ. µοι, ΠΠάΘΙ- 
είαπάϊηπρ ὮΥ παλ. λα στεαί «Ἴαπρο οΓ ΠΙαΠΠΟΘΤς απά 
ἀοοίτίπες νγπῖςἩ ατοβο Γγοπα ἴ]θ ρτεασ]λίης οϐ 7ο] 
Όνο Βαρίςί, οἱ {τοπα 11ε πιοτα] τεσεπεταίἶοῃ οΟἩΠ- 
εοαιεηί προῃ ιο ᾖγδί ρτεαοἨῖηπσ ΟΡ {ιο (ἄορρε]. 
Τ]µς8, Ἰούνδνος, 18 Ἰατδι απά {οτοεά: απᾶ 1 ἵ8 
Ρἰαΐπ ναί Όλα ννοτάς {ο]]οννίπσ οοηίαϊῃ α Γ1]]ογ ἆθ- 
βοπρίίοπ ο{ 5 παλιγγενεσία, απά τε]αίο ποί {ο 
επιο ραί, Ὀαί {ο [έµγρ. Ἰπάεςά, 1 5 πουν ῥθ- 
ποτα]]γ αἀπτοὰ, ελαί πο γγοτάς πηαδί Ῥο το[εττοά 
{ο νν]ναί Γοἱίσιος; Ώνουισ]ι Εκροβδίίοτς ατα ποί αστοοἆ 
π5 {ο πο παίαγε οἳ να ρτοπηϊςο, ΟΥ {1ο ἐἶπιο οἳ 15 
Γα]Π]πποπί. ΠΟΥ βκες ιο {πιο αἱ ἴ]ιο εἶοδε οί 
{ιο προγ/ά, απᾶ αβίιοτ 11ο {411 οὗ Απομσιςις απά Ίο 
ππάοτείαπςς, ὈΥ παλιγγ., ποί α τοβιττοςίἶοη ΟΓ {Πιοῖτ 
ΛΕΓΜΟΠΑ, Ὀπ{ α τον]ναὶ οἳ Πιοῖτ αρἰγῖ, Ὦγ πάπα] ήπσ 
[νο (οβρο] {ο μονοτη ιοί [αι απά Ῥταοίίσο. 
Αάορίίης Ες νίονν, οἴ]λοτ οοηβἰάος {ιο (πιο ἵπ 
απεβίίοη {ο Ῥο ιο Λεππίι. Ἑιί ιο νν]ο]α 
οὗ ή οὐ]ῇσο 16 Ὀ]{ οἨ α βαπᾶγ Γοππάσίίοπ, απά 18 
μον απίοπαρ]ο, Έτ βοίιοτ {ουπάσἆ 18 1ο γίονν 
πάοριςά ὮΥ Τσ], Παπαπα,, απά οἱ]ιοτα, νν]ο 1π- 
ἀεγκίαπᾶ παλιγγ. ἴο το[οτ οἶε]ποτ {ο ἴἶλο γοπιουαἶσ, 
οἱ πει αίαίο ο ἠίπσα, νν]]ο]ι (σοκ Ῥ]ασο αἱ ἴο 
Ρτοπιη]σαίίοπ ο) ϱ γε ΠαπΙγ, αβιοτ [ἶνο πβοσΠΒΙΟΠ 
παπά τοκηττοςίο οὗ ϱ τίς οτ, {ο 1ο τοσοπεγα ίση 
νο να οι εβοσιοᾶ Ὦγ νο (οβροε]. Απά 
Ώνογ από στείαπά  Ἴνο (πχοπο ο) ή ϱ]οΥγ”” (ο αρ- 
ΡΙΥ (ο ήν πιραἰαίογία! Κἰπσάσπα, Απά νο Ισ 
οπ {οπςε, απ Ἱαάρίημ, ο, (ογ Ππίοτρτοί οῇ νο 
πιπίκ(ογία] αι λογ{γ νν Ον ννλ {ο νο Λρορί]ον Ἰαά 
Ψοοπ ἱπνομισά Ὦγ οἳτ Τ,οτᾶ, Ίαν Πνογ (π]κο νο 
σποτ] οπκο {ο ὃν, Ον Όνο Λρορί]ο Ὕνοτο {0 
τη]ς νο (γα πη (Ἠατο] ὃν νο ανν οῇ Όνο (10μ- 
Ρο], νε] ΕΥ νοτο απ λνοτσοὰ απ Ππρρίτοά {ο 
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ΜΑΤΤΗΕΝ 6ΗΛΔΡ. ΧΙΧ. 55-90. ΧΚ. 1, 2. 

18. δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ἡμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς 

39 δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἱσραήλ. Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας, ἢ ἀδελφοὺς ἢ 39 

0. ἀδελφάς, ἤ πατέρα ἢ μητέρα, ἢ γυναῖκα ἡ τέκνα, ἢ ἀγροὺς, ἕνεκεν τοῦ 
ὀνόματός µου, ἑκατογταπλασίονα λήψεται, καὶ ζωήν αἰώνιον κληρονομήσει. 

51 }Ιολλοὶ δὲ ἔσονται πφρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. ΧΧ. Ὁμοία 3) 
γάρ ἐστι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπύτῃ, ὅστις ἐξγλδεν 1 
ἅμα πραῖ μισθώσασθαι ἔργάτας εἲς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. ὙΣυμµφω- 3 

ουν απά ὮΥ ιο Γπ[α]Η0]ο ἀθοῖκίοπβ τοκροο είπα 
Ἑἱ Ελ απά ρτασιορ νε] Ίο οπαῦ]οὰ Ίνοτη {ο μίνο. 
γΥει ή Ππτετργεϊα ίση, Ἱοννενετ ερεσίους, η] πο 
πποτο Όσα οχαππα οι Έναν Όνο οτεροίηᾳ οπς9, 
Έοτ Ονοαρῃ νο πα σταπί ἴπαί παλιγγ. πἀπτς οἳ 
οσο, οἱ Ώνοχο 86ΗΑ65, Υοί ιο νο ο. 
οαπποῖ, Νλουί ρτεαί νίο]επος, Ὁς πιαζο {ο γ1εὶ 
ΔΗΥ 86/86 αἲ α] υἱέαυ]ο Οιοτείο. Νο {ο αγ Ονας 
νι]αί (πεγ αβείρη α5 Όλο 5οηδς πνου]ά ποί ἵνα εα{ῇ- 
οἰεπί]γ  αἰιώο το Όιο ρήτροβθος Γοτ νο νο 
ψ/οτάς ννοτο ρτοπουποθά ; ΠΑΠΙΘΙΥ, {ο Ἰοἱὰ ους ἴο 
Όιο ἀἰφοίρ]ες απ απιρ]ο οὐπιρεπδαίσπ Γοτ αἲ] Ὠνείτ 
βπογίῇσθς απά εαΠεγίπρς π χο «8186 οὗ ον (08- 
Ρε!. [πάετ 1ο οἰτουπηκίαποςς, Τ οπηποί Ἰδεί- 
ἰαΐο {ο πἀορί, ἵπ Ῥτε[ετοπος {ο αἲ] οί ες, ἴἶνο βεη8ο 
αθείσηες {ο ελα ραβ8αρο Ὁγ νο απο[επί Εχροεἱίογε 
{ῃ σεπετα] (απά οἱ Όιο πιοάετη οπ6ς8 Ὦγ ΚΙ. απά 
Ἐτίϊχ.], οοπβτπιεὰ Ὁγ Όιαο Ἁγτίας, Ῥοτείο, Αταοίς, 
«Ἐηλορίο, απἁ Πα]ιο Ὑεγβίοπς; απάετεϊαπάΐπᾳ 
παλιγγ. ος ἴιο γεσιΓγοςΓέοη {ο 7 , παπά α πε 
αίπίο οἳ οχἰφίοπσθ. Τη] 18 νοτγ αρτεοασῦ]ο ἴο, 
παν, ἶ τεφαἶτεά ὮΥ γ]αί Γο1ον/β, ὅταν καθίση ---- 
ἐπὶ θρόνου δόζης αὐτοῦ, {οτ Τη πο οπΙγ οἴ]ετ 

Άβκασο νηθτο (Ἠτὶκε 18 9ο 6ροκοῃ οὗ (Μα, καν. 
1. νο ννοτὰς τε]αίο ἱπάἱρι(αθ]γ {ο ιο ἆαν οί 

ε Απά π5 τοραγάς Όλο ἔοτπα Πδο]ῇ, Τὲ τς, 
Τοπα πο παίατο οἳ πο οοπίοχί, [ασ πποτο Ἠκε]γ {ο 
Ἠανο Ῥδθῃ αφεὰ ἵπ 18 ρ]ιγείσαὶ 8οη8ε απάἁ ογζἵπατγ 
ποεοερίαἴοι, Όιναν ἵπ 4ΠΥ γαζΐυε 0Π6 Ὑ]ναϊκο- 
ενεγ. μ]ο, πί πο 8αππς πηο, έ ννας Ἰκοῖγ Όναί 
Όιε αά[ποί {ο Οιὶς βαὐδίαπείαὶ απά ἀοβη[ίο αβεΙ- 
ππος ΙΠ πο Γοτπι ο) ργοπιίκε αλου]ά ὃς ἀοποιοά 
ΡΥ α βραταιίνο εχρτοβδίοη {ο -, νὰ Ἰἡρ]ι οχα]ίΛ- 
ἴοπ απά εαρτοπιο Γε]οῖτγ. Ῥεο 1 ος. Υ]. 3. 
11ο κχ[]. 3. Οπ νο ρήγρο8ος οὗ 6ο] ὑπυοίι- 
εγα, 866 ΠΙΥ ΤΟΠΙΠΤΚΑ ἵπ Ἠσο, Ἀγῆ. 
ΟΡ Ενο πα οἳ Ον ἱπίοτργοίϊαἶομ Όγοτο οπηποί 

Ὦο α εἴτρηροτ ΡγοοΓ ναι νο Γπο, Οπαί Όνο πιοςί 
Ροννεγ[α] εαρροτίοτα ο) νο οἵ]νοτ ατα οοπιρε]]εὰ 
ἴο επσγα[ Ως, παπά 5ο Ιπο]αάο Ἰνοιμ. Άλαν (απιρῦ, 
ῥταπίς, ναί  Όνο ργύπείραϊ οοπαρ]αίίον οὗ Όνο 
γοπαῖκο ννΏ] ἵνο αἲ νο ερπεγαί γεκτγοοήοπ.”. Ἡ, 
ονονοτ, Ότο οὔἶνοτ ποτρτοϊα ον ὃς αἲ αἲὶ αὐπηί- 

το, 1 οππ ο) ο ας α Κἰπά οὗ καλνογδϊπαίο πά- 
οι, ὮΥ νναγ οὗ α)]ηκίομ, {ο Όνο ργποῖρα! Ἰάεα. 
οππρατο Λος Π]. 21. ἀχρὶ χρόνων ἀποκαταστάσεως 

πάντων. 
23. ὃς] Ἀονοταὶ Μ88. Ἠπνο ὅστις, Νο ἵα Το- 

εοἰνοᾶ Ὦγ Κπαρρ, Τήάπα., αι, απά Οπ]οκ)ν, Τη ή 
Όννο Πτι Εάμίοης, νου μἰι Γι Ίνα Όσον. το]οστοά ἵπ 
9 Οτὰ. Ἔϊνο ο«οπΊπος τοπόίηρ ἵν τοϊαίποὰ 
Εγίϊα. παπά Βο]νοίκ: απά τα]η]γ, κἶπου ὅστες, που 
Ῥοίίοτ (του, «οσπης {ο νο α ουργοοίση οὗ νο Λ]- 
οχαπάτίαη ογί]ον. Τ ἵα, ππογοονος, οοπβγπιοᾶ Ὦγ 
Ίκο κ. 8. Δ. 10. απά Λοια Π, 31. 

---ἵκατ. λήψ.] κ ἵν Ὦν πιο Οοπιπιοηίσίογα 
υπόσγείοσα οΓ α ἠπιρογα] καφε. ἰ- Οναξ εαμ- 

εἴοά ἵπ Όνο ραγα]]οἳ ῥρακκησο οἳ Ματς, παππο]γ 1η 
ο «πρροτί απά οοπα[οτί νου νον]ὰ τουςῖνο αἲ 

νο Ἰαηάκ οὗ Ονοῖγ τίο]νογ Ῥγοί τοπ, Βηι Όνοτο ἵ9 
ΠΟ ΤΟΠΜΟΠ Ίγογο κο Το Ἠπηῖτ νο ἵσγπη ἕκατι, ΝΟ 
ἵ οπ]γ α αἴτοιῃ πποάο οὗ οχρτοκείπῃ Όναί νου «να!, 

΄Ῥεο, Ἀγπορ., Όλα 

οπ νο εο]οῖς, τοσσῖνο Ὀαο]ς νετγ Γαχ ποτε ἵπ να]αθ 
Όταν 16Υ νά. Απά αἰἠνουρ]ι 1 {9 ποῖ εκ- 
ΡΓεβε]γ αἱ νηείετ ναί ἵ9 {ο ὃν αἱ οἵ αρί- 
γέέμαί, γεῖ ποϊννκαπά(πς Όναί νν]να Γο]οννς ἵπ 
μ--- πεχῖ νογες ο να ιο  .. Μεπιρογαί -- 
ΒΕ111 νε ατα ' ἵπ ἑ πς αρίγμαί οπεφ 
ονοι νο ἠώνηρὰ οκαθιούσας οἱ α ῥοοὰ τοπ” 
βοίεῃςε, απάἀ Όνα Ππακρτεκείυ]ο οομκο]αίίοης ος 
Όνεο (4οµρε] ({αγ εχοθεάίπᾳ ἵπ ναῖαε αἲ] Ενα 9 ιοί 
τοσίοις οῇ ροοᾷς, Ἠοννενετ τοσα), νν {ο ] 
αι τ- ος Ονοῖτ κα 3 ππάοτ αἲἱ -.”.. απά 
{ουβ]θθ. (οπιρ. 3 (οἵ. γἰ. δ. 86. Νε ρας- 
βαρο πΠογάς οατ Τ,οτά”ν 4ε. ἃ οοπιπεπί 
οἰαταί{οἨ, απ α ϱα]β]πποπί οὗ παν στρ οοη- 
ἰαΐπεςά ἵπ Τε. 

90. πολλοὶ δὲ ----πρῶτοι.] Α οτί οὗ ρτονετυία] 
πιοὰθ οΓ οχργεβείοῃ, οΏίοη νο ὉΥ ο Τ,οτὰ 
(ο οἸνθο ἶνε ρτοβιπαρίίον ος ὖνα Αροείΐες; νθ 
β6η86 οἱ νμίοβ 19, Οναῖ ππαηΥ οὗ ενα ᾖεννα, {ο νἼνοπη 
νο νο οὗ Ομτίκν Κἰπράσπι ννετε βγεί οἱ- 
Γετεᾷ, ννου]ά ἓνο νε Ἰπδί {ο 6 ο{ Όνεπα; απ 
Όναί πΙπηΥ οὗ Όναο Οεπί]θε, ἴο νΊνοπα 1νεΥ ννετο {ο 
Ὄο οβετεά αβΏίοτ Όνο ᾖσννε, ννου]ά ἵνο νο Ετεί το 

να αρ ο ης ᾱ ὄαρας 1οἵπ 6 αἲ πηὶ ποτε 
ολαρίοτ: ἵπ Νίο, Ἡοννενοτ, π Τ Ίνανε εἸνοννη ἴη 

ἱοαίίομ 18 ποῖ {ο ὃο Ἰπηιεὰ 
ιο νο /εννς, αί νὰ ο μτλωό Ὀείηᾳ πιεαηί Γος 
Όνα ἱπδίτασίίοῦ ο αἲἰ Ολεϊκ ίσης οἳ αἲ] αρες, 

ΧΝΧ, Ἱ. 'Οµοία γὰρ, ἃο.] Τ]δκοηκο ἵα: “Τηα 
βαπιο Είπα Ὑ]] ἴακο ρίαςς ἵπ Όνο Οειίαπ Ὠί9- 
Ροηκαίίοη, Νήσο] οσσυτγος ἴπ (χο πηδηί οῇ 
 οεγίαίη πππείοτ οἳ α Γαποῖ]γ.” Τ]να γὰρ πιαγ Ὁρ 

μαΐκ. Επί Όνοτο αγο Ἱπείπησςς οΓ 1 ἵπ νο Οτο] 
ϱακκίσαὶ ντο οροσία]! 
Όνογο[ογο, ὑοιίος Ἴνο 

Ῥαταῦ]ο ἵα Γουαπᾶ, πι α ννλάεἷν εκ- 
οσἱοπ, ἵπ ---- Το ιμὰ, 

κα Ηεγε -... μμ -- λα τοτ]απά) το 
τοργοβοπί . πηπη {πιά {π τεκρεςς 
το Ὠνοίγ ου ννατά οα)] ἴο Όνο Ἱπεσης οἱ 18 
νο] ας (ο Όνο τοϊταίον {η α ολο οἳ ρα” 
Τη Ομ Ῥαταυ]ο 

-ἅμα πρωῖ,] ΤἨ]κ ἵά τοσατὰσα 
νὰ ὃν ράσα ο. αντ" Ὕϊ 
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4 4. ᾿ ” ” Γ , ᾽ α α δα 3 γήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν, ἀπέστειλεν αἰ- 
- 3 - ὃ α . ε εν 3 ! 

8 τοῦς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. Καὶ ἐξελθὼν περὶ [τὴν] τρίτην ὥραν, 
ο] ”” - .. ο .. 3 .. 3 ’ ἱ 2 σι . 

4 εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἄγορᾷ ἀργούς' κάἀκείνοις εἶπεν }πάγετε 
ς 1 

Οἱ δὲ 
Π ῤ Π ; ε/ 

πάλιν ἐξελθὼν περὶ ἕκτην, καὶ ἐννάτην ὡὥραν, ἐποίησεν 

- 
3 5  Ἡ ο 3 3 3 λ - ο Ὁἳ οϱἩἳ δί ὃ ’ ς ο 

καὶ υμεῖς εἰς τὸν ἀμπελώνα, καὶ ὁ ἐὰν ῃ δίκαιον, δώσω ὑμῖν. 
3 . 

απηλθον. 
ς , . ε 5/ τ ς .. 

6 ὡσαύτως. Περὶ δὲ τὴν ἑγδεκάτην ὥραν ἐξελθὼν, εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας 
3 ᾽ . , 3 πο ΄ τ ε ΄ 5/ ᾽ ς , 3 .Γ. 

ἀργοὺς, καὶ λέγει αὐτοῖς Τί ὧδε ἑστήκατε ολην τὴν ημέραν ἀργοί; 
- 3 - 5 3 σα . . 3 ϱ 

Ἱ 4έγουσιν αὐτῷ Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς ' πά- 
. ς - εἰ 3 3 λ -» ν ει ..) ν δί λ ’ 9 

γετε καὶ Ὁμεῖς εἲς τὸν ἄμπελωνα, καὶ ὃ ἐὰν η δίκαιον, λήψεσθε. 
3 ΄ . ΄ , ς , ”-. 3 ω. 5 3 Π 2 

8 Οψίας δὲ γενομένης, λέγει ὃ κύριος τοῦ αμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐ- 
- [ή ο ” ’ Δ 3 ’ 3 ϱ . ι 3 ’ 

του ἍἈΝάλεσον τους ἐέργατας, καὶ ἀπόὀδος αὐτοῖς τὸν µισῶθον, αρξα- 
.. - ” , ο - , ὃ ΄ ς Δ ) 

9 µενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. Καὶ ἐλθόντες οἳ περὶ τὴν 
3 .) ᾽ - 

10 ἐνδεκάτην ὥραν ἔλαθον ἀνὰ δηνάριον. «Ελθόντε δὲ οἳ πρῶτοι, ἐνό- 
/ . ’ ν 3 ." 3 λ δρ ’ 

µισαν Οτι πλείονα ΛἸήψονται. καὶ ἐλαθον καὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριο. 
’ ) - ᾽ 

Η Α{αθόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου λέγοντες ὍΌτι οὗτοι 
1 ς ο 2 . 

19 οἳἵ ἔσχατοι µίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς 

13 βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. ὍὉ δὲ ἀποκριθεὶς 

956 

ς 4 υ - ”. 3 3 -- . 3 

εἶπεν ἓνὶ αὐτῶν Ἔταϊρε, οὔκ ἀδικῶ σε” οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς 

Βα{ Όναί ρηταξε οσστβ 1π {ο Βερί., ποί ἵπ Ώια 
Οτεεῖς 0]αξεῖσα] νιτῖτετς. Ἰηπετθας ἅμα απὰ 5Ιπη]- 
Ίατ ννοτᾶς ατε ο {τεαπεπίέ οεσΙπτεπος νΏι πο ΠΒ 
ος πιο. 1 πουν οὗ πο εχαπιρ]ε υνΙλ πρωῖ, ὙνΠΙς] 
πΠαΥ Ὃε τερατάεά (νι Ῥελεῖά οἩ Τ,εππερ), 35 

τν α Παΐνε οἳ Ώιε οἱἷά ποαΠ πρωῖς, 35 Όε 
 ῥ«Μ οτί {τοτη Μεγ. 

3. ἔκ ὀπναρίου] “' αἲ οι [οι α ἀρπατίας.” Της 
τηοάε οἳ ἀεποῖπσ Ῥτίος (ννἨῖοἩ οσσιΓβ αἶξο αί 
Μα. καν. Τ.) 19 τατε]γ {ουπά ἵπ Ώιο Ο]αδεῖσαι 
ἨντΙίργς, απά οΠ]γ ἵπ Ένα Ἰαΐετ οπθ5. Τη εατ]ετ 
απά Ὀεςί υντίίοτς π96 {πο (αρπήίυρ αἰπιρίη. Τηο 
ἀρπατύως, ὙνΠΊοἩ ἵνα εφαἱνα]επί {ο Όιε (τοεκ 
ἀτασηππα, ννας νοη (πε αβαα] γνασες οῇ α Ἰαῦοιτες, 

Όνε ραγ οἵ α βο]άϊετ, 
τὴν] 18 οπι]{θᾷ 1Π ΥΟΘΓΥ ΠΙαΠΥ οῇ έλα 

Μ55., ἱπο]αάίηρ αἲ] ενα πιοβί αποϊεηῖ 9Π68, απἀ 
6οπιε ΕΓαὔπετ». Τί 19 σπποε]]εὰ Ὁγ Νείς., Μαμ., 
ΟΠεεῦ., Κπαρρ, Τιπη., Ετίία., παπά Ῥε]ο]πς απά 
αἰσ]η]γ ; {οτ ἵπ εποἩ σοπΙποη Ρηταφθες {ο ΑγίϊοΙε 
νιας αρπα]]γ οπή εεά. ΊΤπάεεά ογάίπα]ς αγε Ι5ια]]1Υ 
απαγίητους, [ 
Ὀνάνθτῳ -ργνάν] Τηο γετΥ ρ]αςο Ὑ]οτο 

(ἴποπα 189 Ἰνείηα 5ο {οτ Ῥαγίηα απά φε]]ίπᾳ, απἀ 
αἱ ραὐ]ίο Ὀακίποκς) (ἶνο στοαίοΒί παπιῦετ οὗ Ῥοτ- 
ροπς ααφοιηυ]εὰ Ἰα]1γ νο Ιά]ο ο ΠΕΠΙΡΙΟΥ- 
εᾱ. 8ο ΑΕΙίαῃ, ν Η. . 20. (αοἶτοὰ Ὦγ (τοί.) 
μοι τοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἀποσχολάζοντας. 

ἴπιο Ἠοτο ποπ οποὰ να» ερ μ{να]οπί {ο ν]ναί 
να οα]]εὰ (νο πλήθουσα ἀγορά. 

4. όν] {ο ἄν. ἴπ νι ή οἩ 9ο ντι ο Βη]ηπο- 
ἄνο .- π Όνο Ο]αμείσα] ντο) Τί πΏβννοτε {ο 

ΐ απᾶά ουσ κοεηε, 
-ὀίκαιον͵] 1. ο. πο νι]ναί ννας Ἱορα]]γ ἆπςα, Ὀαί 

ναί γης οφ αδ]ο, οὐ γοακοπαβί». 
6. γώ Τη ἵ4 οπηεε]]οὰ ὃν Οτίοκῦ, παπά 

γαίοτ: ἵα νοτγ Ἠσ]ο αι ]νογίν {ο {8 
οπήκαίση  απά 1 ἵπ νε] ἀο[επὰεὰ Ὁγ Επτία., α5 
ἵνοίηᾳ πςεθκκαΓΥ {0 ἶνο κοηφο. 

τρόπφ] ΛΑ κοτναπί ποα]γ απανγοτίπρ {ο 
νο Ἡσπιαπ ργουµγαίογ ππὰ οὓς Ρα, παπά οπ- 
ο 3 

ΏΏης ραξςασο Πας Ὀθεππηϊξίακεπ ὮΥ ΚΥΡΚΕ απἀά Κια]π., 
Ρα 15 ενας τὶσΏ(1γ Ἰαιά ἆοννπ ὮΥ ΕτΙΙ{.: ἀπόδος αὐ- 
τοῖς τὸν μισθὸν ἕως τῶν πρώτων, ἀρζάμενος ἀπὸ τῶν 
ἐσχάτων. 

. ἀνὰ] Της 195 καϊιά Ὦγ ενα Οοπιπιεπίαίοτς {ο 
Ῥε ραί αἀνετρία]]γ : απἀ {ΠεΥ τείετ{ίο α Ῥίεπα ο» 
οιΜίο Ιπ Ἐον. κχὶὶ. 21. ἀνὰ εἷς ἕκαστος. 1 πετε ἶ8, 
ἵπ Γαοί, 4η ϱ]]]ρςο ΟΓ ἕκαστον. 

19. ἐποίησαν,] Ῥοτης τεπάοτ 1 εοπ/εοεγιπί, δρεπέ. 
Ῥαΐ αἰποισ] εχαπιρ]ος ατε αἀάπσεά Ῥτονίηρ ιβ 
86η56 ΟΓ ποιεῖν απά {πο Ταίϊπ Γαεεγε ΝΙΗι ποιῃς οἳ 
ἄπιος γοί Τι 18 Ὀδίίας, γι πηοβί τοσθηί ΟΟΠΠΗΠΙΘΗ- 
{αΐοτ», {ο ἴαῑκα έ {οτ εἰργάσαντο, ΡΥ απ΄ Ηευγαῖαπα 
{οτπιεά ο Ψ Υ, π5 ἵπ ζαι Π, 19. Μαι. κχὶ. 28. 
Απά 5ο /πεεγε ἄσγισπ ἵπ Οοἱαππε]]α. 

---ἴσους] {ο ἰσομοίρους, οἳ νο] λαοί. σἶνοθ 
εχαπηρ]ες. 

---καύσωνα.] Καΐσων (νλ]οἩ 15 οΓ χο 84ΠΠθ Γογπα 
νι ἑώσων, φώσων, σείσων, ἄξων, µίξων, ἃτο.) Ἠΐ- 
ετα]]γ αἰσηπιῃες {ιρ πο, ἴπα Ὀυτπῖπς (ννΙπά) 
Γαγως; απά ἵς οὔεπ {ο Ὁε Γουπά ἵπ ο Βορί. 
Ἠετο ΙΤ πιαγ Ὦο οχρ]αϊπεά ἰπιρ]γ /ιραί, π5 1π (16- 
Ἠ68. χχχ]. 440). ἐγενόμην τῆς ἡμέρας συγκαιόµενος τῇ 
καίσωνι, Ὑνηθτο ἵπ Ὠινο ἨΗοῦ. Πέ 18 πι, Ι. 6. 1ο 
αγέρε({ογ, χο ἁγίρν. Τί 1 {ο Ὀο τοπιειπθοτος {λαι, 
ἵπ ενα Ἐαδί, ἔποιρ] νο αἲτ Ὦδ σοο] 1π νο θατΙΥ 
Ρατί οὗ νο ἆπγ: γαι ἁπτίπς νο τοππαϊπάοετ οἱ 18, 
Ότο Ἠθαί οἱ ενα ϱπΠ ἵ8 οχοεοἀΙπρ]γ εοοτοµΊηρ. ἵ 
νοσ]ά οοππρατο Τάναῃπ. Ερὶκί. 310: περὶ ἣν οὗτος 
πολὺ καῦμα, πολὺν δὲ καπνὸν ἠνέσχετο. 

19. ἑταῖρε] Λη Ιάΐοπα Γουπὰ 1π ιο Ἠεῦ. Υα, ιο 
Οτοε]κ ὦ ἀγαθὲ, ο φίλε, παπά Όνο Τμπίίπ Ρόπο υἱγ. 
Τε να α Γαπα]ίατ {οτι οὗ πἀάτορα, απά οοηβοηποηί- 
Ἰγ οὔση ακοὰ {ο ΙΠΓΕΤΙΟΓΗ, απά ΒΟΙΠΟΙΙΙΠΟΒ {ο βίτα- 
ρε» οἱ ἱπάιβετοπί ΡΘΓΜΟΠΑ. 

--οὖκ ἀδικῷ σε'] Ὑνοις. απά Ἰλαἰοτ]ηπά {πε 
ναοί Ἱπροπαεν ἵπ οπἀσανουτίηρ ἴο πα α ΤέπλΟ 
το η αἲ] νο Ἰαὔουγοτη εἸνου]ά Ίνπνο Ἠπά Όλο ϱΠ1Θ 
νασο», Ευ πο] ἠποίάρηίαί οἰγομπαβίππσς» αν 18 
Ὑ αγο πο {ο Ῥγεεα ἵπ νο αρρ]/οπίίοΠ, ΠΗΝΟΝ 1988 
(ο ἆγανν ἀοσιτίηα] Ἱπίοτοπσορ. Ἰ ἱοποισ] {ο οο- 
εἶπάς νε, ΌνουσἩ Όποτο ὃς κοπιο Οήπσν ἵπ ὗνο 
(0ομρε] ἀλλρεπκμίοη ἀ{Ποτοπ [τοι νν ναί νο κ]νου]ά 
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Ἴαρον τὸ σὺν καὶ ὕπαγε θέλω τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὥς 14 
καὶ σοΐ, Ἡ οὐκ ἔξεστί µοι ποιῆσαι ὃ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς; ἢ ὁ ὀφθαλ- 15 
µός σου πονηρός ἐστιν, ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι ; Οὕτως ἔσονται οἱ 16 

ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι" πολλοὶ γάρ εἶσι κλητοὶ, ὀλίγοι 
δὲ ἐκλεκτοί. 

83 91 Καὶ ἀναθαίνων ὁ ἸΙησοῦς εἲς Ἱεροσόλυμα, παρέλαθε τοὺς δώδεκα 1] 

μαθητὰς κατ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς' Ιδού, ἀναθαίνομεν 18 

εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου παφαδοθήσεται ποῖς ἀρχιε- 
33 ρεῦσι καὶ γραμματεῦσι" καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν Φανάτῳ, καὶ παρα- 19 

οχροοί, Υεί νο ν]νο]ε ἴ8 αρτεσαῦ]ο {ο αἰτὶοί ]18- 
ἄςε. 

14. θέλω ὅ.] “ Τ 8 πιγ ρίθακατο: Τ «οφ {ο 
μινε.” 

10. ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐ.] ΑΔ βσιταῖνε οχ- 
ΡΓεβδίοῃ, ἱππροτίίηᾳ “' ατὶ Όνοι οπνίοις 1 Ετία. 
νε]! οχρ]αίης νο παίατο ο Όνα ππείαρλος ενας : 
« Ναπι Ἰηνάοπίία, αἲ αΠαταπα απ] ροτίατραἰ- 
οπΗπα, Ἰπόίσθς οομῇί βυπί, Ἠίπο [ποίαπα, πί Ἠε- 
Ὀγα]οί Ἠοππίπεια πνίάσπι αρρε[ατεπί ν. 1” 

160. οὕτως] Ἱ. 6. 48 Τξ ννας ἵπ Όλο ο48ο οὗ Όνο Ἰα- 
Ῥουγετς Ἰαλί Ἠἰτοὰ ὮΥ Όνο πιαδίστ. 

---πολλοὶ γὰρ --- ἐκλεκτοί.] Όπ Όνο ἱπιρογίαηί 
ἴΘΓΠΙ8 κλητοὶ παπά ἐκλεκτοὶ, Ἡ πια Ὃς Ῥτορες Το οἵ- 
{οτ α- [ονν οὐφετνπίίοηθ. Ί]θρο ατο εαρροβοά {ο 
Ἰανο θεοῃ οτἱρίπα))γ ὀονν]κ] Γοτπης οὗ εχρτοκξίον, 
πρρ]ίοὰ (κο ππαηγ οἴ]λοτα) ϱγ Ολτίεί ἴο αἰπαί]ατ 
ἀικήποίίοης ἵπ ἴἶνο (σο8ρο] ἨΠιαροηκαίίοη. ἴπ Όια 
Βερί., κλητοὶ οὔσπ ἀοποίος Όποβο ο σφοπ ἴο τε- 
οεἱνο οαροοἶαὶ {ανοατς, οτ οα/{ρά {ο οκοουίο ο ᾶ 
Πατ (γαςί. Ἠοποο Πε 18, θοι ἴπ Όνο Ο. απά Ν. Ἔ., 

Ρ]ἱοὰ το νο «ειον ; νν]νο Ἰπά νθοῃ. εᾖονοη ΠΓΟΠΗ 
ο ΠΠΙΊΟΠΑ, απά οα{ρά {ο Ῥοον]ίας ρτϊνί]ομος. 

Ἔ μας αἲ Ῥς, ον. 6. πογ ατο οπ]]οά ἐκλεκτοί. Τη 
Όνο Ν. Ἠ,, κλῆσις 8 οΏ ον π9οά Το ἀοποίο χο ϱο 
αγ [αμρονγ Πτεί νους]ικα{οὰ {ο Όνο «εις. Μονο 
(ευ σπ1γ, Ἰνονύσνοτ, Ὀοί] κλητοὶ παπά κλῆσις 34τθ 
υ4ο οὗ Οναί επουνπ {ο Ολγα. Ά Το ἐκλεκτοὶ, 
ἔέπιαν ὃς οπος{οηοά ν]οι]νοτ ἰἱ ουοτ 6 (18 9οππς 
βαν) «ποπ ος νν]ι κλητοὶ, πἲ Ιοαςί η Ν. 

ο ἴογπιβ πτο Ῥτοροτὶγ αἰκήίποί, απὰ Ἠνάνθ τοῇοΓ- 
οπος {ο Όνο ὀμῆοτοπί αίαρος ἵπ Όνο Ομγίκίαη 
σουγεο. Της, ἵπ νο Ῥτοβοπί Ῥαββαρο, απά αἲ 
αχ. 4. Όνου ατο ραί ἵπ ορροβἱἶσηπς απά ἵπ Όνο 
{ογπποτ, ὮΥ κλητοὶ Ἀτο ἀοποῖιοὰ Όχοβο νο Ἠπνο 
Όσοι ὑπ κά Ίπτο, απά Ἠπνο επ/εγοά ἴπίο, Όνδ 8ογ- 
γίοο οὗ (νίκες απά Ὦγ ἐκλ., Όιοβο νο νάνο 
Ρ)οπρά Ὀνοπηκο]νος Ὀνογοίπ. ἵπ Όνο Ἰπίου, κλ. 
Πηθπης {λοβς Ὕν]νο ατο ἠπε ρα το Όνο Ἠ]οκκίηρς απ 
τἱνί]οσον οὗ νο (σο5ρο]: απά ἐκλ. Όνομα νν]νο, 
. αοοερέεά νο ην πίοη, αργός Ὀνοπηκο]νοἙ 
ννοτίν οἱ Ονοῖγ Ἠὴρ]ν σπα η ϱ Ἠπήκε, Ἡ ἴ τας 
Οναῖ ἵπ Λο Όνοκο Ίος, Ὁν νο κλητοὶ πτο ο5- 
Ροοἱα]]ν ἀρκίσπαιοά νο «σε, νο ννοτο ην τοὰ το 
Όνο πιπττίπσο [οπαῖ οὗ Όνο Οσκρο], ας νεο αἰπιονί 
.. το]οσιοά Όνο Ἱπναίοη (κου Ίωακο τὶν, 
19.1 ὃν νο ἐκλ., Όνοχςο οὗ Όνομα ν]νο πεεορίος τς, 
ππά Ὑν ο Ἀγο Γοτπιοῦ ὃν 8. Ῥααἳ, Ῥοπα, χὶ, 6, Τ. 
ϱ Όνο τοπη ΠΕ κατ’ ἠκλογήν.”. ἨἩονονοτ Όντο «αγ- 
πα αὐ πεί οὐ, απά να ἀουδ]οκα ἱποπά ο ΓοἨ, ἃ 
ο. αρρ]ήσπίίονι ὃν μον κλ. ν] ἀοποῖιο 

πο Ἠπνο αοεερίοά νο πνηαίσα, απά ατα 
πχ πηοηΐνογα οὗ νο (γήκείπη Οτο]! 

λ., νους ννο νο σρργουνά Ὀνοηκο]νος πο πῃ- 
Ννογην ο) νο Ὀλοκκίης, παπά Ἠάνο πο “' γοσθῖνοὰ 
Όνο ρταςο οὗ Οσο ἵπ ναἰμ.”Ὀ Της κλ. ἐν οΏιον α9οὰ 

ἵπ Όνο Ερίκί]ες οὗ 8:. Ῥαπ] απάἁ Όλο οἶνετ Αροεί]ες 
ἵπ Οής ᾳεπεταὶ 86ης ς Ὀιῖ κοπιείίπιεε Πηετε]γ αν απ 

Ἰαίίου οἱ Οκ ἑαπ(γ. λετε κεεπηε Το ἴνθα 
τε[ετεπος ἴο Οἱ φαγίημ οἳ ος Τ,οτὰ, 1π 19 ζεπεγαὶ 
πρρ]ίσαἱοῃ, αἱ εν. χνῃ. 14. οἱ μετ αὐτοῦ κλητοὶ 
καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοὶ: Ἠηνετε νε ϱΟΙΗΙΠΟΠ ρπς- 
(πα ίση Ἰεπᾶν {ο ἃ- γετγ ο]εσβοπαθ]ε κεπες, απὰ 
σπα5οά ἨΗαπππιοπὰ {ο βαρροφ8ο Οναῖί ὕιγεε αἰ[[ετο 
άεστεεε οἳ Οήκίίαης ννετθ ππεαηί: ᾱ ποίῖοη γν]νο]- 
Ἰν απευρροτίεά Ὦγ Βετίρίωτε. ΑΙ νν ἓνο τρ]! 1 
ὧν κλ. ρωων ᾱν νι οἱ, απά ἵνα νὰ το 
νμαῖ ρτεσθἀςς, καὶ τὸ ᾽Αρνίον νικήσει, Ἀπιὰ νικήσουσι 
ὑο ευρρἰίοἆ {Γοἵη «νομος ; 1ο Ἱνοτάς ὅτι Κέριος --- 
βασιλέων Ῥοΐηᾳ (ακοῃ 5 ρατεπ οσα]. Ταν Όνο 
ννογό8 νο δ-. τεπάετεά; 'Απά Όνε Παπιῦ αἰναὶ 
οοποες νεπι (Γοτ Ίο 9 Κἰπμ οἱ Κἱ 
οὗ Ἰοτάκ), απά νε Βαἶπίς νν]νο αγε ννὶ 
πρρτονεά απά αγά 

1.6. απά ο αάο 1. τοῖς ἐν θεῷ κλητοῖς, ππὰ πποτς 

17. ἀναβαίνων εἰς 1.] δαῖὰ νι τε[ετοηος {ο 
Όινο εἰοναῖοά εἰασίίοι οὗ ὀογακαίοπα. τας αἰπηῖ- 
αγ εκ ἴοπ8 οσσςς ἵπ Ἠοπιος, αἱ Ο4, α. 310., 
απά Πποιθπε]ν ἵπ Φοεορ]. απά ὧνο 8ορι, Ἠον 
αποϊθηί ήν ουκίοπα ννας, νο βπά [τοσα 18 πιθη {ση 
1π Ὦα. οκχΙ!. 5 ἃς 4, 

--- εἶπεν αὐτοῖς, ἃο.] ΒΥ Οκ ννο ατα, 
ππάργείαπὰ Οναί θεα εροκο οσμή, ας νο 

Ε 

ον 
ταν : μις σστοξ ᾿ ή η νη 
η η ἡ Ἱ 



ΜΑΤΤΗΕΝΥ 06ΗΑΡ, ΧΧ. 19 --- 25. 

[ Λ. 4 ο 3 ' 3 ' 
δώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔῶνεσιν εἰς τὸ 

» ς ’ 3 ’ 

σταυρῶσαι" καὶ τῇ τρίτη ημέρα ἀναστήσεται. 
΄ .λ9 » ς ’ -” ς - 7 6ϐ ὃ ΄ . ὁ π] ον 

2) Ἰύτε προσήλθεν αὐτῷ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν Ζεθεδαίου, μετὰ τῶν υἱώ 
3 - - ’ 3 3 -- 

21 αὐτῆς, προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρ αὐτοῦ. 
, . 2 - 

Τί θέλεις; «4έγει αὐτῷ. 

ϱϱ εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ 
τα. - ε. - 

κριθεὶς δὲ ὁ Ιησοῦς εἶπεν 

- . 2 ως , 

5ὃ ῥαπτισῦθηναι; Λλέχουσιν αὐτῷ «υναμεῦα. 

- 3 3 στ ς ς . 

94 ἐμὸν δοῦναι, ἆλλ οἷς ἠτοίμασται υπὸ 

97 
ΜΕ. 10. 

μᾶ » 
ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ 10. 168. 

94 98 

85 
η 3 ὃ πο. 

.Ο δὲ. εἶπεν αὐτῇ ᾿ 3δ 
. ο αι , 

Ειπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἳ δύο υἱοέ µου, 
3 ’ Β . } ΄ 32 97 

εὐωνύμων σου, ἐν τῇ ῥασιλείᾳ σου. -«πο- 38 
32 , ΄ . ΄ ' ω 

Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δυνασθε πιεῖν 
᾽ ’ μα .. ’ 4 λ , εν ὡς 4 ο. 

τὸ ποτηριον, 0 ἐγω µέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα, ο ἐγω ῥαπτίζομαι, 
. 3 ω ια. 

Καὶ λέγει αυτοῖς. Ἰοὸ 359 
. ΄ ΄ . λ . ι εν 3 .) .. 

μὲν ποτήριὀν µου πίεσθε, καὶ τὸ ῥάπτισμα, ο ἐγὼ ῥαπτίζομαι, ῥαπτι- 
- Β - Β 3 ’ 2 , 

σθήσεσθε᾽ τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου καὶ ἐξ εὐωνύμων µου, οὐκ ἔστιν 40 
ν ιά 3 ’ 

τοῦ Πατρος µου. ἈΚαὶ ἄκου- 4ἱ 

49 
’  ] - ’ 3 » ς ο - 

2ὔ σαντες οἳ δέκα, ἡγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. ο δὲ ἸΙησοὺς 

19. εἰς τὸ ἐμπαῖξαι] ΤΗϊ5, (α5 (τοί. τεπιαΚκς) ἶ5 
{ο ὃε ἴακεη ἐκβατικῶς : 4. ᾱ. Τ]ε «οΠ5θαεησε ΟΓ 
ννμ]οὮ ν]] Ῥε, Ὠναί, ὅτο. (οπιρ. οἱ. ΧυΠ]. 99. 

20. ἡ µήτηο; ὅτο.] Ἀαπιε]γ, βα]οπιε, πιοίλετ οῇ 
ᾖαππος απά «οἶη, Τατ] ν. 40. ὃς αν]. ἱ. Ἀ]ιο Ἰαά 
ἀοαθί]εῬς {ο]]ουγοά Ἠϊπα {οπα (α]]εςθ, νι οί]λθγ 
Ρίοις νΙΟΙΠΕΠ Ίο αξεπάεά οἩ ους Τ,οτὰ ἵη Ἰή8 
Ίσπτηθγε. Τε τεφπεςί 5Ἠθ πιαάθ 866ΠΙΣ {ο Παγθ 
οτἰσιπαϊεςὰ ἵπ ια ρτοπηίςε ]η5ί Ῥε[οτο ρίνεπ {ο ια 
Αροζίϊες οὗ είπα οἩ (είν {ΓοΠΘΒ, ὅσο. 

---μετὰ τῶν υἱῶν α.] Τηϊ8 5Ἠοννς λαί {Π1εΥ Ρατ- 
μοί ἵπ Όιε ρε ποι: απἀ, Ιπάθεᾶ, Ώιοισ] {16Υ 
Ρτεί[εττεὰ Τε επτοισ]ι πο πιοάῖαπα οὗ πείς πιοίμετ, 
χει Ἡ εἰνου]ά 5εεπα ναί {ει ννετο (ε Ρτιποῖραἱ 
πΠἹΟΥΘΤΕ οὗ νο αβαϊτ. ἜΤπας Ματς 19 Ἰπςδήβεά ἵπ 
τερτεεεπ!ίίηρ {επι α5 αθκῖησ Ἡ. Απά Ιπάεεά Όιαί 
Ίεεις τεσαγάρά Όνεπι αφ νε ργἰποῖρα]ς, ἶ οἶθαγ 
Πτοπι Ἠής αἀἀτεκείῖησ ἴἶνε 4ΠΒΥΥΕΓ {ο {ιεπε. 

---- αἰτοῦσά τι παρ) αὐτοῦ] 9Υ, α5 1 ἶ5 πιοτθ ο]εατ]γ 
εἰαιεὰ Ὁγ ιτ. Ματ, 16Υ βαϊᾷ, θέλοµεν, ἵνα ὃ ἐὰν 
αἰγήσωμεν, ποιήσῃς ἡμῖν. 

31. εἴς ἐκ ---- ἐξ εωνύμων] βαἱὰ ἵπ αἱ]αείοῃ {ο (νε 
Εαβίοτῃ οακίοτη, ὉΥ νν]οἩ εἰίπσ ποχί {ο {1 (ητοπθ 
ἀρποίος νο ποχί ἆορτες ος ἀῑσπΙίγ; απά «0Π56- 
ον Όνε Πτεί αἰίπαίίοηπς οἩ πα τισ] απά Ἱεβι 

ποῖία Όνε Π{ρ]νεκί ἀῑσπ]ήες. Όεε 1 Κίπρε Π. 19. 
Ρε, αἰίν. 0. απἀ νε (]αβείσα] Ἠ]αείταίοΓς. 
-σου.] Της ἵ αἀθεά ἵπ αἰπιοκί αἰ] νο Ῥερί 

Μ58., απά ὙΎ εγβίοηΒ, απά 18, νγ] ΓΘαΡΟΠ, γοοεῖνοά 
ο ωῤρως Μαμμ., Επεεὺ., Ἐπαρρ, Τπα., Ὑαἱ., 

;απά 8ε]ιο]α. 
25, οὐκ οἴδατε τί σον 1, ο. Ὑο 4ο ποί οοπῃ- 

Ῥε]επά ἴἶνε παῖητο οὗ πιγ Κἰπράοπα ; νο] νν] 
ταὔνον σα] γοι {ο απῃετ νΥ]ν πιο ἴνππ {ο ΘΠΙΟΥ 
Ἰνοπουχ ος ἔοππιροτα] αἀναπίαρο ππἀθγπῃο. Ἐοεσ]ιο- 
{οασπη]ε νε]! οὔκογνος, “Νους ἀθκίτογίοπθ Ροιι 
4ς εἶνοχον ανος πτάσητ, κ ΠΟΙΦ οοΠΠαΙΒΒΙΟΗΦ Ρα- 

ἔσε αμς πουν ἀθαίτους,” 

--ὀήνασθε πιεῖν ---- πίνειν.] Άη ἵππασο ΓΓοφποπί 
μη θν Όνο Ηεγοννη ; νν]νο Όἶναν σοππραγος ν]αίονοτ 
γην ἁρα]ε οὐ {ο ππση ΕΥ νο Α]πιίσ]νν (νο ί]νο 
πα ου ος ίσα ουν οὗ νήπο, 9ου 1οἶνη χνηή, 
.. Ρα. εν, δ. κκ, ὅ, Νογ να ή οοπβηοὰ {ο 

αποίσρια 

απ Ἠ Εν απά φπαπή 
Όἶνα γοκροςί ο{ 

; Ἠσησς ερ οππης ἵῃ σοποτα] {ο κἰσπίθγ 
ον” ν]γενον οἵ ρίσακατο ο ΟΓΓΟΝΝ 

(α5 Ἠοπι. Π. ω. ὅ34, Ἡετο 5ο Ἠεγπο); ἴποιασΙι, 
{οτ απ οΏγΙο5 ΓΘΑΦΟΠ, {πε ΘΧΡΓΘΕΡΙΟΠ Ὑ/α5 ΠΠΟΓΘ 
{οφ ιεπ{]γ αξεά οῇ ευτί λαη ο σοσα. 

---καὶ τὸ βάπτισμα --- βάπτισθῆναι»] ΤηΙβ πιοία- 
Ρ/ος, ΟΓ ΙΠΙΠΩΘΙΡΙΟΠ 1π νναΐθτ, 48 εχρτοςκίνα οῇ Ῥε- 
1πσ ονεγνπε]πιθά ὮΥ αίΠΙοίΙοπ, 5 (Γθααθπέ Ροἱ] 1π 
Ώιο Βοπρέυταὶ απά Ο]αξδίσα] ουντίετςς γα πὶς 
ἀπετεπεςε, Ἠοννενες, ναί ἵπ ιο Ἰαΐίοι Ώιοτο 15 
αξαα]]ν αἀάεά 8οπ1θ Υνοτά εχρτοςεῖνο οῇ {1ο ον]! 
ο: α[Πιοίοη. ἘΤ]ο Ὑνοτάβ καὶ τὸ βάπτισμα --- βα- 
πτισθῆναι απᾶ καὶ τὸ βάπτισμα --- βάπτισθήσεσθε αἴθ 
ποῖ {ουπά 1Π 8ος Μ395., ΥΕΓΦΙΟΠΕ, απά Εαίμους; 
απά ατα τε]εοίεά Ὦ} (τοῖ, απά ΜΠΙ, απἀ ατο ο5η- 
οε]]εά Ὦγ (τίθδυ. απά Ετι. Βιαί (1ο οχίοτηα! 
εγίάεποο ασαἰηεί {ια ν/οτάς ἵ5 νετΥ εἸοπάοτ. Απά 
Ώπετείοτε, ἰποισ] να Ιπίογπα] Ὀε Υοτγ Π[αΥΟΙΙΓΗ- 
Ρ]6 {ο ἴποπα (Ό6σαιιςο 1 15 [αγ πιοτο ρτοβαῦ]α (ναί 
Ώ16Υ 5Ἰοι]ά Ἠανο Ῥεεπ Ιπίτοάισεά Γοπι Ματ], 
Ώναῃ αοοἰἀεπία]1γ οπαέεἆ 1π πο Μ35.), γοί {]ογ 
ουσῃί ποί {ο ϱο οαποε]]εά. 

20. οὐκ ἔστιν ἐμὸν] Ῥαῦ. ἔργον, ἹνΠΙο] 15 80ΠΊ6- 
Ώππος μμίίρα. Ὦ6ε Βο8 ΕΙ. Ρ. 96. ο ἴπο Τ,αί- 
1ῃ ποπ εδί πιθιη. 

--- ἀλλ᾽ οἷς ἠτοίμασται] Τ]ο οατ]γ 0 οπιπιθη{α{ογ8 
απά Ἐταηδ]αίους (πηε]οὰ Ὦγ 8οππθ οῇ {πο απθη{ 
ἨοτβίοηΒ) Ἰνογο 5αρροδοά απ ο]ᾖ]ἱρεῖς οῇ δοθήσεται, 
ν/μ{ο] ννοι]ά αβοτά 5οπ1θ σο1οιιτ {ο {πο Ατίαπ απά 
Ἀοοϊπίαπ ἀοοίτίπες: δἶπσο, α9 ΠΌγ απά Οαπιρῦ. 
οὔβείνα, ΄« ἵπ ὠιο ἀπ] σαέίοη οὗ βέτο τοννατάς, 
Οτ]βί πη]σ]έ 86οΠΙ {ο αοκπονν]οάρο Ἠ5 1Π[ογ]ογΙίγ 
{ο Όιο Εαίοτ, ΙπαβΠηπο 5 ἴΊιογο ννοιι]ά Ἐς βοπιο 
Ρον/οτ τεπετνοᾷ Ὦγ πο Επίποτ {ο Ἠήπαβο]{, απά ποί 
οοπμ ο {ο [νο 30.7. ΟποΓΒ οῇ {ο αποϊθηίβ 
βαρροβεά απ ε]ρείς οῇ ἐκείνων ἐστὶν, Ἱπίοτργοίίησ 
Ότο ο]αιβθ οὐκ ἐμὸν ὁοῦναι, πο ντ] το]αίίοή {ο ο 
Ι,οτᾷ” Ῥοιδε, Ὀαί νι τοβροσί {ο Ἠΐς {ηκἱορ απιὰ 
οί; οἵ το[οττίηᾳ ο ρ]γαβο οπ]γ {ο Ἠ18 ή ηι 
Ἠππίμτο, Όὔιοτα ασπίπ απάθτγείαπά, ΓΤοἵη ἴ]ο σοΠ- 
τοχί, ἡμῖν, Ὑν]ο] ονοῃ οτορί Ἱπίο ο {οχί ο (ἶνο 
γυ]ραίο, Απά ενας, Ιπάσσᾶ, αἲ] ἀῑβιοι ιν 8 τα- 
ππονες; Ὀί ἵπ α΄ ΠΠΛΗΠΟΓ Ηε]ο ννανγηπίαρ]ο, πι 
Γιο, αἲ] (πθρο οἸ]ήρεσς πτο νοτγ ἵτποση]αγ ππὰ ἵπ- 
παπι ήκήρ]ο, Τ ἵ Ῥοίοτ {ο βπρροβθ πο ολ ρεί απ 
ας Όαι οπ]γ {ο ἴπ]κο ἀλλὰ ἵπ ἷιο κοπο νν]ναί Ππιι- 
κα] 6ηο οἳ εἰ μὴ, ας ἵπ Ματς ἱκ. 8. (κ Ἠοτο ἀλλὰ 
σοττεκροπμάμ {ο εἰ μὴ ἵπ Μα, χν!, 8.) Εκαπρ]ος 
ῄγοπι ιο Οἰωρείραί ετ]έότο πτο ὮΥ πο ΠΠΘΑΠΑ τητο, 
(8ευ Ἠεο, κό-«ι Το ση Νογκε, εἰ μὴ {οτ ἀλλ] 
οφ, απᾶ οσσµτ ἵπ Ἠοπι, χὶν. 141. Την 

πιούς οἱ πίοτρτοίαίοη ἵπ εαρροτίιοά ΡΥ Όνο αἲ- 
1 
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ΜΝ. 
10.  προσκαλεσάµενος αὐτοὺς εἶπεν" Οἴδατε, ὅτι οἵ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 

΄ Κω ΄ . ι 

49 κατακνυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἵ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. Οὐχ 56 

οὕτως [δὲ] ἔσται ἐν ἡμῖν" ἆλλ ὃς ἐὰν Φέλῃ ἐν ἡμῖν µέγας γενέσθαι, 

4.  ἔσω ἡμῶν διάκονος" καὶ ὃς ἐὰν Φέλῃ ἐν ἡμῖν εἶναι πρῶτος, ἔστω ὑμῶν 31 
4  δοῦλος" ὥσπερ ὁ Τίὸς ποῦ ἀνθρώπον οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ 38 

διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

Όνογ!γ οὗ Όνο Ῥομ]. Ἀντ., Αταθίς, Ῥογεία, απἀ 
{ὐἠορίο Ὑετείοπς; απά, οῇ Οοπιπιθδµίαίογς, 18 
πάοριος Ὁγ (πα. Οτος., (ααίακ., Οµ8οἳ, Πας]κ- 
8ραἩ, Κοεσμος, Βίατοκ, Παρ]νο], Ῥα]αίτεῖ, Βεησε], 
ΠοβεπΠΗ., απά Καῑπ, Ἰπάεεά, Ιξππαν ἴνδ οὔκετν- 
εᾱ, Όινο Βερί. βοπείάππος τοπάοτ ιο Που. ο] 
Ὃν ἀλλά. ας ους διά, ἵπ Οι ακα, Ἰνπβ πο νοΓΥ 
84116 οτἰαίη, Ὀοῖησ ἀετίνεὰ (48 Ἠοτπο ἜΤουκε 
5ον/ς) (τομα χο Ῥαχκοῃ Ῥο-αταῃ, {οπή Ώεοπαταη, 
ιο δε οι; αἱ πν]ση Ἠο αγ ''αἲὶ δω (1. ο. οχ- 
οερί) οπο.”. Της ἀλλὰ Ίνα Όνα ἴννο 86η8ες οΓ 
οὐ ή, ἱπά]οπίεά ἵπ Η. Τουκε ἨὨϊν. οἱ Ρ. Ι. ρ. 
195. 190. 930. 8οᾳ. 1]οιο ἀλλὰ οοπιο ἴο Ἠπνθ 
Ὀμς ΑθΠ8ο, 86οπ]ς ἴο ὃο {οι ἵῖς Ῥεῖηα ἶνας ρα 
{ος ἀλλ) ἢ, οἰιεγιοῖα, ιαπ. Γιαν αἲὶ ἀϊβιοαίν, 
9ο ῦ]ι 5 τοραγάς ννοτᾶς απά ΟΠ», ἵ9 οπ{/το]ν το- 
πιογεὰ Γοτ, 38 οὔβοτνος ήΤΟΥ, "νο οχρτος- 
βἱοΠ ατραεΒ πο ἀο[εοί ἵπ νο ροισεγ οἳ Ολτῖαῖ, ας 
πιετε]γ α Ῥοτ[εοί οοπβοτπαΙ(ν {ο Ότο νν] οἱ 8 
Εαῦνετ”. “«Οιτ Τ,οτὰ (84γς Βρ. Ἠοτείεγ, Ἀετπῃ. 
Υ. ν. ρ. 351.) ἆοοι ποῖ 46ΠΥ ή ροννοτ {ο ρίνο, Ῥαί 
οπ]γ ἀεσ]ατος νο ΓοΥγ ατα νν]νο "]να]] τοσείνο ή 
ποποις, Ηἶβ απβΊνοτ, [αγ [γοπα ἱπεππαίπς απγ Ονίπα 
ο) Οναί ΚΙπά, οοπε]αἆςς ας αἴτοηρ]ν ασαἰπαί Ττ α5 α 
ποραίἴνο αγραππθηί οππ ο εαρροφθά {ο 4ο. Τα 
Όνα πιοαπίης 18, ΄Τἵ οπηποί ατυϊτατί]γ ρῖνο Ἡαρρί- 
Π6β», Ὀυἱ πηςέ Ὀορίονν τοι Όποςς αἴοπο Γοτ ννηοπα, 
ἵπ τουνατὰ οἳ Ἠο]ίποκς απά οὐδάίοπος, ἴ ἵ ΡτεραΓ- 
σᾱ, αοσοτάἶπῃ {ο 0ος Ἰαδί ἀθστοςν.” 

30. οἵ ἄρχοντες --- αὐτῶν,] Εταρπη., Οτοῖ., ἸΝείς., 
Ἠοκοππῃ., απά Ετίϊχ. ἴακο νο κατακ. απᾶ κατεζ. ἴο 
ἀεποίο ἠηγαππίσα] απ αγβίέρατη ροισετ, οἱ «ος 
Ἠπίίηπς α- ορπσγε ἴἨθτοοἨς ἵπ ννμ]ο] 86η9ο ο 
νγογά» ο οσους ἵπ 1ο Βορί. Επί ας Ἡ ἴ9 8οατος- 
1γ το Όο εαρροβοὰ (ἶναί Όιο πονοΓΠΟΤΑ ἵπ φπθβίίοι 
ννοτο ανναγ ἵγταπίς:; απά α5 νο κὑπρίε νοτὺς ατο 
ποσά ἵπ Τκο, Τε 19 Ὀοίστ, νι ππαην ροοὰ Οσπι- 
ΠΠΘΠΙΠΛΊΟΓΑ, ἴο 5ΠΡΡΟΒΟΘ Όπα βθηςο {ο μα, “΄ οτεγοῖκο 
πα Ώνογ{ίγ ονοτ.. Της ο κατὰ ἵα πο 8ο πππσἩ 
ὑποηκίηο, πς  ρτοπχοῖίος ἀθβηίίσησκα. Τ]νο Οοπι- 
πποηπίογς {ης αἀνοτίσα {ο, ΝΤ Θν 6Η ᾖεχα ΤΟΠΑΟΠ, 
βΏροβο Όμο ἤγεί αὐτῶν Το το[οτ {ο Όνο ρεορίε, Όνο 
εοσοπᾶ {ο Ότο Κύπσα ; νήσο ἵς Ἠαγκὰ, απά ἵπσσῃ- 
αἰείοπί νι Όνο ρατα]]ο] επι” ἵπ Τκο,. Ί]οτο 
ἴ, Ἱη Γποῖ, α τορο ον οὗ Όνδ απππο εοπήπποπε ἵπ 
ἀϊβοτοηί ννοτᾶς (18 πἶκο αἲ νοτ, 2Τ.}] Γοτ τοπίο οπι- 
Ρ]ναρία, Άσε Βρ. ορ Βαοτ. Ετ. ρ. 5058 8οοα. 

25, δέ.] Ἐν ἵ οπεοἆ ἵπ ΠΙΛΑΥ ΛΙ58., 8ΟΙΠΟΘ 
Ὑογείοπς, απά Τ]ιουρ]ηγ]., απά καν οπηοε]]οὰ Ὦγ 
Οπίοκῦ,, Κπαρρ, Ῥπέπα,, ναι, απά Βολοίς; Ὀαί το- 
είοτοά ὃν Ετσι απά τρ γς Του, ἵε ἵ εαρροτίσά 
ποι ομ]ν ὃν Ἠήρ πανοτιν στο απ ἵπ λατ, ας 
κο ει οθ]ο {ο Όνο ῥήβκαρο, ναί Γ σα. Ἰναγό]ν ἴνο 
ὀἱκροηκοά νι. νο οπ19ο οἱ νο οπΙκκίοἩ 
(ίοὰι να ποσἰὀσπ{α]) «οοπηΝ {ο Ἠανο Όσοι ης: 
Όναί αΏιογ Π Ἰνπά Όδυυ οτἱριπα]]ν Απ ον ΟΥΤΩΣΕ 
π ΜΕ., θνουί εἴορα, νο δ ννας ἴακον δι 8 
απά πηδίακοῃ, ας πο υηγοφπσπ ήν, [ο απ Ν, παπά 
Όνοι νο Εν ννου]ά ἴνο αὐκοτοςὰ ὃν Όνο Ε, Γοονίηῃ. 

--- ὁιάκονος ---- οθλοςἹ ἜΤ]οτο ἵα ρτοροτ]γ α ἁἴ[- 
{οτδηςο Ὀείνοσῃ Όνοκο ἵσγις; Όνο Γοτποτ εἰκπῖ- 

Ὑγίπρ α εεγυαπέ κο ου /οοσπαπι, οἵ ταεί, ππὰ πκα- 
αγ α ᾖεο πας Όχο Ἰαΐΐετ, α πετναπί {ος αἲ] ννοτκ, 
απά αἱκο α αίατο. Τ]εγ νετεο, Ἠονενετ, εοπιθ- 
εππον μψελκ της. "τν. 5ο «-κκγε γοἱ. κα ὃς μασ 
οὕτω φαῦλος ἦν τοὺς τρόπους, καὶ µα διάκονος. 
Τ]ιο εε Ίιεγε, ππά Όιο ροπετα] χο. Ρἰαίη. 

28. ἑοῦναι ---- ἀντὶ πολλῶν.] Ἱπ οτάετ ἴο ἀθίετ- 
πηίηο Όλο 86Π96Θ ο Οία ῥᾳκθαρο (9ο ἱππρογίαηί 1η 
5 οοππεοίον νι νν ἀἰκιησαείπς ἀοοίιτίπε 
οὗ ἠπο (1οβρε!, 1ο ΑΤΟΝΕΝΜΕΝΤ), 1 ἵκρτορετ σατε- 
Γα]1ν {ο πιοπά {ο 199 φεΟρε, ππά Ώνοη 10 ἄ9οσγίαίη 
Όιο [οτος οἳ 145 ργἰπεἰρα] {εγπις λίτρον, ἀντὶ, απιά 
πολλῶν. ο, εοορθ 3 ενἰάεπην ἶ, 
ο ροῖηί ους Όνο ρήροςε 13 οοπαίπᾳ Ἱπίτο 
μα. Ίννας δοῦναι ---- πολλῶν.ᾳ ΌἨ ο 
οὗ φυχὴ Ίνοτο ΌἼνοτο Ίχαβ πΘΥΟΡ Όδεῃ αηγ ἀουδ. ---- 
Ἡ ραίπ]ν εἱρπίβος (15 οΏεη ἵπ νο Βοτίρίατος, απ 
ενοη νο (Ἰαφείσα] νντίεικ) Μο. Ἡε οαπηε Το ρῖνθ 
πρ Ἰής Πο ας α λίτρον. ΊΝΟΝ λίτρον τν 46- 
τέατη πηρε ραῖᾶ, αν” ογάετ {ο ἀε]ίνετ απγ οπθ 

Ἱῃ ἀεαΜι, οτ ἴἴ8 οφ αἱνα]επί, εαρένέζη, ος ρηίκ)ι- 
πιεί ἴπι σοπογα]. :ἵπ Εχοά. κκ]. ᾱό νο ννοτὰ 
ΗΑΥΝΟΓ {ο 93. Μοτο Ποφποπί]ν ἰἱ ἀθποῖος Όνα 
Ῥίσειίαν οσα, 12; κοππείπιες ερ 
ἐξίλασμα Νε Ἠθεγεμ. οχρ]αΐης ἀντίλντρον. Τε 
Ἠπς νεο ααπάσπε]ν Ρτουθὰ ναι, απποπᾳ Ὀοῦι Όνθ 
Ἰοννς απά νο ΟοπΏ]δε, ρίαοκίαν οἱ ννοτο ἃς- 
οορίοᾷ α5 α Γ4ΠΦΟΠΙ ΓΟΓ Όνο Πο οὗ απ οβεπάετ, 
ππᾶ {ο αἴοπο {ος Ἠϊ4 οὔεπος. 16 Ἠδανεης ἵνδ- 
Ἠενεά ναί πο απἰοποπποπέ Ὑπβ 8ο οοπηρ]είο οἵ 
ο/εοτηα] α5 ναί ννηοτεῦγ να ρίασπ]αγ υ]οίπι 
αἰνου]ά ο α παπι Ἰνοίηρι Ὑλοβς [ο ννας Ένας 
μίνοη ἀντὶ ἐπκίεαά οἳ Όνο Ἰ1Γο οὗ νο ο νετ. Ἠεποο 
εαοἩ γἰοπις Ίνοτο οα]]οά ἀντι .. απά Όνο 
. νὰ ο νττ-- 3η -. ντρον.. Απά 
πικάος, τ. Υ. 8 απ΄ οταςυ]ας Τ6ροΠ88 
ται κ οι .-. 1 Όνογο . '-- ἁοπιανάοἆ 
ψυ ντὶ ψυχῆς. Ῥ. ' - 
ἡνν, δὲ ἑώσω τῆσδ᾽ . Ιπάεεὰ, οἩἨ 

ο ΠΙΤηοτ ποῄοπ, Όναί Όνο Πο οἳ οπο το. 

ἵ νο 
οπἩ ο ππαρίπος : νὰ -.- πη- 
οἶοπι ποτά ἂνς, μμ, ἰριδος οναημο. Τὴθ 
ἀντὶ ἵψ {ος ἐν ἀντὶ, ἴπ » Ῥοτ τη αΙοπΕΠΗ. 

πιο ο 
«νο, αδὰν, αἱ ως Ὄοραα 
ἑπΐοτε, Κι |. 
να {ο μίνο πρ Ἰής [ο πκα νιοπα, 
κοπι {ος πιπηκἰπὰ πιῖρ]ι 

καν ὀ γαλ ---- Βο ἵη πο 
94.  ἵν ρτοὐιοισὰ, 
γοσοπεΙΗπ ον [ος ἠπίφπίτγι Ὑνηθηος Ίνο 8 οπ]]- 
οὐ Ὁγ Όνο ονἰκὶι Λαυδήπς Ὕθὸ Ὀκ, Ιθεγαὶ]γ ἀνὴρ 

λοκεαὸ αλα] αλ 

Ῥογεου 

----- - 
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99 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχὼ, ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος 10. 

30 πολύς. Καὶ ἰδοὺ, δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδὸν, ἀκούσαντες 

81 ὅτι Τησοῦς παραγει, ἔκραξαν Λέχοντες 

Δ4αυΐδ! “Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα οιωπήσωσιν ̓  οἳ δὲ μεῖζον 

39 ἔκραζον, Λλέγοντες | 
α. - 3 ’ 3 Λ - 4 

35 0 Ίησους ἐφωνησεν αυτους και εἶπε 
4 ϱν 

84 γουσιν αυτῳ 
. ς 2 - 5 - 3 - 2 .. - 3 ; 3 

χνισθεὶς δὲ ὃ Ἰησοῦς ἤψατο τῶν οφθαλμῶν αὐτῶν ' καὶ ευθέως ἀνέ- 

αν Π ς -” .".. 

Ἐλέησον ἡμᾶς, Ἰύριε υἱὸς «Ιαυϊδ. 

’ ’ 3 . ο- -” 3 

Κύριε, ἵνα ἄνοιχθῶσιν ημων οἱἵ οφθαλμοί. 

ΜΕ. 10. 

19. 
4 ᾖ3δ 

36 
Ἀλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς 6 ο 

99 

Λαὺ στὰς 49 0 
-άξ-- δι 41 

59 

Τί Θέλετε ποιήσω ἡμῖν ; 

σπλαγ- 

δ 3 3 , ο... 

όλεψαν αὐτῶν οἳ ὀφθαλμοὶ, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

λίτρου. Όοππρ. Μα. πχτΙ. 28. Ίομη χι. ὅδ. Ἐρῃ. 
ν. 1 Τίπι. Π.6. Ηεὺ. κ. 14 ὃς 95. (απά πε Νοίες 
οη {ηο56 Ραςςασες,) αἲ] ἀοο]ατίησ νε 8απιθ ἆοο- 
πα, Εῑαί ΟΗτ]ςή5 ἀεαῖῃ Ίναδ α ςαοτίΏοε Γογ ια 
βἶηπς οὗ πιαπκἰπά; ΘΥεηΠ Ολαί ιο απά εαὐξίαῃ- 
εα] ςαοτίβσε, ΠΙΟ Έπο5α οἱ ἴἶπε Ίαν Ῥαί {αἱπ]Υ 
εΠαάονγεά {οτί 1Π ΥΡεΒ, 5ΥΠΙΡΟΙ5 απά βσιτες. 

1 «αηποῖ, Ἠονγεγετ, Ίεανε {Πῖ5 ρᾶβδασε υηίποιί 
τεπποτῖηπσ α 5ἴπππιῦ]ῃπσ-Ρ]οςξ, ὙνΠΙεἩ Ἠαδ Ῥεεῃ 
Γοαπά Ἠετε ὉΥ εετίοις, Ὀαί παϊς]αἁσίησ ο Ηπιῖᾶ Ῥε- 
Ἠθνοτς, ππο Ἀαγε Ῥεεπ ίοο τθαάἆγ ἴο εοπε]αἀο {λαί 
{τοπι πολλῶν Τί ΤπαΥ Ὦο ἱπιρ]εά Οχαί τεἀειαρίοἨ 
15 ποί πίνργκα. ἘΒπί αποτΙγ νο ΤΘάΡδΟΠ; 
Γοτ έπε Όεςί Εχροβί{οσ5, αποϊεπί απά ΙΠΠΟάΘΓΗ, αΓθ 

οᾱ, Εἶιαί πολλῶν ἵ5 Ἠοτο {ο Ὀ6 ἴαΚοη ΤΟΥ πάν- 
των” οἳ νΥηῖοἩ Ώπεγ αἆάπος ΠΙαΠΥ εχκαπηρ]ο». --- 
Απά αἰῆιοισ]ι ποί ἆ [ονν οἱ ἔλοπι ἄτο παρροςίΐο, 
γεί 5οππε οίῃει {1]]1γ οπίαβ]!5ῃ {πο ροῖπί;: εκ. στ. 
(οπιρ. Ώαπ. κ. 2. νι 1ο]π Υ. 29. 5ᾳ. απᾶά Ῥοπῃ. 
ν. 12. 15. 19 δε 19. νι 1 ζοτ. αν. 22. ποῖ {ο ΠἹΘΠ- 
Ώση 1οπι, εκαπηρ]ες ἵπ 1ο 0]αβεῖσα] νυτῖίετς. Ὑσί, 
ενεῃπ ἵηπ Ώιεες Ιπβίαποςθδ, πια ο ἀοιρίεά 
νἩείήγετ πολλοὶ σαπ 6ΥΘΙ Ὦο αἷά {ο ϱο, βἰγοί1γ 
αρεακίπσ, Ῥμί [0γ πάντες. Τί 5που]ά εοσπα ναί, 1η 
5ης] 3868, απ Ἰάΐοπαι εαηθίκίς, νΥυμίο]Ἡ Ἠπδ Ώοεῃ, Ἰ 

Ἠεπᾶ, ππροτοεϊνεὰ ὮΥ Ῥηο]οσίφί5: Ὕνοτο 
τε 18, ὮΥ απ αρροβοῃ, εἶετ οτργρεθεά ΟΥ ἵπι- 

Φ1ἱρά, α οοπαΡαΤΙΒΟΠ ΟΓ πολλοὶ ην 8οπηπθ οἴ]ατ 
ο ἆρηρη παπηροτ (α5παἳ]γ οπρ), ννλ]ο] τοπιαῖης 

ἀεάποίπςσ Ἡ Γτοπι α {οία]. Ἰῃπ 8ΗςἩ α σᾳ5θ, 
πολλοὶ πιαγ ὃο απά {ο ἵο οηνα]ρπέ {ο πάντες } 

πα, π α ΠΙαΠΠΡΥ, πο νν]οῖε οὗ πο ΠΙΠΙΡΟΥ ΙΠ 
ααθείΊοπ; ουσ] Τ σπηποί αἰτίο!γ Ὦο απἰἀ {ο 
άν Οναέ; νο Ἠέρταὶ 9εΠ5ο Ἠοῖης νο τοιηαίη- 
ἆετ οἱ α Ίατσο πΙπΙνοτ, αἴἴοτ α ΥΟΤΥ αππα]] οπς Ἠαβ 
Ώδεῃ εὐτασίεά. Της ρτϊποῖρ]ο νυν] αρρὶν ἴο 
αἲὶ Όινο ραβεασες α]]οσοά ἵπ Ῥγουβ {Επί πολλοὶ 18 

Γοτ πάντες  πιεαπ {ο αἲ] Όναί αγο ᾗησί]η 
π]]οσοά; [ου Μα. κκ. 160. Ἠα5 απ{έο αποίῄογ Ῥδαγ- 
ἵπα (πεο Όνο ποῖε Ειοτε); ππά ἵπ ρ]ασος Ἰκο 1 
Όσοι, κ. 35. νηοτο "νο ΑΜΤΙΟΙ.Ε 8 αβοἀ, 11ο ργῖη- 
εἴρ]α οπηποῖ ὃο παπήαθὰ. ΎἨοτο Όνο πποαηίησ 18, 
οἴθνεν “νο πια[ογί{η,” οτ “ιο γρ... Απᾶ ΡΙΟἨ 
ἵπ Όνο σπα ἵῃπ π]πιοκί αἲ] Όνο ραββασος πάζποςὰ 
Γτοπι Όνο (Ἰαακίσαὶ υντίέοτα ; ννοτο {ιο βοη9ο 18, 
““Ύ6ΤΥ ΠΙΗΥ,” οἵ “ονογ 5ο ΠΙΠΗΥ.” Τ]ο Οοπι- 
πποπίαίοτν πηῖσἸί αἷκο Ἠανο οεοὰ α Ῥπβρασο οΓ 
Τημισγα, {, 199, ννΊνοτο τοῖς πολλοῖς, 38 ΡΡΟΊΤΑ 
[οι α -ᾱ, νι 14. ὁ 5. παέ πποπη [α]1] 
Όνα τοε, αἶκο απ: 1, 50, νο Ἠπνο τοῖς πλέοσιν 
ο Ολα Φωκά {0 τοῖσδε µύνοις, ΛΑ οχαπαρ]ος / 

σοπιρατίκοπ αὔογο πνοτίισά το, Ἰ 
ψου]ά εροοῖήψ Ἠοσπι, ΥΠ, 99, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν 
πρωτότοκον ἓν πολλοῖς ἀδελφοῖς, (ννΊνογο νο εἷν ἵ9 
Ἱπαρ]ιεά ἵῃ πρωτ. Μα, κκνί. 34, ππά Μαγκ χίν͵ 541. 
γοῦτο γάρ ᾖστι τὸ αἶμά µου, τή τῆς καινῆν διαθήκης, 
πὸ περὶ πολλῶν /κχννόμενον εἷς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 
πνογο τὸ περὶ πολλῶν ἵπ Γου τὸ ἔνδι περὶ πολλῶν, νν{ε]ι 

411Η5ΙΟΠ {0 {16 µου Ἰμ5ί Ῥείοτε) ἨΗεῦ. Ιχ. 28. οὕτως 
ὃ Χριστὸς ἅπαξ προσενεχθεὶς εἷς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν 
ἁμαρτίας, ὅσο. Τη6 5αιπο ρεϊποίρ]ε σν]]] αἷδο αΡΡΙΥ 
{ο 80πιθ Ῥαδβασες Ὑηθτο ἴμο Ατίσ]ο {5 /οωπά, 
ΠΑΠΙΘΙΥ, Ὑπετο 1{ ἀοες ποί οχοτί 15 ἀεβπ]{ε {οτοθ. 
90 Ἠοπῃ. ΧΙΙ. ὅ. οὕτως οἳ πολλοὶ, ἓν σῶμά ἐἔσμεν ἐν 
Ἄριστῳ. Απά ἵηπ Ἠοπῃ. γ. 10. 18 δε 19. ιο Ατίῑο]θ 
18 πςεά Ῥοΐ]ι {ο εἷς απἀ πολλοί. ἴἶινε Αγσ]ες {Ίετοα 
οοπιῖησ πΠάςΓ {πο Ἠθαά οἳ “΄ Γπδεγίῖοης ἴπ γεΓΕΥΕΛΟΕ 
(8εο ΜΠΙάάΙ. ἵπ Ἰοο.), απᾶά γεπειοεά πιεπέίοπ ;”. ια 
ΤΟίΕΤΕΠΟΘ Ὀεῖπαρ ἴο γ. 12. Ἡετθ ὥσπερ δι) ἑνὸς 
ἀνθρώπου ἵδ ορρο5εἆ ἴο εἰς πάντας ἀνθρώπους. 
Ώροα ια ν]ο]θ, ἵπ 5ΙςἩ α 0356 Νθ ΠΙΔΥ πιοςί 
οοττθοίΆΥ τοεπάετ «έ αἰῑ ἴ]ιο γεδί  Απᾶ ἰΠ πιαγ 
Ῥο ἆοπο π {πε οπΙΥ πννο Ο]αδεῖσα] Ραβδασος πο 
Ἠανίπσ ιο Ατίϊο]ε (παί ατα Ἠθτο αρροςί{θ, ΠαΠΙΘΙΥ, 
Ἐτίρ. Ἠεο. 254. “Ἠδ' ἀντὶ πολλῶν ἐστέ µοι παρα- 
ψυχή, απᾶ Ὑἱτσι] Ἐπ. ν. 815. Ὀνυπνμ ΡΕΒΟ ΜΌΙ,- 
ΤΙ ΡΑΒΙΤΟΕ οΑβΡῦΤ. 

90. δύο τυφλοὶ, ἄτο.] Ί]ετο ἶ5 α οοηβἰάεταρ]θ 
νατίαοἨ ἴπ ἴπο αοσοιηίς ΟΡ (5 πιτασ]ο ὮΥ {πο 
Ώιτες Γναπσο]]ί. Ματ απᾶ [μιλο ποίῖοο ΟΠΊΙΥ 
οπο Ῥ]ϊπά τπαπ, ἠαΐήλειο Ώνος Ἰμιᾖο τοργοβθη{8 
Ώνα τηῖτασ]α α5 ρογ[ογπηθά 6 νοη ᾖθφις ν/αθ ἆτανν- 
Ίπσ πἰσῃ {ο Πετίο]ο,; Ῥε[ίοτο ο οπίοτος Τί; αί- 
{ιριο απᾶ ἨΜαγ, αἴἴατ Ίο Ἰαά Ιεβι ο οτίοπο. ἜΤ]ο 
1οἶπί {6βΠΠΙΟΠΥ, Ἀοννθνος, οὗ Μαί]ιενν απά Ἠατά, 
38 {ο πα ππε, 566Π15 {ο ομ{νγείρ] ἠναί οὗ Τωμικο, 
νν]ο ἶ5 ποί 5ο οὐβογναπί οῇ ομτοπο]οσίσα] οτάςτ; 
απά α5 αἰ] αστοςο, Οιαί ΟἨτῖςί ννας ποη αοπάοᾶ Ὁ 
α «πιά, ) νν]ο “' τεά (εισαι, απά νν]ο “« Γο- 
σιρρά επι}. (οννατάν «ογιδαίεπι, Τὰ 8 ΠΙΟΤΘ Ῥ{ο- 
Ῥαῦ]ο Ὠναῖ Ώινο Ἱποϊάεπί {οο]κ Ῥ]ασο αβίοτ Ἰθ Ἰα[ 
/οτίσ]ο, νηοτο (15 πια μιάς 86οΠΠ5 {ο Ἠανο Ώδςῃ 
οο]]οσίοεά. Ἐοτ Πο οπππθ ργ]ναία]γ {τοπι Ερ]ταῖτα 
{ο δοτῖο]ο, αάοπάοὰ οπ]γ Ὦγ ιο (νο]νο. (Ἠα1οῬ.) 
ΤἼιο παπα {ο ἀῑδοτοραποίθς 1Π {118 παγγη{ἶνο, οΟΠΙ- 
Ρατοὰ ντι ποβο οὗ Ματς απά Τμακο, πνο]νο πο 
οοπίταζΙσίοπ; βἶπσο, Όιουρ] {ποβθο Εναπρο]]δίΒ 
ΠΠΘΗΊΊΟΠ οπιρ Ῥ]πὰ ππαπ α5 Ἠοπ]οά, Υοί (εγ 4ο ποῖ 
ϱαγ πα οπ]ψ οπο Ὕναβ Ἠοπ]οά; απά Ματκ απά 
Τκο ἵπ πιοποπίησ οπΠ6, πιὶσηέ πιοππ {ο Ρροῖπέ 
οί Όνπί οπο νο να νο Πποτο ἸπονΠ. Αραίΐη, 
Όπο αρρατοπί 4Ποτοπος Ἠοίνοσῃ Μπα]ονν απά 
Ματ, απ οοπιρατοᾶ νι Τλικο, γη] τοσατὰ {ο 
Όνο ρ]ασο νηοτο 1ο ππίτασ]ο ννας ρογ[οτπισά, ΠΠΥ, 
τα ποαρηε, Ὦο τοπιονοᾶᾷ ὮΥ τοπάἵπσ ἵπ Τμικο 
«νο, ου ν]ή]ο, ᾗσβάμ νναβ πθαγ ᾿οτἱσμο.”. ΤΕ, 
Ἰονανοτ, ιο (ἰβίπσ ἀἰκοτοραποίον πἀνοτίοὰ {ο 
νιοτο τοπ]]γ Ἱττοσοπο]οπθ]α, 1] νογ ννου]ά ποῖ 
νοακοη ιο οστού οὗ ιο Εναπσο]]βία, Ὀοῖης β1ο]ι 
π5 ατο Γουπά ἵπ Όνο Ῥουί Πημοτίαης ; ΠΑΥ, ΠΟΥ ΠΙΛΥ 
νο ταέον Ονοπσηί το αἰτοπρί]οή (ιοί πΗΓΠΟΓΙΙΥ 48 
ἱπάσροπάσπ{ ν]ποκκος, 

531. ἠπετίμησεν, να. Οπππρς, ἐγπηκ]αίον “ οἸναγροᾶ 
Όνοια, Όε ο, Εμ Ονουσῃ Οναί ος ΜΟΙΠΠΟΠΙΠΙΘΗ 
"νο αἰσπίβσοπίοῃ οὗ νο ἔσπι αἲ αι, κ, 10. γο 
Π ἵν ατα ΠΠΠΟΟΘΝΡΑΣΥ (ο ἀσνίαϊο [γόπι Όιο Ἱππροτί, 
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Ἱεροσύλυμα, καὶ ἤλθον εἲς Ῥηθφαγῇ 1 
πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ ᾿ἸΙησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητᾶς, λέ- 

3 30 γων αὐτοῖς' Πορεύθητε εἰς τὴν κώµην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν": καὶ εὐ- 3 

Φέως εὑρήσετε ὄνον δεδεµένην, καὶ πῶώλον µειτ αὐτῆς ' λύσαντες ἆγά- 

8 8] 

χθείαν ἔχει | 

γετέ µοι. ΙΚαὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπη τι, ἐρεῖτε 
΄ - . . ” 3 ΄ 

εὐθέως δὲ Ἰ ἀποστελεῖ αὐτούς, 

Ὅτι ὁ κύριος αὐτῶν 3 
Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, 4 

ἵνα πληρωύῃ τὸ ῥηθὲν διά τοῦ προφήτου λέγοντος" Εἴπατε τῇ ὅ 
Φυγατρὶ Σιών 

πραῦς, καὶ ἐπιθεθηκὼς 

ἔπερικε,. ννη]ο]ι 8 ἱπάεεά πποτο βμ]αρίο. Τ]α 
παοδί ρτοβαῦ]ο Γ6άΦΟΠ αβείσπεὰ [οι να τεῦα]κο ἶ8, 
Όναί Όνου ννετο υπ ]πρ Οιαί ὁοφιβ οουγεθ 
βλου]ά Όε Ππίοτταρίος, οἵ 19 ἀῑδοοιτεε Ότοκεῃ οἩ, 
οἵ τοπάετος Ππαπόϊρ]ο, ΊἼνας Τὲ ε]λου]ά 6οσπι ναί 
Όιο Ροορ]ε οΠΙΥ ]απιοά χο ἱππροτίαπίγ, α5 Ὀδίῃ 
υη56αβομαῦ]αος αἱ ἵπ α Κἰπάτεά ρα5δαµο αἲ χ. 10. 
ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα μὴ, ἃο. 

ΧΧΙ. Ἱ. εἰς ΒηθφαγΏ.] Ματς χὶ. Ἱ. απά Τλικο 
Χὶχ. 20. πάὰ καὶ Βηθανίαν. Νε τπαγ Ὀνετείοτο 84ρ- 
Ρο8ε Οιαί πο {ογγτοτίεν οὗ Όιο «Νο ν]]ασες Ίγοτα 
ον μμ γεί Όιαί Βοίηρ]ασο οαππο [γδί ἵπ 
(ανετα ἆοπι Φοτίσ]ο {ο σταβα]οια. ἨΠεπος 
Οα]πιεί απά οἵ]ιογς ατα Ντον ἵπ ἀοφοπθίπα Βοί]ι- 
Ρύαρο πδ Ὀοίηπς α ν]]]αμο θείιοεεπ ἨείλιαῦΥ απά 
εγηρα]εια, 35ο. Ερίρμαν, αἆν. Ἠστεν, Ρ. 940. 

οἵτεά ὉΥ Ἠε]απά Ῥαϊωφι, 039. (οφ1ῇες Οιαί ἴἼνετο 
να απ οἱά τοπὰ {ο «οταβα]επ [τοπι «ετίολμο 
ἠιτουμ]ι Βείπρ]ασο απά ΒοίλαἨγ, απά Όιο του 
ο 01νος. Ἀαγ, Οαἶπιοί ΠἰπιδεΙΓ ἀοφοτίοες Βοι]ι- 
ΔΠΥ 8 οἱ ζασίοὰ αἱ Όλο [οοί οἳ Όιο Ἁουπί οὗ Ο1Υες 
(απά κο αἰ] ποσουΠῖς τεργεβοπί ἰζ---δες Ἠε]απά); 
ια ΓΓοπα ἴἶνο ννογὰς πρὸς τὸ ὄρος τ. ἐλ. Ὀεῖπῃ Ίνετο 
οοπ]οίπεά νν]Ών Βηθφ., τ ἱ9 ρτοῦαῦ]ο Ειναι Βεί]ι- 
Ρ]ναμο ννας αἰαπίοὰ οἩ 8016 ρατί οἱ νο Ἰοννοτ 
γιάμο, ος ἀκρώρεια, οἱ Όνα πιουηίαία, απά Βείαπγ 
δί Ὀο]ουν 1ε, πὲ εἶνο /οοί οἳ ; απά, οοπεεφποπί- 
γ, ἵ οου]ά ποί ὃο Ὀοδίννοση Βοί]ναπΥ απά ὀεταβα- 
Ίοπι. Της 18 εαρροτίοά Ὦγ Όιο Ιθ8ΙΙΠΙΟΠΥ οἱ 
Ί6ΤΟΠΠ6 απά Οτίσεη, νο Γογπιογ οῇ νν]λοπα ἀθεοτίῦος 
Βορ]ασεο αφ “ βαοοτάοίαπα γἰοα]ας, αι ἵπ 
πιοηρίο ΟνοΙ  Απά Όνο Ἰαίοτ, ἵπ Ἠ Αππος, 
οἩ Αα. 84Υ8 1 ννης αἰηπίοὰ ον ἈΤουπί Οἡνεί. 

2. πῶλαν] "απ οο]ι). Ματς απά [ακο αάά, '΄ οἨ 
νμίοἩ. πο πια Ἠπά ονετ κα.. Απίπιαϊς νν]ήσ]ι 
Ἰπὰ πθνετ Όογηο νο γοκο, ος Όθεῃ οππρ]ογοά [ος 
οτζἵπατν ρήτροθθ., Ὕνοτο ρ ἃ. ΟΠΔΙΟΠΑ ΟΟΠΙΠΠΟΠ 
το αἲ] Όνο αποἰθπίς, ννηοίνει ον ος (επί]ος 
ειπρ]ογεά Γογ βαογοᾷ μ9ος. Ἀθο Ώου, χχἰ. ὃ. 
δαπι, η. Τ. ἨΗοτα. Εροά. 3. 33. Ον. Μοι, 5. 1]. 
Ἠτα. ο6οτᾳ. 4, 510. 951. Ἁπατὶς απ Τακο ποπ ίσοι 
Ότο κοπάίηα Γοτ νο σο(έ οη]γ, α5 Ὀνοίηῃ ναί ννηοτο- 
ος αἴοπο ου Τ,οτὰ γοάς; πο πιοποπίηµ Όνο αἲς, 
Ὀνουρ]ν κο Ἐτουμ]ί (αρτοσαῦ]ο {ο Όνο ῥτορ]θοΥ 
οῇ ο μμ ὕοσπμκο [που ἆο πο πιοηίίον Όναι 
ΡΤΟΡΗΘΟΥ. ΊἼνοτο 9 ρ]αϊπ]ν ἵπ Ὀνο Ἰαίοτ τορτο- 
αοπΙπ!]οπ πο ποσαίοη οἳ Όνο Γοτποτ, Ἰν 
ποῖίσςς νο πα σπορ ο) νο πιπίοτς ρτοἰοισά, 
απά ταν ποτ οπι Όνοποο Οταν ε84ρεί- 
ον φας μα ὰ «8, . 

. εἴπῃ τι]  Α Ῥορμίαγ πιο οὗ οχργοκείοῃ 
οφ αἱ να]οπί 3 «6 1 Ίνα εἰνα]] πιακο οὐ]οοιίοπ. 
-ὃ κύριος] Ἱ. ο. πο "νο Τ,οτὰ, νο ἵπ- 

γοῖνος στοαί ἱπιρτούαλθί]εν, νι  Όνο πιπκίος,” 
ΠΒαδδή, αἱ αἲ υ. 51. απά ν Ι. 95. Ἰοΐνη κὶ. 19. κ]. 
19 4. 14. 3ου Ὀοάάτ,, (αππρὶν, ππά Βομ]εακη. 

--ἀποστελε.] Μαν Μ9., Ὑοτείομ, απὰ 

νι { 5τ, Μιοµαει8 

ἱ - . οσοι ΕΕ 

Ἰδοῦ, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι 

ἐπὶ ὄνον, καὶ πώλον υἱὸν 

Εαίλοτθ, Ίανθ ἀποστέλλει, Ιολ 18 Ῥτεβειτεά Ὁγ 
ΜΗ] απά Ὑλείς., απά εἀτεὰ Ὁν Μα, Οτίεκὺ,, 
Κπαρρ, Τιππα., απά Βο]νο]α, ναί νν νου Γοπβοῃ. 
1ὴ 8ο παπί α νατίαίοη ἱρέ αιΏνοπγ ἵ 
ο Ητ]ο νεἰσ]έ; απά γαι νοτο ἵψ Γατ πποτο οἳ {τ 
{οτ ια οἷά τοαάἵπς Όναν [ος Όνε πεν/ οπες ν]ήσ] 
σαηποί νο αἁπηιτοά ντου νιοἱαΐπᾳ Όνο ποτπια 
Ἰοηπ6πάί; {ο Όιο Ῥτεκεπί σπηποί (8 Καν, Ἱπια- 
ρίπες) ὃε Ίεγε ἴακεη [ος Όνε Ἐπίατε. πε εοπι- 
ΠΠΟΠ τοπάἶπῃ 19 τση γ ἀε[επάεὰ Ὁγ Βο]γα]α. (νο 
οὔκθγνος αί ο πενν τοπάΐῃπς ατο9ε Τοπ απ 
ι, οΕ Ρτοπηποἰα ποπ) απά τερίοτεά {ο Όνο θετί 
Υ Επί. 
4. ὅλον.] Της 198 εαβροσίεὰ ποῖ (ο ἵνα σεπαἶπο ὮΥ 

Οτίεκὺ, ο Οτοία., απά 9 σαποε]]εὰ Ὁν αεῃπα. : 
ας νν]νο]]γ ννλοῖ «πε, Γοτ εχία εν]άσπος 
18 επεϊγείη ἵπ Γανοατ οἳ νε γνοτὰ, απά ἵπ- 
(ογπα] ποπτΙΥ αξ ΠΠΙΕΗ ϱο, εἶπος 1 {9 αἰπηοκί πεσεν- 
βαΓΥ {ο νο 86Π86 (ἰοία ]ας γε), ππά Ὑναβ πποτο 
Ἠκε]γ {ο Ἠανε Ῥεον οπή ες, Ὁγ ποσἰἀεπῖ, ἵπ τος 
ος {αγ Μ38., ἴμπΠ Ίανο Όσο Γοἰειοά Ἰπίο νο 
τοχί οὗ ποατ]γ α5 ΠΙΑΠΥ Ἰπάτεάς, ἈἨοείάες, Όνα 
νογτᾷ οσσυΓς Ἠλουξ απγ νατ. Ἰθοί. ἵπ ράβδαρες 
εκαοί1γ αἰπαί]ατ, καρτ. 1. 33. κχνί. δν. 

«τῇ θυγατρὶ Σιὼν] Ἱ. 6. «εγαδαίεπε, ὮΥ α ροε σα] 
γταοπΙβοσίίοῦ αθιαί ἵπ να εἶσαὶ ντ άηρς. 

εγικα]οπα πηὶαὴῖ Ὦς οπ]]οά Όιο ἀαυρ]ίοτ οὗ Βίοι, 
Ὀεῖηρ αἰτασίοά αἱ νο [οο, απἀ, αφ ἰ ννοτε, ππάετ 
Όνα γης οὗ ναί ογήβοά ππουπι. Της ποια ἶοα 
Ἰς γοπι 7ος]. ἵπ. 9. (ν1Όν Όνο οχοερίίον οἱ νε ἵῃ- 
(τοάιοίοτγ ννοτάς, ννμίο ατα τοπ Τ9. Ἰκ, 11), 
ππά αστοςς, αἱ Ἰθευκί αἲ] Ενα ἵ πισαηί Το Ὁς ἴαΚεπ 
(ἴοτ α ε]ιοτί οἶαυκο ἴς οπή εδᾶ, ας Ὀεῖπς ποῖ {ο Όπο 

Ραροςς), πι Ἠουν νο Βορι. απά νο 
.. Έογν 

ὃν Ὁτ. Τζωνάοἱρ] ἕὸ Ῥο 9 Βυῖ Όνοτο {9 πο ος- 
οπβίοη ΓΟτ ΠΗΥ βαο] «Ἠαηρο; εἶπος ΣΥ παν Ππθαη 
ἰοιοίή, πιά .ϕ” 1η τοὰ ὮΥ Ὀδείω ἵπ 8 
1 εχίσοῃ. Ἔ]νοτο 9 α νατίαον ἵπ Όνο 
Ἰα5ὲ ννογᾶς οίνος 
Όντο 18 4ΟΠ16 ΓΘΑΔΟΠ [ο ης, ναί Γογπιοτ]ν Όνο 
Βορί. γης τοπὰ ποπτ]ν ας ἵπ Ἀάαλνουν. ΑΛ: ]οαδί Όνο 
ο Ἰιν (οτί «]οφε]γ αρτοςς νι Όνο Ἠεῦτονν, 

--ὄνον καὶ πῶλον.] ἈῬονοταὶ οπιποηί οππση- 
πίστα πνου]ά το Όνο καὶ εὔοπ. Βαι Ον 8 
ἁοΐπῃ νίο]επου ἴο νο 
νου]ά τοα]]γ ἀθείτου 
κος οφ επρ ε εταη] 
εἰιγ [ου ἱ ερ ηγλὰ.»» ο 

Νοϊνος εν] 
 Όνας ἵνα Πι]β]]οά.”' 

πτο ποῖ 
νονν ς Γος αηΥ οπο νο 
Ραπίεὰ Ὁγ α {εά Ίνογο (1ο μ96 λεν Ίο ρἱοακεν]), 
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θὑποζυγίου. «Ἰορευθέντε δὲ οἳ μαθηταὶ, καὶ πὀιήσαντες καθὼς 11. 19. 
” ε 3 -- ο. ἃ - »/ . » Ν Ν 9 ΔΝ 4 90 

Ἰ προσέταξεν αὐτοῖς ὃὁ ἸΙησοῦς, ἤγαγον τὴν Όνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ Ἱ «ᾖδ 

ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἵμάτια αὐτῶν, καὶ } ἐπεκάθισεν ἐπάνω 

5 αὐτῶν. Ὁ δὲ πλεῖστος Όχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἵμάτια ἐν τῇ ὁδῷφ' ϐ 36 
. ’ ] . - Π νι 

ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων, καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ 

9 ὁδῷ. Οἱ δὲ ὄχλοι οἳ προάχοντες καὶ οἳ ἄκολουθοὔντες ἔκραζον Λλέ- 9 9Ἱ 
. » » οὔο / 3 / 3 γοντε "Ωσωννὰ τῷ υἱῷ «αυϊδ! εὐλογημένιος ὃ ἐρχόμενος ἓν 1 «88 

α α ΄ / ς ω Ε ο αν / 

ὀνόματι Κυρίου «Ἔσαννα ἐν τοις όψιστοις « 
. ’ Μια ό ω ε 

10) Καὶ εἴσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐσείσθη πᾶσα ἢἤ πόλις, 
Ε α ι ’ 3 τ 3 3 - 

11 λέγουσα". Τίς ἐστιν οὗτος; Οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον" Οὗτός ἐστιν Ιησοῦς 
. 3 η : . 

ὃ προφήτης, ὃ ἀπὸ Ἰναζαρὲτ της Τὶ αλιλαίας. 

1 ἉΚαὶ εἰσῆλθεν ὃ Ἰησοῦς εἲς τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξέδαλε πάντας τοὺς 16 «5 
- 3 ’ - -” , .. στ 

πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἵερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυθιστων 

ΤΠΑΥ Ὀε, ποί πο τν, ἀεξοτιρεά ας ἐπιβεβηκὼς, 
νη(Ἡ τεφρεοί {ο ῥοί]ι, απά Ένας Ῥε φαϊά {ο τις Ὀοί, 
κα ιο ἄμφιπποι, Οἵ ἀεσιίίογες, πιθηίίοπθά Ἰη 
βανετα] αποϊεπί υτῖετς, α 5οτί οἱ οανα]τγ, Ὑηετθ 
Έγετγ πιαη Ἠπά Ώννο Ἠοἵβθ5, ὙΝΠΙς] ηε τοάς Ίη τοία- 
ἄοπ (νε ἀμφι ἵπ Π]ς ἔεγπα Ὀεῖπς Γοχ ἀμφοτερῶθεν) } 
ον νε] 5αθ]θοί 566 πιγ Νοίε ον Τ]λαογάἀ. κ. 7. 

---ὑποδυγίου.] Ξε]]. κτήνους. Τηε Ψογὰ ΡΓΟΡΟΙΙΥ 
ἰσηπίπος αΠΥ ῥεα»ί οί Ραγάεπ. (366 ΠΙΥ ποίο ΟΠ 

Τπιονα. Π. 9.) ΕΒαΐ α5 {πο ἆ58 Ίνας ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 5ο 
υφθά, Τξ απ οἳ 19ε]{ {ο ἀεποίθ απ α55. 

7. Ὀλκσάνης, Αρίων τοπάιπσ Ἠετε ἶς ποί α Π(έ]α 
οοπίτονετίθἁ. ᾿Ἐπεκάθισεν ἵδ Όνο τοπάΐηπσ οϐ αἰἲΙ 
Όνο οατ]ν Εάά.; νο] νγας αἱίοτεὰ Ὦγ ἶνα Ε]πενίτ 
Εαάῑίοτ, ἴοπι 5εγεταὶ Μβ88. {0 ἐπεκάθισαν. Βαΐ 
ἐπεκάθισαν Ἠπ5 Ὀθθῃ τορίοτεὰ Ὦγ Ἰείς., ΜαΜΗ., 
ἅπαρρ, Οτίεες., Τήπη., Επί, απά 3Ἀοελο]ή. 
Ἐπεκάβισαν, ΠΊΟΓΘΟΝΕΣ, 8 5αρροτίθὰ ὮΥ ϱ. Τμ1]κε)ς 
ἐπεβίβασαν. Ἶ 9 αἶκο ρτεζεττεὰ ὮΥ εουοτα] Οοπι- 
πιρη{αίοτα, 45 Ῥετα, Οαπποτατ., Ρΐβο., λακεί., απἀ 
Βεμ]οει».; απά ΤΓ ννα Ὕνετο {ο Γο]]ον/ Όνε ργοργίείαφ 

»Ἱτ οασΗί {ο Ῥε πἀορίοά, Ὑεί αδ Ώιο γετῷ 
{ἁ οΏοπ ἵπ Όιο Βερί. π5οά 1Π πο 8εηβο ΄ {ο ή,” ος 
Αα γάρ”! 5ο πε τεπᾶῖηπσ ἐπεκάθισεν 36ΕΠΙ5 {ο ἆθ- 
εογνο νο ρτείοτεπος, οεροοἶα]]γ ας 1 ἶδ εαρροτίοἆ 
Ὦγ νε ραγα]]ε] ρήβκασο οἳ Ματ]. ΤΓ ἐπεκάθισαν Ὀθ 
τοπὰ, τῶν νι, 1 απᾶάετείοσά οὗ ια α.5 απά Ὠιο 
σοἳς, ὃς απ αῦ]α: απά ΤΓ οὗ Όνο σαγπισης, ἵτ νΥ] 
Ῥς γετγ Ἰε]μπε, Νε πηὶσια Ιπάεεᾶ, οοπ]εοίατο 
αὐτὸν, αρροςίησ ἠπήνω {ο ο ἴπκεη αὈεο]μίε]ν {ο 
Όνοτοοῃ, Της ννη]] Ὦο οοπβτπιοὰ Ὦγ νο ρατα]]ο] 
Ῥαμκασο οὗ 8. Γλακα, παπά ποῖ νο αἲ γατίαπος νι 
Όναί οἳ 5ε. Μας, Βπί νο πιοπίίοη ο νο 1.8 

η 

πι 
{ο σης: παπά ας ποί Κπονίηρσ οἩπ νμ{σ]ι 

Ἡνς νου]ά τάς, ΟἨ νο ϱΗΠΜρ. οῇ αὐτὸν, 56ο {πο )ι 
ο, Οτ, ὁ 16. 1. ΊΤἼας, Ονορ]ν Όνοτο ἵ α παπί 

ν ἵπ Μανενν απά Ματς, 45 οοπιρητοὰ 
νήθν κο, γα 1 {ν πο τοπ] ἀἴκοτεραπογ, εἶποο {έ 
ἆσεα πο Ἰπνοῖνα ην οοπιγπά(σ ίση. Μα]νονν (18 

οἰποτνοά Ὦγ Όνο Εή]ν Οτε. παπά Οαπί, Ἔ]οο!, 
ο] κ, αἱ Ώνπι Ἰνπρροποά, Ἡδοπκο Ίο 

καν παπά παν αἲ): Ματς ππᾶ [ηκο τοσρ]νοά Όνο 
[πείς αἲ κοσσπά-Ἰμιμᾶ, παπά πποπήοποὰ οΠ]γ Όνο 
πια ια] ασε. Αά {ο νο αὐτῶν, Γὲ πα ποἳ, ντι 
ππΚΗΥ (οπιπινοηαίοτε, ἴνο κο, ροί ϱΠη]]ησοῃ, αν 
Ρίατα] {ος εηση]πει οἱ τινὸς ἴνο καρρ/σᾶ, ντι 
οὔνοτε ; ἵνα, ον ον --- Ἠ Ἠοορηγ!,, Βετα, 

ἨΠοπιροτσῃ, Ἀομ]εις., ἸγαβΙ., απά Ἐτίία., παςί Ὁε 
τε[εττθά {ο {1ο σαγπιεπές, ποί ἴ]πο α55 απά οο1{. 

8. ὁ πλεῖστος ὄχλος] “- νο Ῥι]]κ οἳ ιο Ῥεορία,” 
οοηβ]είίπςσ ο {Ἴοςο σοῖπσ {ο Κθερ ἴ]ο Ρᾶβ8οΥατ, 
απά οἳ {λοβο Ίο, αγ Τ,απατις”5 τεειττθοίοἩ, 
Ἰαὰ οοπιθ οί οἱ ιο οἰίγ {ο πιθοί Οηὶεί. Ῥεο 
1ομπ χα. 9. 

----ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια.] Απ Οτἰοηία] οἱδ- 
ίοπι επιρ]ογοά οἩ {πο ραδ]ῖο οηίτν οϐ ΚΙπρ5, γαῖ 
1Π Ί56 αἴποησ {πο (γεε]κς αἱδο. Ἀεε οχαπ]ρ]θς Ιπ 
Ἠεοεῃβ. ΒΥΠΟΡ. απά Ηογπο79 Τηίτος. Π1. ὅ9 1. 

----ἔκοπτον κλάδους.]. Μοαπί α5 α 5ΥΠΙΡΟΙ οἱ 19Υ, 
οπιρ]ογοά αἱ ἴἶα {οαςί οῇ (πῦεγπασ]ες απά οἴ]οτ 
Ραρ]ῖο τε]οίοίπσθ απποπρ ἴἶο ἆθνν. Ὑυοαϊ ἴα 
οαφίοπα Ύναδ η πξεο αἱδο απποπςσ {πο (ΤεεΚκ6 απὰ 
ἨΏοππαης. 

9, ΄Ωσαννὰ] Ἠοῦ. Φ ΦΥ, Ἀαυε 186 ποιο, ΟΥ 
10ο βοδρρεῇι {ιοο/ Πτοτη Ὦ8. οχν!]. 20. 

---ὃ ἐρχόμενος.] Α ί]ο οἳ ενα Μαβεία]ι, α5 αἶδο 
υἱοῦ Δαυῖὸ. 

---'Ωσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις!] «οπιρ. ῬἘ5α]. οκνΠ]. 
24. απᾶ 5εο Ἠογπο)5 Τπίτοά. 1. 9160. Καπ. Πίπας 
Όιοτο 18 απ ε)]ρεο οῇ ὃ ὤν: απᾶ ατοί. ἴαίκος ἴ]ιο ἐν 
τοῖς ὑψίστοις πἀνοτυίαΙ]γ, {ο κιπιπιὸ,. Βυαί ἵι 18 
Ῥοίου, νε] οίΠογΒ, {ο 8ΙΡΡΙΥ µέρεσι, ἰπκίπς 1έ α5 α 
Ρογἱρ]ιγαφίς Γοτ ἐν οὐρανοῖς. Τηα8 ἵπ Ηοῦ. 1. 5. απά 
νι, 1. ἐν ὑφηλοῖς, 18 Ἱπίοτομαπσαά ΥΠ ἐν οὐρανοῖς. 
ΑΦ {ο πα οἱ11ρ8ο α[ίοτ "Ωσαννὰ, Ἱέ ἵ8 ταἴΊθΥ ἔστω, 
΄Ωσαννὰ Ῥοΐῖπρ τορατὰεᾷ α5δ α πο, Της Ετί. 
ν/θ]] τοµάσΒ, “« οαάεπα Ἰφίαπίαπα ρτα(α]αίίο τι 
οα/ο οὐίποαί,) 

10. ἐσείσθη] «« ννας ἵπ οοπηπηο({ο, ασ]ίαίος ντι 
Ἰορο, Γσατ, ννοπάοτ, οἵ ἀἱβαρρτοραίίοἨ, ποσοτάῖησ 
45 οπο] ΡοΤΒΟΠ Ὕγας αΠοοίοά. 

1. ὁ προφήτης.] ιο ἔοτοο οὗ ιο ΑτίϊοΙα 8, 
Όιο [οσ]ουτα(ο ] Ρτορ]οί, 

12. τὸ ἱερόν.] λ ποποταὶ Ππππο Γογ {ο νν]ο]ο 
οἀϊῆσα, γη] ι αἲ] Πέ οοτίς: 45 ἀἰεήπσαἱθ]οά ᾖΓοπη 
Ώνο ναὸς, οἵ ἴἵοπιρ]ο Ῥτοροτ!γ 8ο οπ]]οά ; ννη]ο] 
οοπηρτολοπᾶσά οΠΙγ πο νοβήρ]ο, ἴ]νο βαΠοίΗΣΥΥ, 
απά Ὠνα Ἰο]γ οἳ Ἰιο]ίσς, Άοθο Ἠοτπο)ς Τηϊτοά, 1. 
250, β4ᾳ. 
Ὃῥαλε --Ιρῷ,] Ἡ πρροπί (οπι παπι χὶ 

11. ναί ὀσιμ ἀἱᾷ πο ἆο Οι] οπ Πιο σι ο) ην 
οπίγή Ἱπίο στακα]οπα, (0νομ]ι Τε 1 Όνοτο καἰᾷ επι 
Ίνα οπ{στοᾶ Ἱπίο νο (σππρ]α, ππᾶ Ἰουκοὰ τοπά πο 
νο]ς ο τε) Ὀί νο αι α[ον; προπάἶπρ Ὠνο πἶρ] 
αἲ ΒΟΙΙΛΠΥ, απᾶ τοπτηίηα το οτβα]οπα ἵπ ιο 
ππογπίησ, παπά ἵπ Όνο Ὕναν Ο]νον ννοκίηρ ιο 
ππ]γπο]ο οὗ νο βσ-πος, Ἆνπ Μπι {κο ρομ]ήνα 
απ ραπ σ]αχ [π Ἠήη ποσο, απά αν Μαι, ἆσοι 
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ΜΑΤΤΗΕΝ 6ΗΛΡ. ΧΧΙ. 19-21. 

19. κατέστρεψε, καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς" καὶ λέγει 13 

πο 15 αὐτοῖς"' Τέγραπται, Ο οἶκός µου οἶκος προσευχῆς κληθή- 
σεται' ἡμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον ληστῶν. Καὶ προσήλθον αὐ- 14 
τῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἵερῷ' καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. Ἰδόντες δὲ 15 
οἵ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ Φαυμάσια ἃ ἐποίησε, καὶ τοὺς παῖδας 
κράζοντας ἐν τῷ ἵερῷ καὶ λέγοντας" “ασαννά τῷ υἱῷ «Ιαυῖδ / ἡἠγανάκτη- 
σαν, καὶ εἶπον αὐτῷ" Ακούεις τί οὗτοι λέγουσιν; “Ο δὲ Ιησοῦς λέγει αὐ- 16 
τοῖς" Ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε, Ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ 

13 θ ηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον,; Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς, 11 

ἐξηλθεν ἔζω τῆς πύλεως εἲς Βηθανίαν, καὶ ηύλισθη ἐκεῖ. 

Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἲς τὴν πόλιν, ἐπείνασε" καὶ ἰδῶν συκῆν 18 
τί µίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὗτῃ, εἰ 19 

μὴ φύλλα µόνον" καὶ λέγει αὐτῃ" Ἰηκέτι ἐκ σοῦ καρπὺς γένηται 
5ἱ εἰς τὸν αἰώνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκη. Καὶ ἰδόντε οἱ 30 

93 μαθηταὶ ἐθαύμασων, λέχοντες «ΙΠῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκη / 

93 ᾽αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' ᾽ἁμὴν λέγω ἡμῖν' ἐὰν ἔχητε 5ὶ 
πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὗ µόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν 

πο επργρκκ/η οοπποσί οἳτ Τ,οτά”ς ἁτίνίπς ους Όνο 
ἱταάστς ντ] πο ονοπίς οὗ νο ἆαγ, ννο ουσ], 
ε)ιου]ά βοσπα, {ο πἀορί Ἀατκ ποσοαπῖ. Το ἆο 
νν]{ο]ι, Όνοτο σπηποί ὃς α στοαίοτ Ιπάποσπιθηί ναι 
νο οοπεἰἀθγαίοἩ, ναί Ώνοςο Ὕν]ιο αἀορί να οὔνοτ 
Ἰγροίμοκίς ατα οοπαρε]]εά {ο εαρροβο ναί Όνο οἶτ- 
οΜΠΗΡΙ4ΠΟΟΦ ἵπ οποβίίοπ Ἠαρρεπεά ἠοίοε οἩ {103 
αποσεκείοε ἀαγα. Ναγ, θΟιγίσε; Γοτ οἳτ Τ,οτὰ Ἰπὰ 
ἆοπο ππασ] πο εαππο ἐπΐπς ἵπ νο βγεί Υοατ οὗ ή 
πἰπἰκίτν (ὁ οἶνη Π. 14.) Ίο τοπβοἩ Ὕν]γ Ἡο ἀῑὰ 
ποῖ {ιο 4ο Τε, 18 εαρποκίοᾷ Ὦγ πο ννογάς οὗ Ματ, 
ὀψίας δὲ γενομένης, ἶ. 6. Ὀδυπμφο, Τί Ἰεῖπσ ονοπίπᾳ, 
Όιο Ῥάνοτν απά εο]]ογ Ἰιαὰ πιοδί οὗ Όνοπα τοτεὰ, 
Τ]αί 1 αου]ά νο ὃνο ουοπίπς, ννας κο]γ εποασ]ε, 
οοπβἰἀοτίπᾳ Όιο ονοπί οὗ Όνο ἆαγ, νο] πιαςέ 
Ἰαγο οσοαρἰοἆ α οοηκἰἀσταρ]ο πια, 

--κολλυβιστῶν] [οτι ον μὲ π΄ Ρροίγ οοἶἵη, 
εἰσπίῇος Ἴχοφο νν]ο οχομαπροὰ Γοτοῖσηπ οοἵπ Ἰπίο 
Ἰοννίκα, ος νο Ίαγποι Ἰπίο πο απια]]οτ οοἶἵπ, Γοτ 
Όντο οοπνοπίσποο ο Όνο ρτοαβοτα ΟΕ νο οοπ]- 
πο αο]ά ἵπ Όνο (οππρίαο. 36ο ἩἨοτπες Τη(1. 
µ1, 184. 

15. γέγραπται, ἃο.] Της αποϊαίοι ἵς οι 
κα, Ἰνι. Τ. νοτο Τ οχασΏν αστοσς να νο Βορί. 
ππά Ἠοῦτονν, ἴπ χο Ἰαίοτ οἸαμβο οὗ Όνο κοπίοησο 
Όνοτο ἵ πο, ας Όνο Ο οπαπρη(αίογν «αρροβο, α οὖ0- 
ταση, Όαῖ οπ]γ Όλο καγίηᾳ ἵ [ογπιοά οἩ α αἱπαί]ατ 
οπ6 αἲ ὀστοπ. η, 1. Μὴ σπήλαιον ληστῶν ὃ οἴἶκός 
µου} Ὑνοτο νογο ἵ απ α]ακίοα ἴο Όνο ουκίοια 
(οοπήππος ο αἲ σοαπίτίοκ) [ος τοῦῦοτα {ο πιακο 
Ὀναίγ αούς ἴπ οανος. 

---ληστῶν.] Ῥοταρα, πο οταν ἠήονον, Όί 
οχίογίίοποτκ απά οἨθαία, αἲ Ἰοαεί ρογκοῃς ἀσνοιοὰ 
ιο Όαχο Ἰπστο. Απ ἰπιοτργοϊα ίσον νήσο] 86ος 
τοιίτοά ὮΥ νο οχργοκκίοη ΟΓ κ οἶνη οἶκος ἐμπορίου. 
τν ος Τ,οτά” αλκοτίίον ππἰα Νε νο Πακ βοὰ 
τ η Ι κεηκο Ὁγ ν]ναί ἵά ουπά τη Ζοκερὴ. Β. ὁ. 
νι ὃν 4. 

16, ἐκ στόματος ---αἴνον |} πἩ. πρρ]ίοπίοη {ο νο 
Ρτοβοηί πο ο α ρήβκαμο οὗ Ὦκ, γη. 3. Βρε, 
(νήσο κρθα κα ο νο οχἰαίοπος απά ρτογἱάσπου 
οὗ Οσο, ᾱς κο οἸσατ]γ αρροπτίπα (ποια νο Ἱνοτκη 
οὗ πίτα, Ὠναί ονος Όνο πιοκῖ εἰπερίο πανί κο] 
ψοτο (νο Ἠοῦγονν ἵ τοπάστος “' Όχου Ἰναδί ογδσίη- 

εἆ αίτο 5 ὖνα Γ. ὁ Όνοι Ἰαςί ροπεςίιοὰ 
Ρταΐφο,”' 1. 6. ποσοπηρ]ὶ α ρταπά εβεοί ὃν ννεπ]ς 
ΙΠΘΠΠΒ: Γοι νο ἀῑνίπε 9ο 9 ρεγ[εοῖοά ενεῃ 
Ὦγ Όνο εἶἶοπος οἱ Όνε ... ... αγίεςς ΟΓΥ 
οὗ ᾖνο μας. Ταν ἄνοτο ἶ πο τοα] ἀἴκοτεραπογ 
π βοηπαοπί, εποαρ]ι Όνοτο ὃς α ἀῑνοταϊεγ ἵπ εκ- 
Ρτοβείος, Ῥοίνοοῃ νο Ἠοῦ. απά Όνο Βερί. Τ]αι 
Όιο νν]νοῖο Ῥκα]ηι Ίνα Ῥτορλείςο τε[ετεπος {ο ἴ]νο 
Μερεία]ι, ἵ9 ρ]αίπ -ὴ Όντο Ὀοίηα ηχος οὔ]νε 
βαρος ἵπ Όνο Ν. Ἠ, νηνοτο τ ἵ8 1εὰ {ο Ἠήπι. 
1. 0ος. αν. 37. Ερῃ. 1. 32. Ηεὺ. Π. 6. 

17. πὐλίσθη ἐκεῖ] “'ἰοάκεά οἵ Όιε πἰσλε 
ὔιεγε. Α νο ᾠῶ ἵπ 8 Εκ, κ. 3. Εου]. 
χχῖν. Τ. ἆθει Ίο Όνο οἵιγ, απά τοατηεὰ ἴο 
Ἠοίαπγ Γοτ Όνο πἱρνι  ποῖ 8ο ΠΙΠΟΝ, νεο -τ 
κκ) ιο αγοῖὰ βπαγος ενα ππιῖση νο αἱ 
Γοτ Ἰής Ἰϊβο, αἱ ἴο ανοίά αἲἲ επερίοῖοι οὗ αΠεσίπα 
τοπηροταὶ ρονετς νο πἰρ] Ὀείηρ α βεπβοῃ ΓἈνο- 
αὐ]θ Ρος ροραίαγ οοππποίος. Ἀεο Τηασγά. . 8. 
4. φυλάξαντες νύκτα, Ἠηθτε 806 ΠΙΥ ποῖο. 

18. πρωΐας δὲ ἐπανάγων, ἃςο.] Όπ Όνο «Ἠτοποὶ 
οὗ Όνο .- οσο, Όνο «ιν ἴ9 ο“ 
Τοννήβος, Εαίος, Τοννηκοπᾶ. απά Οτοκννο]]. 

νο οὗ Όνο Ἐκ ο ο Ὁν βγπῃ- 
Ὀο]ἱσαῖ αοἴσηα. Ἡ ἵνα κ ο. Όας 1, οτὰ 
πιοπάσά {ο ρτονο Όναί Ἠὴ τ το ραπ] νο 
ὀἰκοβοά τοπ νὰ ας ρτοαί δα το Ὁτ ὈοποΒΙς. 
Ττ ννας, ΠἹοΓοονοτ, ἵο ρτοβρατο Όνο Ίοη οῇ 
Όνο ρογνογεο ον, Ὀδοπακο ἵπ νο (έπινε οί [γω 

πἰήεν Οσᾷ μῖνος [ο Όνο νίπασ Όνοπηκε]νος 
γίτίαου ὃς πορ]οσιοά, πι! τοπιαίῃ Ὅαι {ο 
νο κ νοτοὰ ὃν νο βαι ενα]] οοπείµη Όνεπα 
ιο ονοτ]ακἶπᾳ ο. 

91. καὶ μὴ διακριθήητε,] Καπ. οὕκοτνον ναί Ον 
ποριεῖνο εχργοκκίος κ Όνο καπ νο Όνο 
νο οπο ἐὰν πίστιν. δω Ὀοίης απο 

Ὁχ νο κακο οὗ οπαρ]νακία, ας αἲ χΏ. 94. εἶκο- 
Ὑνοτο, ΤΠ ὀνακρ. ἵπ Οχίκ 8οπηφο (1ο Ἰνοείίαίο) Όνετα 
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΄ Ν ’ ο] ) 3. / . » λος ’ θα 
20 νήσεται. Καὶ πάντα Όσα ἄν αιτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, 

΄ 

ληψεσθε. 
΄ . ο 3 3 

9 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἲς τὸ ἱερὸν, προσ]λθον αὐτῷ διδάσκοντι οἳ ἆρ- 31 1 ε ϱ [ Ἡ 
-” 3. Γὰ ’ - - ΄ 5 νο ’ ος ” 

χιερεῖς καὶ οἳ πρεσθύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταὺ- 3 3 
” 9 , 3/ . απ. ΄ Γ 

24 τα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην ; 
ς 3 - κ ὁ 3 ο 

ο Ίησους εἶπεν αυτοίς ᾿ 

οὗ εἴπητέ µοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῷ ἐν ποία ἐξουσί Ὑ ) ἴπητέ µοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῷ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

᾽Αποκριθεὶς δὲ 39 
2. ’ νι 3 ᾽ ’ 5’ - οἱ ο.) 

Ἔρωτησω υμας κάγω λογον ἕνα” ον ἐαν 

Τὸ βά-- 3 
2 ΄ ’ ” 3 - Ἀ , 3 

“πτισμα Ἰωάννου πὀθεν ἠν; ἐξ οὐρανοῦ, ἡ ἐξ ανθρώπων; Οἱ δὲ διε- 
Ἡ 3 , - 3. , 3 . 3 ω 

λογίξοντο, παρ ῥἑαυτοῖς, λέγοντες Σὰν εἴπωμεν' εξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ 
ς ο» , . 3 3 ’ 2 -» 

26 ἡμῖν ' «ἄιατί ουν οὐκ ἐπιστεύσατε αυτῳ ; 
᾿ 3 

ἐὰν δὲ εἴπωμεν ' ἐξ ἄν- 8ἱ 

θρώπω», --- φοθούµεθα τὸν ὄχλον" πάντες γὰρ ἔχουσι τὸν Ιωάννην 55 

21 ὡς προφήτην. 

ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός 

25 ποιῶ. 

ἶς (λε 8αΠΏ ΠΙΘίΑΡΙΟΓ α5 {Π διστάζω απά πε Τ,αΠπ 
αἱ 

---τὸ τῆς συκῆς.] Απ ε]]ρίςσα] εκρτεβείοη ΓΟΓ 
τὸ περὶ τῆς συκῆς γεγονὸς ἔργον. 

---τῷ ὄρει τούτῳφ.] ὮΡροκεῃ δεικτικῶς, γη] τεΓετ- 
εποε, 1 ἶ5 γι ρεβα {ο Όνε ἉΤοιπί ο{ Ονες. Ἐοτ 
πιοισαἰπ, Τα κε 84Υ5 5Ἡίσαπιογο ἐτεε. Βπί Ἠλετο 5, 
ἵπ Γαοί, πο στο Ὑατκση : Ῥεσαιδε εεεις πηῖσηε, 
απᾶ, πο ἀοαβέ, ἀῑά, πιακο π5α οῇ Λοί[ι θχαπιρ]θβ. 
Οµπ εἶνε ἔοτοε οἱ ἴπθςε αἀασία] φαγίηςς 5εο Νοίθ οη 

αν. 20. ἜΤ]ε οοπείταοῖοη ο{ Ώιο ραβεασθ 
ἴβ, ποοοτάῖπσ {ο Ἐτία., α5 Γο]1οννβ: ἀλλὰ καὶ γενή- 
σεται, ἐὰν τῷ ὄρει εἴπητε ὅτο. 

25. [Οοπιρ. Βαργ. νΗΙ. Τ. Τωακο χὶ. 9. ζοἶη αν. 7. 
1 ὀομη 1. 22. ν. 14] Ι 

33. ἐλθόντι αὐτῷ.] Τ]εβο ατε Ὠαΐΐνες {ος (οπί- 
ἄτες ο{ οοΠβεαπεποθ. 

---ἓν ποίᾳ ἐξουσία.) Ἓν, Ηεὺ. Ἡ, “ Ὁγ νυἱτίιο ο[,” 
Τὴή9 6ου ννετε ον. -- το ας, Ὀθεσααξο {Π6Υ 
Ἠαά Ένα ρούγετ οί Ππααἰτίπσ Ἱπίο νο ρτεζεπείοπ8 
ο α ρτορ]εί; Παγ, αἶπος {ιο αι{]λογί{γ ο ργθας]- 
ἵπρ ἵπ Όνο ἐοπιρ]ο νναβ ἀετίνοά Γτοπι (ποπ. 6 
πίεττοραίοτε εχρεοίεᾶ, πο ἀουδέ, Ειναι Ίο ννοι]ὰ 
Άπανετ, “΄ ΒΥ νίταιε οὗ πιΥ τὶσηί ας ἈΠοβεία]ι, απά 
Όνας επαδ]α Όνεπι {ο αχ προῃ Ἠήπι πο «Ἠπτρο οῇ 
Ῥἱπερ]οπιγ. Βαι 6.» Γογροτο {ο ἀῑτεσι]γ πΠβννοτ 
ή ππα]θυο]επί πίοττοσαίογ; ποί {Ἠτουρ]ι /εατ 
(.9 αγ’ οπι νε Ῥοἱάποςς ον]ηοεὰ ἵπ να 

«6 Ππηππεάία(ο]γ Γοηον{ηρ], Ὀαί ο ΡΙΤΡΟΡΕ; 
απᾶ αοσοτάῖπρ {ο α πιοιιοά {απηῖ]ίαγ {ο Ηερτονν, 
.. Οπτεείαπ ἀἱρραίαηίς (266 νο οίαίίοης ος 
Βε]οείίρεῃ απά εί».], Ἰο αΠβννοτν ὮΥ Ππίσττοσα- 
ἄσα, τερ]γίηπσ {ο φπομίοῃ ὮΥ φποκήοῃ, απ εἶναι 

νι οοπκυπηπηπίο ννήκάοπα ; ο νή]ο 
Όνα Ῥ]ατίκοεν Ὕνογο πο ἀἱαροφθά, ἨΛΥ, ετο ϱνθή 
α[γαίᾶ, {ο ἀκραίο }οἨπ) ο]αίπι {ο Ὀο α Ῥτορῃεί, 
Όναγ νιου]ά Όνεγεῦγ, οπ Ονοίγ οννη ρ/ποίρ]ος, π- 
πης Όγο ο]αίπια οὗ λεω, {ο νν]οβο ἀῑνίπο πηκείοη 
}οἶνα Ἠπὰ Ῥογπο τεροπιοᾷ απᾶ αποφι/νοςα] {ομή- 
ΤΠΟΗΥ. Ἀε]νοσίᾳ. τοπηπγ]κη ναί, απποησ νο ᾖοννν, 
{ -. 4 οπρήσας απορήοῃ {ο πποῖοτ 
νο οὔἶνοτ Ἆ αγ οπο ἵπ έΗτῃ, παπά 
-- να ἐν «μμ. νο υῄ Ίο Ἰπὰ τοσεῖγεά α Τθ- 
γ ν 

πτισμα ---ἦν 1] Τα οηκο ἵν, /΄ νΊνοπσο 
Ἠπά Γοἶνη ααἰνοτίγ το Ὀαρείχο Τ”". Βάπτισμα ἵκ ρΗ, 
«} «γποσδσε]να, {ον εἶνα νν]νοῖς πἰμίκίτγ οί ον 

3 ’ - 2 σ- ο] - 

Καὶ ἀποκριθέντες τῷ ἸΙησου εἶπον Οὐκ οἴδαμεν. 38 
α-ι 

3 ᾽ Π δ- ού 9 1 

Ουδὲ ἐγω λέγω υμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
Νωώ ο .” 2 σ , Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχε τέκνα δύο καὶ προσελ- 

{ο Ργθας]ι τεροηίαποθ, απά {Π6 ἀοοίτίπες Ἠθ {αμσ]ί; 
Ῥεσσαι5δ6 Ῥαρίίδπη Ὕνας 1ΐ5 πιοδί Ῥτοπηϊπεηί Γεαίητε, 
Ρεΐησ α ΦΥΠΙΡΟΙ οῇ πο ραπ] Ὑλὶσ] Ίε επ]οίπεά. 
ῴ6θ (απιρῦσ]]. 

--- ἐξ οὐρανοῦ,] {ο ἐκ Θεοῦ, ΟΙ οὐράνιον, Οἱ Ἠθανεπ- 
1γ οτἰσίῃ; α 156 ΟΠ ΒοΠΙΘ{ΙΠΠε6 96615 ἵπ {1θ 
1 ΧΧ., Ρα τατα]γ 1ῃ νε (]αδεῖσα] ντ]ίεις. 

---διατί οὖν οὐκ ἐπ. α.] ΄ νἩγ, Ίιοπ, Ἠανε Υε ποῖ 
Ῥε]ίευεά Είπα 1 2 1, ο. 1π Πὶς (θε πποπΥ οΓ πιο. 

20. φοβούμεθα] Τη]8 ἵ5 ποί (α5 ΚιΙπ. απά οίλες 
Ῥή]ο]ορίδ!ῖ5 εαρροςο,) οἱ ἴε πιἰάἀ]ε νοῖσε, εἰσηί- 
(γης {ο ἐεγγί{ή οπεδεἰ{, Ὀαί α ἀεροπεπί {ογπιεά 
{τοπα ναί Ἰαά οτἱσΙπα]]γ Όεειπ οἳ νε ραςείνε 
γοίςθ; ]μ5δί α5 ουγ ποιίετ ος ἀεροπεπί νετΏ, {ο 0ο 
α/γαίά, Ύνας {οτππθὰ {τοπ ιο οἱά Ραδεῖνο {ο 0ο 
α{εαγ]ά, ἴο ο αίτιο] ν ἔσατ. Επί. αΏ]γ το- 
ΠΊΑΤΚ5 οἩἨ αί ἠγαο]ημοσία ἴπ πε Ῥτοδεηί ρα8βρασε, 
Ὦγ νηῖο]ι α οἶααςο 15 οπηείοά α[ἴοι ἐξ ἀνθρώπων 
(εααἱνα]οπί {ο «ναί νν]] ποί ὢο {οχ ουγ ροος ], 
(ο νο] ιο γὰρ Γο]]οννίπς τΘί6ΓΒ, απά Υν]]ο]ι γὰρ 
Ι ριί {ΟΥ Τννο γὰρ᾽. 1 γανο εα[ίεὰ 35 πε 86Π58 
ΒΘΕΙΗΒ {ο τθφ]τθ, ἐξ ἀνθρώπων, --- Ρ2Υ αροδἰορρσύτι. 

---ὡς προφήτην.] Ὡς 5 ντοπσ]γ ἴακεν Ὦγ Καῑη. 
48 ρηῖ ΓΟΓ ὄντως, (ουσ ὄντως ἵδ Γοαπᾶ ἵπ λα 
ΡαΓα]]ο] ράδεασο οἱ Μακ. 1 19 εἰίιοτ εἰοσαπί]γ 
ΡΙδοπαρί]ο (ἨΥ νο] ΌὈνο οχρΓοβδίοη ΥνΗ] ο 
οφ ἱνα]οπί {ο ναί οὗ Το) οἵ βοπιον]αί ἁἰπηί- 
πίθ]ες {νο {οτοο οῇ πο αββοτίΙοῃ. 

οτ. οὐκ οἴδαμεν.] Ἠοεποο (54Υ9 Ἰγοί».) ᾖοδιβ 
τση Ἰηετς Ὠιοίγ απβίηοβς {ο ϱο Ἰπάσος ἵπ Οι 
πππίέοτ, ΟΥ {ο οἰαίπ {ο ανα ἰεῖτ ααἰΠλογΙίγ τανθ- 
τεποςά. 

38, τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ ͵} “« ναί ΟΠ γοι Ί ρῖνο 
πιο γοτ ορίπίοη οῇ νν]ναί Τ απι αὈουί {ο αγ.) 

--- ἄνβρωπος ----δμοἹ] ΒΥ ἄνθρ. ἵδ ρ]αϊπΙγ πποσηῖ 
Οσα, Ὀπί Ἡ 1 ποί 5ο οἶσατ ναί ἵ πποαπ{ ὮΥ 
τίκνα δίο, οἩ ίσο] Ώνοτο Ίναα Ὀσθῃ ΒΟΠ1ο ἀἰνογεΙιγ 
ο  ορίπίοῃ, ἜΤ]ο Ῥομί ΟοπΙΙθΠΙΑΙΟΤΕ, Ἰούνονοτ, 
αγο αρτοσά Ενας ιο ννογᾶς ἀοηίμπαϊο ἵννο ἀἱΠοτοηί 
οἼπεον οῇ Όνο ανν ππίονς 1. ιο Ῥγο/απε απά 
ἑγγε[ίσίομα σοποτα)]γ, ναί νν]ο ννοτο Ργορ]ί {ο το- 
οπίαπσς ὮΥ ο, απὰ {ο τοΓοτπππίοπ Ὁγν Ομ 
ν "ιο Βεγίδεν απ []αγίοοε, νν]νοί]νογ ργοβίς ογ 
ΙαγΙΠΟΠ, νο, Ενουρ] ρτο[οκκοά!γ ππχίοις {ο 4ο 
νο νι] οὗ σα, ννοτο, ἵπ τοπ] (γ, νο ρτοπίον" 
οποππίον {ο το]ἱρίοι, απά οροςἰα]]γ Οναι οῇ ἠιθ 
(0σερε], 
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ΜΕΝ. 11. 
19. 920. θὼν τῷ πρώτῳ, εἶπε᾽ 

λῶνέ µου. 

μεληθεἰς, ἁπηλθε, 

“ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Εγὼ, κύριε" καὶ οὐκ ἀπῆλθε, 

δύο ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ πατρός; 

4έγει αὐτοῖς ὁ ἸΙησοῦς" 

πόρναι προάγουσιν 

}άρ πρὸς 

σατε αὐτῷ 

ὑμας Ἰωάννης ἐν 

”ς ’ 2 
ἰδόντες οὐ 

.. - 

υμας εἲς 

λλην παραθολὴν ἀκούσατε. 

ΜΑΤΤΗΕΝ 6ΗΛΔΡ. Χχι. 25-.- 56. 

Ίεκνον, ἵπαγε σήμερον ἐφγάζου ἐν τῷ ἅμπε- 
ε . . ἀ 
ϱ δὲ αποκριόεἲς εἶπεν ᾿ Οὐ θέλω" ὕστερον δὲ µετα- 39 

Καὶ πφροσελθὼν τῷ ᾖἹ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. 3) 

Τίς ἐκ τῶν 51 

«Πέγουσιν αὐτῷ' Ὅ πρῶτος. 

᾽αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἳ τελῶναι καὶ αἳ 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ἠπθε 

ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύ- 

οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίοτευσαν αὐτῷ. ἡμεῖς δὲ 
µετεμελή Θητε ὕστερον, τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 

”ανθρωπός [τις] ἦν οἰκοδεσπότης, 3 
ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε, καὶ ώρυξεν 
ἐ »., ) 3 .. 9 2 δό 

» αὐτῷ λὸν, καὶ ᾠκοδόμησε 
3 , 

καὶ απεδημησεν. 

πύργον" καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, 
Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶ», ἀπέστειλε 34 

τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς, λαθεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. 
8 Καὶ λαθόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ 30 

ὁ Ι ἀπέκτειαν, ὃν δὲ ἐλιθοθόλησαν, 

90, δευτέρφ] Λίαηπν Μ88. απά 8οπιο Ἰοτδίοπ8 
ππά Ἐαίηογς Ἠπνο ἑτέρῳ, Νίο] νναδ αρρτονοά Ὁγ 
ΜΗ] απά Βοπρο!, απά ια. Όεοι πἀορίεὰ ὃν Ἰγείς., 
Οτίοκῦ., παρρ, Γέπα., Ὑαἴοτ, απά Ἀολοῖα. Βαΐ 
Μαιν, απά Επίκ. τοϊαῖη [χο 6ΟΠΙΠΛΟΠ τοπάίπσ; απιά 
τἱρΙγ, Γοτ Τι {9 βαρροτίοά Ὦγ στοπίετ απΏλοΓίγ, 
παπά Όιο οίμοτ τοπάῖηρ ἶ9 ονἰάεπ]ν α οοτγθο(Ίοῃ. 
Τ]6 ἵννο ννοτάς, Ἰοννονοτ, απο οὔεῃ οομ{ουπάσά ; 
α τοπηπγκαδ]ο οχαπηρ]ο οῇ νο] οσους ἵπ Ῥ]ασγἀ. 
1, 49, νν]γετο 866 ΠΠΥ ποῖο, 

---ἐγὼ, κίριε] Τε Όσοι Οοπιπιεπίαίοτ ατα 
πστοσς ναί ἠής ρ]ταδο, (Γος νο] ἔγωγε ἵν αεοά 
ἵπ νο (]αβείσς}) απεν/ογς {ο νο Ηοῦ, 111, Νήσο] 
ἵ, ὉΥ οἱ]ρεοα, α ρηταςθ οὗ τοβροπείνο πββοῃί, Γ6ή- 
ἀοτοὰ Ὦγ νο 1 ΧΧ. ἰδοὺ ἐγὼ, ἵπ Ἰ Ῥαπι. ΕΠ, 4. 
Ναπιρ, χὶν. 11. 6ο αἶκο Τικο 1. 985. παπά Λοῖς ἵκ. 
10. ««Τῆο Ηοῦτοννς (οὔβετνα Ὑαἴα)., Ἐταβπα., παπά 
ΕΒτισ.) απεννογ Ὦν ΡΙΓΟΠΟΝΗΣ, οτε νο Τ αἴἴης α9α 
νοτῦς απά αἀνοτῆς, αφ οίαπι Ὀοππίπο. Τε πιαν Ὃο 
ραγα]]ο]οὰ Ὁν ουσ οννπ Ἰάΐοπα, “αὖε, αἶτ.'. Ἰπάεοά 
οτ αη» απᾶ Όιο εἷα, τα, ος μα, ΟΕ Όνο Νοτίγεγη 
Ἱπήσααρος, 5οοπα {ο ὃς οομπαῖο νι ἐγώ. 

5]. οἵ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι] ἶ. ο. 6ΝΟΠ ἴ]νο ννοταί 
ο Όιοθο ργσβιπο απ ἀἡκκο]ηίς Ρ6ΓΜΟΠΑ. 

--προάγοισι.] (19 οχρ]αΐίης Οής "' ]οπά ο τς) 
απά Βεμ]ους, απ Λα) ακείρη εἰ] Ίος αὐἀπιϊκείο]ο 
βοηεο», Ἴ]ογο ΑΘΟΠΙΝ ΠΟ ΓΟΠΔΟΠ ο αὔαπάση νο 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ ἱπτογρτοία ο, ΄'μο Ὀοίοτο, ρτοσθάο: 
τοπάσος, “«ατο ρτοσθάίηπς γοι.” 

35, ἐν ὑόφ δικ.]. ΑΛ Ηεῦτονε Γοσπι οὗ οχρτοβείοη 
{οτ “' Ἠο οαππο {ο γοι ἵπ 11ο ρτασ[ίσο οἳ, 1. ο. ργας- 
Εκίημ τἰρ]ήοοακηθεα ;' απᾶ, ὃν ἱπρ]σοσίοι, 1οπά- 
πμ οί ποτη Γπίο νο 4 4ΠΠο οοΓΑ9. 

--τοῦ πιστεῦσαι] Γοτ εἰς τὸ πιστ., Ἱ. 9. ὥστε πιστ. 
35. τικ] {ή ἶά πο Γουπά ἵπ Ιαν οἳ Όνο θνοεί 

Μ58. παπά «οππο Ὑογκίοῦς απά Επίογα, απά να 
οαποσ]]οὰ Ὦγ Οτίοκῦ,, ἅπαρρ, ναι. Τήσπα., Επία., 
απά Βο]οῖκ, Τ ννας τοιαϊποά ὃν Ἠγοίς, παπά Ἁπαι- 
ὑνοίς ἵνα, 1 ννο ππαν Ἰπάμο ποια επρτα νος, 58. 
κ θνουί τοπκος, αγ, Επίκ. Ον π]κα ναί ονοῃ νο 
οοπα!γμείίοη τοφπίτος ἵα πὔαοποο, Βυί Ὠναί ἵ 
κοπιοννηαί Ἠγροτοτίὐσαὶ, παπά ἵν Ἰιάμίης οἳ Ἠε]- 
μα ντας απά ρορυ] αγ κἴγ]ο ΡΥ νο τα]ον ο 0Ἰακείσα] 
η ημ. 

Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους 38 

--- ὤρυξεν ---ληνόν.] Τ]ο ληνὸς Ργορετ]γ ἀεποιεὰ 
Όνο Ίατμο να (οαεὰ νο ο φι αν. 1π{ο νι ής]ι 
Όνο ὕπλρου ποτο τουννῃ, ἴο εχργεεεε ; {η 
ή ο]ν 8θη»ο {{ί οΏεῃ οσους ἵπ Όιο Βορί. Βαῖ α8 
Όμ5 νοςκο] Ἠπά οοππεοίεὰ νι ἴ οἩ Όνο εἰάο, 
ο; απάετ Τ (1ο «ἶνθοκ, Ὦγ νο οοοἵποκς οἳ 0νθ 
ἰίπαίίοῃ, ἴοο ρτεαί ΓετπεπίαΙοα) α- οἰκίεγπ, Ιπίο 
Νήσο] νο εχρτοφεθά Ἰπΐος Π :50, γ εΥπες- 
ἀοσ]να, ληνὸς οπππο ἴο ἀθεποιο (18 Ἰετο) Όναι 
οἰδίσγη ς νο ι, 18 ΤΕ ννας Ἡν εαὈίεγγαπο η 
από κοππείἴπιος άεγ (ιο ναί, 8ο 1 ννας οΏιεη οσ]]εά 
ὑπολήνιον, 39 1η νο ραγα]]ο] ἵπ Ἁπατ απ 
Ι5. χνί. 10. ]εχο οἰκίθγῃα (νήσο ατο οΥεῃ γοῖ 
η 19ο π Ὀνο Εααι), ἴνοτο «οπηο τεβοπηῦ]απου {ο Όνα 
λόκκοι ΟΓ νο (τοεκα, νο Όνο Βο]ιο]ίακί οἩ 
ΑΓΙΡΙΟΡΗ. Εσο]. 104. (οτε ὃν λος.) εχρ]αίης καὶ 
ὀρύγματα εὑρύχωρα, καὶ στρογγύλα {1 εοη- 
1θεἴαγο καὶ στρογγίλα καὶ τετράγωνα) καὶ ταῦτα 
νὰ (ραβιοτίηᾳ) οἶνον ὑπεδέχοντο καὶ ἔλαιον εἰς 

τά. 
αςο ο 

το 38 
οὔαοτνοα, ναί ἵπ 
λος, ας Οἡ : ας. 
πβο βοενί ογπατηοπῖς οτ γ -3-- 
ως ών νο” Όήηᾳ ἵνα Ρτονίάοὰ νοῦν [ου 
ΘΛΑΗΤΟ απά οοαΙγ. 
ον ἐδοτο] [ο πω «Κ πα ἵπ Ῥο]νὴ. νὶ. 11. 5. 

ἐπὶ δέκα ἔτη, νο οατ]]οεί τουοτὰ οῇ Ἰοῦΐπς ο ἴραφε 

ας ο πολι τον. το ᾿ τοι ᾧ ποτ 
Όνο τοηί ἴο Ἐν πο π πποπεν, Όας (αρτοσαδὴν {ο νο 
πηοκῖ αποἰοπὲ Ώκαρο, Υοῖ τοϊαἰποὰ η νο Ἐπεί, απἀ 

κ ον ον να οἩ υκε 
κἱνου]ά ἴνο τοπάστοά “' λήκ (παῖε, ος σα, Όνο 
Ροο πε] οἷν ΓΕ] ο πο.” 

οὐ ηςν Ἠο Παν αν δν σόσς 
36. ἴδαραν,] Δέραν εἰρπίβοα ρτορεή!γ (ο /αψ ο 
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ι -” , 3 π. ς ; 

37 πλείονας τῶν πρωτων ' καὶ ἐποίησαν αυτοῖς ὠσανύτως. 

35 υἱόν µου. 

Π . - 

39 κληρονοµίαν αντου. 

41 τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις ; 

κέµασαν 

φαλήν γωνίας. 

4 ΦΒαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶγ. 

- ] ὰ κ 

44 ποιοῦντι τοὺς κχαρπους αντης. 

105 
ΜΚ ΑΝ. 

ε/ υ 

Ίυτερον δὲ132. 90. 
3 , ι 3 . ᾽ ον ” .. Π . 3... ΄ Δ 6 13 

απέστειλε προς αὐτους τον υἱἷον αὐτου, λέγων  Ειτραπήσονται τον 
- ι , ο ς ϱ αν, ὁ 

Οἳ δὲ γεωργοὺ ἰδόντες τὸν υἱὸν, εἶπον ἐν ἑαυτος' Οὗτς ἹἸ 
-” 3 ἃ οἳ ’ .) 

ἐστιν ὃ κληρονόμος ' δεῦτε, ἀποκτείγωμεν αὐτὸν, καὶ κατάσχωµεν τὴν 
’ 2 . . υ. 32 ιο 

Καὶ λαθόντες αὐτὸν, ἐξέθαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος 8 «1δ 
δι ρ 5 , ς , » 3 . ; 

40 καὶ ἀπέκτειναν. Ὅταν οὖν ἔλθη ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τέ ποιήσει 9 
’ ο -- ' » 3 , 

«έγουσιν αὐτῳ ΚΝακοὺς κακὼς ἀπολέσει 16 
3 ’ 9 ᾽ 3 . . ΄ »’ ωϱ ε’ 3 

αὐτούς' καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδόσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἄπο- 
- . ω -ω 3 ο. , 3 -- ς 

4 δώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. «4έγει αὐτοῖς ὃ 
23 - »᾿ . 3 . -” , Δ 3 

Ἰησοῦς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς; 4ἱ9θον ὃν ἄπεδο- 19 1 
ο τ , 

οἳ οἴκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήδη εἰς κε- 
, 5 ’ / π - 

παρα Κυριου ἐγενγετο αὐτῃη, καὶ εστι 1 
- Π ς ο 5/ 

4ιὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, ὅτι 
Ἀ.,. Ἅ - ς - . , 

ἀρθήσεται ἀφ ὑμῶν ἢ βασιλέα τοῦ Θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει 
ι” - 

Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτο», 18 
’ 3 3 ’ 

λικμήσει αὐτόν. Καὶ ἀκούσαν-- 19 
ο [4 3 ”. 

46 συνθλασθήσεται ἐφ᾽ ὃν ὃ ἄν πέση, 
τες οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἳ Φαρισαῖοι τὰς 

αχὖπ; Ῥαΐϊ α5 ννοτάς ἀεποίῖπσ στεαί νίο]οηος «ΟΠΊΘ 
αἱ Ἰεπσίῃ, επτουρ]ι αὔιςε, ἴο Ὄεατ α πι]άεγ βεηςο, 
1τ ννας αἲ Ἰεησίῃ ας5οά {ο εἰσπ](ν ᾖοαξ δευογεῖη. 

3τ. ἐντραπήσονται] “ Ώνευ νι] (τεαί νη](Ἡ ΤεΥθ- 
Γ6ΠΟΘ.᾽΄ Ἐντρέπεσθαι αἰσηίβοας, 1. {ο ἔπτη Ἱπροῃ 
οπεβε]{; 2. εκ αἀ]πείο, ἴο Ώε αἰταιά ; 9. ἴο τεσατὰ 
νι ηἩ τενετεποθ. ἜΤ]ε εχρτεβείοη 18, α5 (Τοῖ. οῦ- 
6οτνε», {ο Ὀε απἀετείοοά θεοπρεπῶς, ποξ {ο εχε]ιάε 
Ῥτεφείεπσς, Ῥαΐ {ο ἀεποίο (αί πο οοπ6ίπσεπογ 
οἳ απ ενεῃί ἶ5 νῖεννεὰ ἵπ Τς 641568. 

38. Οοπιρ. Ιπῇς. κκν]. 5. κκν]]. 1. 2ομη χὶ. ὅ8. 
4]. κακοὺς κακῶς ἀπ.] Οαππρ. τεπάςτς, ΄΄ πθ νν]] 

Ῥτίπρ Όιεςο ντείς]ος {ο α ντείο]εά ἀθαί. Τ]]9 
Ρίιταςο (Τη γής Ώνο Ῥατοποππαεία ἶ5 τεπιαγκαθ]ε,) 
ος ΗΓ5 ΥετΥ ο. σολ! ἵπ Όνο Οτεε]κ ννγ]ίογς {τοπι 
Ἠοπιετ ἀοννπννατάς. Τ 9 ννοτίῖγ ο{ οὐφετναί]οῃ 
Όναι Ὁν Ίο να ννοτάς ατο αθοτῖρεά {ο (τε 
Ιήπιοος, απά ἆτανν ἔτοπα πο βοτῖθθς ἴἶνο εχε]ππηα- 
Ποπ, μὴ γένοιτο! ΟΕ ἤνο ππαπΥ πιοί]ιοἆς ρτοροβδεἆ 

ο ος τεπιονίησ Ες αρρητεπί ἀἱβογοραπογ, ο Ῥορί 
66οπη» {ο ὃς Οναί ος Ὠοδάτ., Νο 8αρρο8ες (ναί 
Οίκε ἵπ ὅνο [γαί ὑπαίαπορ ἆτενν νετ ονΠ οοἩ- 
ἀεπιπα ίσοι οπι νο Ξαπλεδτίτα, απά ἴΊπεη ΒΟΟΠ 
αΏετνιαγάς τορεαῖεά (ἰνεῖτ ννοτᾶς, ὮΥ νναγ οἱ οοη- 
ἠτπιπίίοῃ., οτο ἵψ ποιµίηρ {ο βἰαπηῦ]ο αἲ ἵῃ 
Ρτϊεείς ργοπουποῖπᾳ Ενείτ ον ἀθείτασίοῃ, βίποθ 
Ειρυ «εεπι ποῖ αἲ βγεί {ο Ἰανο απἀθτίουὰ Ογίςίν 
ἁπιῃ ἵπ Όνο ραγαῦ]ο. 
--- ἀποδώσουσιν ---- αὐτῶν.] Της (α8 Τ Ίανε Ῥο[οτο 
-. νο πηοκί απο]οπί πιοᾶς οὗ ραγίπσ 
πΕντ (νἡήο]ι ἔογπι αἰσπίβος νν]ναί {9 γεπάργρά {ου 
πω παππο]γ, ὮΥ τοπὰστίηρ α οσγίπίη ρτο- 
Ρογΐση ο πσα; οὗ νο] Τ πανε πἀάισοὰ 
ρεγεγαί οχαπιρ]ος νι Πηκίτα ίσης ἵπ Ἠσσςῃβ. 
Βγπορ. Τῆνα πιοβῖ πρροε/έο ἵψ Ῥ]αΐο ἆε Τιομρ. νΗ. 
τα ων δὲ ἰκδεδομέναι δοέλοις, ἀπαργὴν τῶν ἐκ τῆς 
να πα.» 6 πιΥ ποῖς οπ Τηπογά. νἰ. 20. 
. αι. 
ὦ) - νίας.] Τακοῃ [τοπι Ῥα, οχν. 23. 

Βαρι., ἵο ν]ήεἩ ποτ ἵν π]κο α το[οτοποο ἵπ οἵ]νοτ 
Ῥπλκασον οὗ Βοτρίατο ; αἲ] οὗ νν]ή σι «ἶνονν ναί (ἶνο 
νοτάκ, Ὀνουρ]ν νοτγ ππρ]{σπρ]ο {ο Ὠπνίά, Άτα, ἵπ 
Ονοίγ Ἡν αρηκα, (ο ὃς το[εγτοὰ {ο νο Μονκίαι; 
α. νο συν Ὀνεπρίνου ποκπον]οᾶσο. Αίβον ὃν 
{ος λίδος ὃν ἵ πο (0 Ο]ηκα, Ππππρίηςκ) α Ηευτα- 

ΥοΙ., Ι. π 

᾽ 3 - 3”, 5 

παραθολας αὐτοῦ, ἔγνωσαν οτι 

5 Ὀαί ἶς α οοηβίταοίΊοη {Πεαιαηπί Ῥοί] ἵπ {ο 
ταεκ απά ΤαΗπ. ὢεο ΜαΠΠ. (τ. τ. φ 474. ο. 

----κεφαλὴν γωνίας.] Βοί]ι πο ᾿εννῖδῃ απά ΟλΓίδ- 
Παπ ἀἱερεηδαίίοης ατα οβίεη ἀθεἰσπαίεά Ὦν ἴ]θ 
Πσιτε οἱ α ῥατάΐπσ; απᾶ οϐ Όιε Ἰαίέετ Οητῖςί 18 
τορτεεεπίεά αδ ἴε εογπεγ-5ίοης, απᾶἀ, Ὁγ 118 ἴπα 
Ροτίαπςε ἴπ 5α5δίαἰπίησ απ ἀα[επάίης ία Ὀ]]άϊπᾳ, 
ιο Πεαᾶ-ξείοπθ. 3εθ 1 Οοτ. 1. 1. ΕΡΠ. Ἡ. 91. 
Ἠούννενοτ, ιο παίιγε ΟΕ ἴ]νο πιθίαρ]οΥ 5 ποί νοτΥ 
οὔνίοιβ, πος ἶ6 1 νετ Ρ]αΐῃ ναί {5 κεφ. γων. 
να. Βρ. ΜΙάά]αί., νι τεαδοῃ, Οκ ἐαί, ρα 
Οδ Ῥαβκασε, Ι{αρρθατε {ο Ἰανο Ῥδεῃ, 1. δοπιοίμίπσ 
νἨΙοἩ πηϊσηί Ὃο αἀάεὰ ποη ἴπο Ῥι]άῑπσ νναβ 
οοπηρ]εία : 2. ναί 19 ννας 5ο 5ἰἰπαίος, ἐπαί α ρας5οτ 
Ὦγ παὶσ]{ί Γα]] ασαἰηςί ές απ, ὃ. ναί 1ὲ τοὶσΏί Γα]] 
προῃπ Πίπη. 389 ἴμαί, δαγ5 ο, “Τί οχαοί]γ αΠΘΙΥΕΓΒ 
{ο απ αρτίσηί κίοπο οἵ Ρα1ΐτεβς, αάάσά Γος πο ΡΙΙΙ- 
ο56 οἱ ρτοίθοίΊης πα οοἵπετ ο α Ὀμ]]άΐπα, ννετε 

1 18 πηοβί οχροκος {ο οχίογπα| νίο]εποςθ.’) 
---αὕτη --- θαυμαστὴ] Ἐεπιϊπίπθς {[οτ ποπίοτε, 

Ἠευταίσὲ. Άπ Ιάΐοπι οΠεπ αἀορίεά ὮΥ {ιο Τ,ΧΧ. 
Φεο Ἰἡποτ)ς Ο1τ, (τ. Ρ. 84. ΠΠ. Ἔ]ο οοπβίτας{ἶοι 
ἐγενήθη εἰς ἵν Ἠεῦπταία, 48 αἱδο 15 θαυμαστὴ ς"'ὀφθ. 
ἡμῶν ; ΓοἨ, πονν ΠΠβίαπάῖπσ ναί Όιο ϱοπιηθιαία- 
{08 αἀάπος ΠΙΑΠΥ οχαπηρ]ος οῇ ἴ]ιο ρ]γαδο ἐν ὀφθ. 
ντα Ὁεγὸ, Υεί Όιοεγ ρτοάμςσο ποί οΠ6 νι αη 
αά[οοίίορ. 

40. ἔθνει] 1. 6. 45 Εαίηγπι. οχρ]αίΠΒ, τῷ γένει 
τῶν Χριστιανῶν. ἨΟοβ6ΗΠΙ. απά Ἐαίη, νοτγ ννο]] 
Ραταρ]ταρς Ένας: Βοσαμκο γο Ἠανο τε]οσίεά (8 
ίσης, νο Ῥοποβίς οῇ ιο Μοβε]α]ις Κάπράοπα απά 
το] ρίοη Πα] ποί Ἐν οοπιπηαπ]σαϊοά {ο Ίο; ια 
ἱπιρατίοά {ο α ἨπΙΙοΠ, ΟΥ Της ΟΡ ΡΘΓΒΟΠΕ (ννλοί]οχ 
{ον ος ΟσπΗ]ος), αἲ] οὐοδίοπ{ (ο]1οννεγβ ο) 6518, 
νο α]ια]], ο. 1.6. ιο ον] παίοη β]α]] πο 
ΊἸοππετ Όο νο ροσμ]ίατ ρεορ]ο οὗ ος αί ναι 
πα ον οἵ τπσςο ια] Ὦο ο, Πίο] (ο) ννηαίονογ 
σουπίγ) οπιῦτασες Όινο ρ]απ οῇ α]ναίίοῦ πονν ΡΓο- 
ππμ]ρα(σς,) 

44. καὶ ὃ πεσὼῶν ---- αὐτόν.] ΛΙπιονί αἰ] Οτιήος ατο 
αστοσς ναί Ο1 νογκο ε]ου]ὰ ρτοροτ]γ (ο]]ονν νου, 
403. (18, νου Επ], εἶνο σοηπο ο {ση ἱπά]οπίο»), απιὰ 
Όνας 1 Ἠπα ρτοῦαΡ]γ πο ρ]πσο Ἰνσγο, Ὀης να 1ΠίΓο- 
ὀμορά ποπ πο ρατα]]οἳ ρπκασο οὗ Ίκο, Τ]ιο 
Μ35, απά Ὑεγκίοην, Ἠονίανοχ, ρίνο ποι Ό1ο κ Εἰρ]ῖ- 

11 



106 ΜΑΤΤΗΕΝ 06ΗΠΛΡ. ΧΧΙ. 406. ΧΧΠ. 1-7 

καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρφατῆσαι, ἐφοθήθησαν τοὺς 46 

ΧΧΠ. ΚΙ ἀποκριθεὶς ὁ Ιησοῦς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν παραθολαῖς, 1 

καὶ οὖκ ἤθελον ἐλθεῖν. 

ΜΚ ε 

19. περὶ αὐτῶν λέγει" 

- ὄχλους' ἐπειδὴ ὡς προφήτη» αὐτὸν εἶχον. 

ες ἁν λέγων" " Ωμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις 

ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ: καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ 8 

καλέσαι τοὺς κεκληµένους εἲς τοὺς γάμους" 
ὃ Ριου, 9. 8, Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων" Εἴπατε τοῖς κεκληµένοις" 4 

᾿Ιδοὺ, τὸ ἄριστόν µου Πτοίμασα, οἳ ταῦροί µου καὶ τά σιτιστὰ τεθυ- 
μένα, καὶ πάντα ἔτοιμα" δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. Οἱ δὲ ἀμελήσαντες 

ἀπῆλθον, ὁ μὲν εἲς τὸν ἴδιον ἀγρὸν, ὁ δὲ εἰς τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ. 

Οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὕδρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 6 
Τ Καὶ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος, ὠργίσθη" καὶ πέµψας τὰ οτρατεύ- Ἰ 

οµί οοµΠίοπαπςθ ἴο ιο [γκέ βαγπιίδα; απά Όνα 
βεεοπά 19 ΥετΥ εἱοπάοτ]γ “μμ. Ι επηποί Ὀαί 
Οἡπ]. Οναί αἲἲ 9 ας. ἴἱ ννας 160 Ὁγ Όιο Ἐν πα] 
απά Τ απι ρταΙβεὰ ἵο βπὰ πιγ ορίπἰοι αΌἲγ εαρ- 
Ροτίεὰ Ὦγ ναί οὗ Επί. νο 596, 
1 τερρεοί {ο Όπο παίηγε ο Όλο σον μον. 

Όνοτο {9 αἩ αἰ]ηδίοῃ {ο Τ5. νη, 14 ἂ. 10.: απά Όνε 
νοιρα΄ατο ἴθΓπις ἀοποίπῃ στγεαίεγ ΟΥ ἴεεε ἆεμτεες 
οὗ π]ατγ : Όιο ἤταί Ὀοίπρ [ο Ὀταίφο απά οταδ] να 
κοοοπἀ, ἴο Ὀοαί ο ρί6σθα, απά ἀεείτογ υτετὶγ. 
Ἠγ/αί5. απά οἵ]νοτς ἐπ] ναί Όνοτο 19 απ αἰλαβίοη 
το ἴἶνο ἀῑ[οτοπί πιοὰος οἱ εἰοπίπᾳ απποηρ νο ουν. 
Απά Όιου ῥραταρΏτακο ας:  Ἰηοβοθνεγ αἰνα]] 
αίυπηυίε αἱ απά τε]εοί πιο αφ πο Μορθίαϊι, ενα] 
οποοιηίθς ΠΙΙΒΕΤΥ ; Υοῖ Όνογ πιαν τερεπί απά οα 
Ἠοπ]εά. Βυαϊ οἩ ΝΝΠΟΠΙΡΟΕΥΟΓ 8 του (νο Ἀῆος- 
βἰαλ, ννπ]οῖι πηὶσηί Ἠανο Ῥεοῃ Οποίτ ἀε[εποῬ) β]να]] 
(01, νι] οτι ποια ἵπ αίοτ ταῖπ. 

40. ὡς προφ.] Τ]νε ὡς ἵ8 ον -- ιο νο ρα Γος 
ὄντως, τευεγᾶ. Ὁοπαρ. Ματὶς χἰ. απά κο κκ. 
6. Βαϊ Ἠονενετ (ή 5εΠ86 ΠΙΑΥ ανα ρ]ασς {η 
οἵ]νογ ράβκασος, Τ ννου]ά Ίθτο 8εεπα ει /Πείεπί {ο 
τοπάςτ αέροίο. 

ΧΧΠΙ. Ἱ. ἐν παραβολαῖς,] Τε ἵ9 οἶδατ Οναί μή 8 
Ρα Γοτ νο πιοτο ο]οσαπί διὰ παραβολῶν, 38 ἵη 
ἉγίβίορἩ. Ἐππ. 61. σοὶ ὁι αἰνιγμῶν ἐρω. Ἴ]α 
ἀποκριθεὶς παν Ίθτο αἰπιρὶγ ἀοποία πιο ; 
μΠ]οςς ἴ]νοτο 18, 8 4ΟΠ16 ΒΗΡΡΟΒΡΕ, 4Η αΠΦΙΟΕΥ {ο 
(πο σ]ή οἳ ἴἶινο Ε]νατίκοςς. 

3. ἡ βασιλ. τῶν οὐρανῶν] Όνο πἀπαλπἰκίταίοη ος 
Όνο Ἠοανοη]ν Κἰπράσπα, οἵ Ώἱαροηβαίίοῃ, Ωμοιώθη, 
{. ο, Όνο κππηο Οήπς νι] τακο ρ]αςο ας Οναί τερτο- 
εοηίσά ἵπ νο ραταὺ]ο ο α Νίπᾳ, ἃο. Τῆνα ργὶ 
οὐ]θοί οἳ ήν ραταδ]ο ἵ8 {ο τερτεκοπί Όνο πνίία- 
ὕἴομ ρίνεη {ο νο ονν {ο οπιΌτασο Ότο Οομρο]: 
Όνο τε]οοίίοη οὗ ναί οβοτ, ἶνο κονοτο ρυπ]κποηί 
ιο ο ἱπβιοιοά οἩ νοπα {ος Ενοῖς ἀἰκοθοάίθησα, 
απά (νο αὐπη]καίοῃ οὗ νο Οθη 1ος, ἵπ Ὀνοίγ κἰσαὰ 
(ο ἴνο ρήνί]ομος οἳ Ολἰκήκηίεν. 81ο] ρατία ος 
Όνο αἰπη πάς ας αγο ποῖ το[οττίυ]ο {ο Όνεκο /εαάς, 
πτο {ο ὃς οομεἰάστεά ας πιοτο]γ ἱπίτοδασθά Γοτ ου- 
παπποῃί, ος {ο οοπρ]οίο νο ογαίε ε Τῖνοτο 
ία, Ἀοννονοτ, α εεοσπάανγν Ἰπίοπί ἴο ο ποσο, 
νν]ηήο]ν κ, το Ἰπου]σαίο α γι Ποσάβι] {ο ὃο κερι 
ἴπ παπά 1η ονοτΥ Ἀσο ν ΠΛΗΝΕΙΥ, Όναι νο γρραγάα 
Νο]ά ους Ὦγ νο Οοκροῖ ατο πο το Ἰνδ οοπβοττοά 
ος. πε Ρόκο, Ὀσί προς Όνοιρ οπ]γ Ἠν]νο 
ου] νατο (ἶνο ἀἰκροκήἶοηα απ Ἠαδίτ οπ]οἰπος Ὦγ 
τα Ρτοσσρί., Τ]οτο {4 
οοπηρατίκοη κο], κἶπος ἵπ Βοτίρίατο Όνο «ενοία] 
Οονοπαηξ, ας ννο]] ας νο (Ἠγήκεία, ἵκ τορτοκοπίσά 
μράσγ Όνο στο οἱ α πιαγγίασε εὐπέραεί Ὀεινθση 

εἰάετεςά ας ἴ ννετο 

αἰίαν ρτορτίσῖν ἵπ νο [αγηήπς 

ο ανά ή ρεορ]α. Βεο Ἰα. Ἡν. δ. Γετεπι. Π1. 8. 
απά, η Όιε Ν. Τ, εεαο Λίαιι, καν. δ. ὁοΐνα 1. 99. 
2 (οτ. χὶ. 5. Ἠενε]. χὶκ. Ἱ ----Ὁ. 

--“Ὑάμους] Της 9 ὉΥ πποβί (οπυπηεηίαίοτε (πκοπ 
ο εἰρηί[γ α πιαγγίασε /εαδί; Όνοαρ]ι, α5 νε ννοτὰ 
σ΄ πάςΠΙΙΥ {ο Όνε Ἠεῦ. ΠΩ) οΠε εἰρπι- 
ϱ5 α /εασί ἵπ μεπετα], 8Ο ΟςοπηισΠίαίοσα ακαί 

μον ὀ-ν... μον ωκν- ἲ Όνο ας ιο ὧνα 
πιοταὶ ρυτροτί . . πονεγετ, 
οἳ Όνο τοσεπί ϱοπηππεπίαίοτς (18 Μίζμαο!, Ῥο- 
δοππη., ΚαῑΠ., απά Ῥεμ]εις.) απάεγείαπὰ αὖ ὑπαι- 
εγαίσπ [εαδέ, ννηεν Όνο Οτιεπία] Κΐπρε ννετο «0η- 

κά ο Ὀνεῖχ ποπ δεο 
Ίκε κ. 6. αὶν. ὃ. Εν, Π, 18. Γκ. 5ο. Ἰ Νίηρε 
ἱ. ὅ---. ἼΊετο 8ΕΕΠΙΑ πο ΓΘπ8ΟΠ, Ἠονεγετ, ἴο 
ααπάση νο οΟΙΠΠΙΟΠ ἱπερτρτείαίίοη. ή πενετ 
νο πο 8εη8ο, Όνο ρ]ηταὶ παν ο οοπεἰἀετεὰ αἱ 
Ἰανίπᾳ τε[ετεπος ἵο νο οοπίπααπος οἳ λοφθ 
Γοαβίς Γοτ αενογα] δω -- 

5. καλέσαι] σεποτα]]γ τα ψκὰ «(ο Πην]ίο :’’ Ίῆκο 
Όνα [,αξἴη υοεαγε παπά νε . 9ο Τηεορ]. 
ΟἼναγ, 19. κεκληµένος εἰς γάμους. Ἠοτε, ποννενετ, ἰτ 
ταίλοτ ἀοποίος {ο Μιώηπιο; Γοτ Ἰωαο., Βπωρ., οτοι., 
απά Κυ, Ἠανο Ἰνονη ναί, αππονᾳ αποϊοπῖς 

οκία Ίνοτο βτκί ὑποίίεά βοπιό 1ἶπιο Ὀοίοτος απιά 
θἩ φπωιοπεά, Ννίη α- αἰνοτί πιο οὗ Όνο [οαδε, 

Όναί νου παἰμ]η Ὃο τοπάγ. 
4. τὸ ἄριστον] Ἐήα Ίνα, ἵπ οατ]ν πιο, νο 

τα βίνεν {ο .. ο χ πι νο. 
ποοπάαν ππεαί ; αἲ ἕ ἵνα ' 

το ιο οἰίε/Γ πιρα], ἴακοι αἱ Όνο εἶοεο ο ὡς 
Ἠσοπσο ἴ οπππο {ο π γ--- τη 3 
τρνα εἲκ ἄγνν Ἐ δεις να 
Ιν. 15, 
-τὰ σιτιστὰ] ἜΤ]νο ἵογπι ἀεποῖος απ]- 

κο Ἠανο Ἠλά τησ] ραί αρ ἴο τι -ᾱ Ό--- πα 
πηοβίίοη πιπάο Ἰηφί Ἰνο[οτο ΟΓ παῦροι, ἴξ ππυεῖ ἀο- 
ποῖο οπἱνοι, εἈθορ, οι, ΝΟ Όνο εχοερίον ο{ 

--τεθυµένα.] Θίω μα εἰρπίῇου 
πηοηος θίος παπά θίωμµα αι .. εἰρπίῆβοά 
ο. πηακο Όνοχς ρ ἵποσηκο, Γαία, απά 
βοννογε, {ΟΥ νε] ο] οὗ απήπηα]ς ννοτο αΠογ- απο 
νναγόα «οκ ἠκα{σᾶ,. Απά ας θίειν αἲ]] σοπαπασα το 
ὃς ασ, ἐξ Όνον ἀοποίοςὰ {ο κασγίβοε; απᾶ αἲ ἹοπρΏν 
Εονοτήᾗ το εγ [ου δα ΐησι ἃ Γουπά 

Όνο Ηοῦ, Π11 (Οτο. απά Ἡοπιείοτ]ν.] 
ὅ, τὸν ἴδιον ον Αν Υ Ἰαπά; 

Όνας νότο Γάγπα, οἳ (18 Όνο πα } 
ῥηκήποεε; Γοτ ἐμ βοπι νο απ Ώνο- 

εία, πιυκ! ἀσποῖο οἳ 8 
Γιοίντος. 
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3 στ Ἀ. ὁμ . ϱ ; ον ' 4] 3 » 6 
µατα αυτου, ἅἄπωλεσε τοὺς φονεῖς ἐκείνους, καὶ την πολιν αὐτων ἐνε- 

Έπρησε. Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ. Ὁ μὲν γάμος ἔτοιμός ἐστι», 
3 »” 

9 οἳ δὲ κεκληµένοι οὐκ ήσαν ἄξιοι. 
- ς - . 5/ Ευ) 5/ Π 3 ι) ’ 

10 τῶν οδῶν, καὶ οσους ἂν ευρητε, καλεέσατε εἰς τους 7αμους. 

’ Ε) .] ’ 

πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους 

Καὶ 
-- ”ω. ς ’ ’ 5 

ἐξελθόντες οἳ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς, συνήγαγο» πάντας, ὅσους 

εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς' 

1] γω». 

19 ἐκεῖ ἄνθρωπον οὖκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου" 
Ἔταϊρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὉΟ δὲ ἐφιμώθη.ὶ 

Ὁ ς ’ . 3 ’ π 

5 Εισελθὼν δὲ ο βασιλεὺς Φεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους, εἶδεν 

καὶ ἐπλήσθη ὃ γάµος ἀνακειμέ- 
ς 2 0ο{. δ. 8. 
ἘΡρ]θςῬ. 4. 34. 
0ο1ο8. 8. 10, 
12 

3 -” 

Καὶ λέγει αυτῷ ' 
. 

ον. 3. 4. ἃ 16. 
ᾱ 19. 8 ὧν 

ἆ ΒΗρ5. 8. 19. 
. - ώ ’ 3 - ’ -ϱ 

13 Ἰ Τότε εἶπεν ὁ ῥασιλεὺς τοῖς διακόνοις «{ήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας, ἅ 13.13 191ς. 26. 90. 
”” .- 9 9 3 ΄ 3 ᾽ ΄ .] ος ΄ κ 3 .. 2 ς 

ἄρατε αὐτον καὶ ἐκθάλετε εις τὸ σκοτος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ο 

14 κλαυθμὸς καὶ ὃ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. 

15 

"μΠολλοὶ γάρ εἰσι κλητοὶ, ΜΝ ο. 

Ἰ. 20, 
, .. 3 

Τότε πορευθέντες οἳ Φαρισαῖοι, συμθούλιον ἔλαθον Όπως αὐτὸν 13 38 
’ ” ή ο... ’ .». 3 ᾿ » ω 

16 παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. Καὶ αποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητας αὐτῶν 
, 3 3 4ιδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἰ, 1 ι μετὰ τῶν Ηρωδιανῶν, λέγοντες ̓  

εἶπιςα εετεταὶ νατῖείῖος ο  τεαάϊπαᾳ. Μανγ Μ55., 
}ε{βῖοηΒ, απά Ἐαίλετς, Ἰανα ἀκοίσας δὲ, απά αξτετ 
βασιλεὺς αάά ἐκεῖνος. Άπά 5ο Μαϊί., ἀτίεδὺ., απά 
Βοε]ιοίπ εἀ. Ἰ οππποί γεηίατο {ο ἱπα]ίαίε Ονεῖτ 
εκαπηρ]ε; Ὀθοαμςο, αἱλουσ] (ποτε ἶ5 οοπςἰἀρταβ]ο 
ετίεγπαἰ ενιάεποο {οτ Όιε τεαάἶπρς ἵπ οαεδοἩ, γεί 
ἐπίεγπαί ενἰάεποε ἶ5, Ι αρρτε]λεπά, αιῑίε ασαἰη»ί 
εἶνεπα; απά Επίκ. Ίαν εθννη Ἠουν (1νεγ ογἰσἰπαίεά. 
ἵπ εἶοτε, αἲὶ Όιο ἘΙνΕ νατἰείίεΒ ο{ τεαάίπσ Ἠετε 
{ουπά ἵπ Ὠινο ΝΜΤΒΞ. ργεβδεπί ΠΟ ΠΙΟΓΘ {λαΠ 8Ο ΠΙΑΠΥ 
ἀῑΠετεηί νναγθ Ὦγ ο λος Όπε ραββασε ννγα5 {απιρετεά 
νι Ὁγ ιο οατ]Υ οτἰοδ. Απ α5 ἴἶθ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
τεσάίηᾳ ἵ5 Ρ]αϊη]γ πο ραγεπέ οἳ αἲ] Ὠνε οί]ιετ τεα- 
πα», Τί ουρ]ιέ, αοσοτάἶπᾳ ἴο 9Π6 ΟΙ Όλο πηοδί ϱεἵ- 
{αἱπ οἱ οτιασα]ἱ σαποΏβ, {ο Ὀθ  κωγοα 

9, τὰς διεζόδους τῶν ὑδῶν,] Ἀλοβί ΟοπιππθπίαίοΓβ 
εχρ]αίπ Ες “εοπιρίία υἰαγωπ, “«ρ]αςθς λετε 
πιαπν εἰτορία οἵ τοαβ πιθεί,” απά ΏΠιετείοτο οϐ 
Ρωῤ]ίο σοποοΙΙ5Θ,. ΕΙβΕΠ. απᾶ Ετίιίπ. εχρ]αίῃ Τῖ 
ἐσίας τµκίσα». ἜΓπο Γοτπετ ἱπίετρτγείαίοι 18 
Ρτε[εταὺ]ε; απά γεί Ι 9 ἀῑβιοι]έ {ο οχίτασί εαςσ] 
ἃ βεηδα {οπι ἴἶνθ ννοτά. ἵ ννοπ]ά Εποτείοτο, νντέ]ι 
Βοίς αρ. Ἰοἱέ,, ταῖῖετ βἩρροβθ 1 {ο πιοση (ιθ 
- πτες οὗ νε ο γ, απἆ οα{]είβ Ιπίο 

οσαΠΙτΥ ----ἴνε στεαί ἵταπκα, 38 1 ννετε, ος 
οοπιππππίσαξίοη ; απά νηίο], ἵπ 1ο στεπί αποἱεπί 
εἰέίον, ννοτο τηλᾶο {ο ἐοτιπ]ηαϊο αἲ 1ἶιο μαΐες. Ξ1ο]Ἡ 
σφμά νε Ρ]ασεθ οἱ Όινο στεαίεεῖ οοΠσοιτο. ες 

γά. 11. 98. 
10. πονηρούς τε καὶ ἀγαθοίν.] ΕΥ ες Πέ 19 ἱπίί- 

πισιρά, Όναι Όνο ἠαά αἱ νε] αν ο ποοᾷ νου] 
{οσα ραΓί οἳ ενα υὐκίδ]ε Ομιγο]ι; Ονουμ]ι Εἶνο ργ]ν]- 
-- οἳ Όνο (ομρε] πνουι]ά Ῥε]οημ {ο νο Ἰα1οτ, 

ᾗο ἵπ Οιτεπίοπίπρ», ἀεποιποεὰ αραϊηί νο 
νήεκεᾶ, νγου]ά (11 οἩ εἶλο (ΌΓΠΙςΥ. 

ΤΗ. Βιάσασθαι τοῦς ἀνακειμένουε] ΛΑ να νθη 
υκααὶ νθι ρταπάσος απ οἴ]νοτα νν]ο πιο μτοαί 

- ἔνδυμα γάμου Απ αρρτορτίπίέο ἀτονα, υν]]ι 
νι οἷν ο» οιὰο Ψοτο εχροσ(οὰ {ο ο 
εἰσθνοά, Τη οπκίοπι νναν οΟΠΙΙΠΟΠ α]ίκο {ο Όλο 
Ἠεῦποννα, Οτοε]κα, παπά ἨἩοπππης; απιά κοπο πα 
[κο {ε γει ἵῃ νο Ἐαοι, ἶπ Μια, Ὀνοτείοτο, 
ο κ σ-- ο Ἰακκμαπη γε πο 

Ῥγονίάε ἠπικεί{ νι νο αρρτο- 
ο νφ ΒΥ κ νιοδάίπᾳ απτοΝί 4ΟΠ1Ο 

Επίπ]ς πας Γα( 5 τερτεδεπίεά: Ῥα{ ἐ]αί ννας ἔπι- 
Φέἱεά ἵπ Όιε αοΐ οῇ αἰεπάῖηπςσ λε 8αρρετ; απ 
β]ιοιι]ά ταίμετ 56ετῃ (α5 Επίλγπα., ἀτοῖ., Τε 61οτς, 
απά πιορδί τεσοεπί (οπαππεηίαίοΥς ἴακε 18), {ο τηθαΠ 
αἀοτπίης ουχ ΟΠτὶδίίαπ Ῥτο[εδείοηπ Ὦγ α εαἰίαθ]ε 
οοπἀιεί. 9εο ΕΡΙ. ἵν. 1. 2 Ρεί. ἰ. 10. οοπιρατοά 
να Ἐεν. χἰκ. Τ. Τ]ε ν]ιοἰε, Ιπάεεά, Ἰ]πσεβ 
αροῃ {Πδ: ννλείμετ Ὑνε αΓθ {0 ΦΙΡΡΟ5Θ {1ο ραί- 
πιεηί Ρρτονϊάοά ὮΥ {ο σιοείς, οἵ ὮΥ {πε ἀῑπο. 
Όιο ἰαίεν, Ώινεπ, Ιπάεεά, πθϊίετ οἱ {1ο αΌονε ἵπ- 
ἱετρτείαί{οπ5 οαπ ννε]] ο αἀπιϊ{εά ; απά ννο πιαθῖ 
.--. ππάετείαπά πο σἷ[ς ο) νε Ηοῖγ Αρίπί,---- 
στασα, Γαἰδ]χ, απά εαποίἰΠοαίοι: αξ ἵτεπσις, Η]α- 
ΤΥ, ΝΠεποσλία5, απά (ετατὰ Ἰπίοτρτεί, Γης, ονν- 
ενος, ἆοε5 ποῖ αρτες ΥΠ πε 8οορο ΟΓ ιο ρατα- 
ν]ε; απά 1 τηαγ ὃο οὔβδετνεά, ναί ἴα εαρροβΙίοπ 
οἩ Ιολ 1 τοβίς, οῇ πε σαγπεηί Ρεῖηπρ ρτον]άεά 
ὮΥ Όνο ἀῑπο, ἶ5 ἀεβο]επί ἵπ αποῖεπέ αιἰ[οΓίγ, νο 
εχαπαρ]ε5 αἀάασεά Ῥείησ αἰπιοδί οπτοΙἰγ [γθοπι 
πποάρτῃ {τανε]]οτς. 1 15 (πετεί[οτθ Ῥθβί {ο 5αρροςθ 
Όνα σατιπθη{ οἵ ταί]νετ ἆγοαφ) {ο Ἰανο Ὀθοι ρτονιὰεἆ 
Ὦγ νο ϱεδί. Απά 546] ἶ5 ιο ορίπίοι οῇ 0ΠΤΥΑ. 
απά Εντ, Της ἵπ νο ἰππί]ατ ραταῦ]ος οἶ(θά 
Ὦγ Ἰλ/οίς. οπι ἨΠαρυιπῖσα] νντΙίετβ, ἴἼοςο. Ὑ/ο 
ν/αθ]οὰ 0γθιηβε]νος, οἸεπηθεά (χείγ ρατιποη{ς, απά 
οἵμογνιίδε ρτερατοά {ειηδο]νεος {ο {πο Ῥαπαιεί, 
ατα οομίταβίος νι Ώνοβο ν/]λο πιαάθ Πο Ῥτοραγη- 
Πσηας Ὀπί ννοπί οἩἳ νι Οοῖτ οσσοΙραΙοῦς, απἀ 
Όνας οπ{ετοὰ Όιο ρα]ασο «πι (μγρίμάίπο φιιᾶ ,)) ἵπ 
Ονοίγ πια, ογά(πατγ ἀτοβ. 

12. ἐφιμώθη.] “« να» πιπ{ο.’” Φιμοῦν αἰσπ][ες ΡτοΡ- 
, ἵο πωµσσίε, απᾶ πιο αρ]οτίοα)1γ {ο κοπο. 

3, σκότος τὸ ἐξώτερον] ἱ. ο. ἀατκησβ 1ο πιορῖ 
ἀθπεο απά οχίτοιπε, 45 δεί ο Γιτγ]γορί τοπιονοὰ 
{τοια Όλο Πρ] οἱ ιο Ὀαπαιοί, 

14. πολλοὶ ---- ἐκλεκτοί.] 8εο ο Ίοησ απᾶά αρ]ο 
πηποίαπ ο οὗ Παπαπιοπά ἵπ Ἠσοθῃς, ΘΥΠΟΡ., απά α 
Ππο οὐρεγναίον οἳ Τ]ουρ]ιγ], οἶίοά Ὁγ Ῥακατεῖ, 
οκ. ν. ἐκλεκτός. 

10. παγιδεσωσιν] '' Όναί νου πρ] οπκπατο Ἰήπα,) 
Το (στπι 18 ῥτοροτ]γ α9οά οὗ απατίηρ Ῥιταςς Ὀαἳ, 
κο ἀγρείεν, επιρ]ογοά ὮΥ Ματς κ. 19. απά νο 
Γη {είν ΠΠ .-  ακοά οὗ ρ]ομίπα 
πΗΥ οπο) ἀσαιησίσῃ, 
ἷο τῶν "Ηρωδιανων.] Έτοπαι νο ερ πιοπίίοη 

ος ἠ1ονς ῥρεΓκοµς ἵπ νο Ν, Τὸ, απά Όνο εἶἶοπορ ος 



τότε λέγει αὐτοῖς" 

ΜΑΤΤΗΕΝ ΟΗΔΡ. ΧΧΠΗ. 16-.-24. 

γοὺς δὲ ὅὁ 18 
Τί µε πειράζετε, ὑποκριταί; 

᾿Επιδείξατέ µοι τὸ γόμισμµα τοῦ κήνσου. οἳ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ 19 
Ίΐνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή ; 30 

3 ΄ σ . 
Απόδοτε οὖν τὰ 9ἱ 

Θεοῦ τῷ Θιεῷ. Καὶ ἀκούσαντες ἐθαύ- 59 

Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῇλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἳ λέγοντες μὴ 33 

ΜΚ. Τα, 

19. 90. καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθεῖα διδάσκει, καὶ οὐ µέλει σοι περὶ 

33 οὐδενός' οὗ γὰρ ῥλέπεις εἲς πρόσωπον ἀνθρώπων. Εἰπὲ οὖν ἡμῖν" ΙΙ 

1. 3 τί σοι δοκεῖ; ἔξετι δοῦναι κῆνσον Καΐσαρι ἢ οὔ ; 

ησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν, εἶπε" 
16 να] 

δηνάριον. Καὶ λέγει αὐτοῖς 
Ί 3 Πέγουσιν αὐτῷ Καίσαρος. 

36 ἸΚαΐσαρος Καΐσαρι, καὶ τὰ τοῦ 

µασαν' καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλδον. 
18 υχή 

ιο 98 

7οβ6ρ]ςΒ, πολης οεγίαΐπ γη τεβρθοί ἴο ἴ]γθτη 
οπη . ἀοίοτπιίπεά ; Όαί Όνο ρτοναίησ απά οοδεί- 
Γοαπάςά ορίπίοη 86επης {ο ὃς, ναί ου ἀἷὰ ποῖ 
Γοτπι αΠΥ ἀῑκαποί γοσίοια φσοί (ΌνοιρἩ ρτοῦαβ]γ 
Βαάάμσεςς ἵπ ἀοσίτίπα, 48 ας ἨΠετοῦ)}, Ὀαί ννοτο 
ταίμοτ α ρο]ἱσαί γαγίψ, οοπαροςεἆ οὗ νε οσουγίΊετς, 
πηϊη]κίογ», ἀοπιορίήσα, απά ραγήραης απά αὐ]γοτοπίΒ 

πετα]]γ οὗ Ηετοά ; νο πιαϊπιαἰπθά, νι Ηετοά, 
Όναί νο ἀοπαίπίοη οὗ Όνο Ἠοππαπς ονοτ νε «ονής 
ν/ας ανν], απἁ οαρηί {ο νο εαὐπη]ίεὰ (ο: απά 
Οναί απάοτ νο ρτεφοπί οἰτουτηκίαποςς, να ᾖοννς 
πηῖρ]ιε, αἰ]ονναβ]γ, τοφοτί ἴο (επ]ε πφασος απἀ 
ομδίοιη». Τὴή9 ορίπίου ἶ5 οοπβτπιοὰ Ὦν Όλο {εγ- 
πεἰπα(ἶοπι οἳ ἶνο Ὑνοτά, (ανοι, ΝΗΙΟΕ Ὑναβ π παί ασο 
αρρτορτία(οᾶ {ο ἀεποίίημρ ρολ ἶσαὶ ραγίδαπς, 4ο] 
38 6 αφαγίαπί, 1 οπιρείαπί, ϱἰοεγοπίαπί, ἃο, 

---ἀληθὴς] “ αρτϊσ]' πείθιετ ργαςἡκίπᾳ οἴπιπ]α- 
Ποπ ποτ ἀἰκκιπια]α ίσο. 

---οὺ µέλει--- ἀνθρώπων.] Ἔ]νο 6ΧΡΓΟΡΕΙΟΗς οὐ 
µέλει σοι περὶ οὐδενὸς, Απά οὐ βλέπεις εἰς πρόσωπον 
ἀνθ. (ος ννμίοἩ ἴἶνο ΓΟΓΙΛΟΤ 8 α Οτοεκ ρήταρο, νο 
Ἰπίίοτ α Ηευταίκπα) ατο ροποτα]]ν Ονοαρ]ί {ο νο οἳ 
Ότο απο 95οη56,. Βατ Επί. νι οιἶνετε, ἀθπίοἙ 
Οἡς, απά Ίαγς ἆονιπ νο οοππΘσΒοῃ 38 (ο ]οννς : 
ἑεὰ Ρος ποππίπθπη α νοτίαίο {ο αθάαοί ἱπίςτ ποσα 
επίπι Ἠοιηίπος ο ΙΓ, 4108 αἱ οὐΓατος, α νοτα νἷα 
Γιοῖ]ο αὔογτατος, 5οά Ώοπι.” Τῆνας Ίνα Οήπ]κα Όνας 
πρόσωπον ἀνθρ. 18 Ρραΐ, ὉΥν απ απακαα] οἴτοαπι]οσι- 
Όση, Γοτ ἀνθρώπους. Το 05, Ἠοννονοτ, ἵ οπηπος 
πακοπές ΓΟΓ ἴ]ιο-πρόσ. πἀνοτία ἴο Όλο οπίεγπα! 60Π- 
ἀποι οἱ ππσῃ, νι αἰλακίον {ο 18 Ῥοῖπσ πο ΠογΘ 
ἃ Ῥητί οῇ Όιο Παπ αΠ ο πρόσωπον, ΟΥ ΔΟΙΟΓ8 
πιπκς, 

19. πονηρίαν.] Της αἰσηίῆες Ἰἶκο Όλο [απ πια- 
Πδα, εγα. Τ]ο οἵἶνον Ενπηρο]ἰδίς 9ο ες πιοτο 
ἀεβηίίο ἴσΓΠΙΒ πανουργίαν απάὰ ὑπόκρισιν. 

19. τὸ νόμισμα τοῦ Λ.., ΠΗΠΙΠΠΗΤΑ οκ 60 ῥε- 
πεγο Ύπο οδη81ς οχἰᾳί κοἰοῖναε.) (Ετίια.) 

20. τίνος ---- ἐπιγραφή] Το Πηκοτρίίοη Ὑνηβ 
ΚΑΙΣΑΡ ΑΥΡΟΥΣΤ: ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΕΛΛΩΚΥΤΙΑΣ. 
“Οι [,οτὰ στο βίος Ότο ραπ ῥτοροβοτι 
ο νο απο οπ, ὂν ἰακίπᾳ πἀναπίαρο οὗ Ὠνοῖγ ονΝη 
οοποθβείοη, (ἶναῖ (ἶνο ἀσπατίας Ώογο νο οππρογογ)ν 
ππαρο παπά καρογκοτίρήσοπ, απά π]κο οὗ Όνο ἀοίοτ- 
πηἰπκίίοπ οὗ ἠνοῖγ οννη αο]γοσ]α, να ννογονοτ ΠΥ 
Κἰπμς οοἵῃ ννας οπττοηί,  Ὕνας α ρτουῇ ο) Όναξ Όν 
οο η Ιτγ α καὐ]οοίοη {ο πα ρονογηπποπῖ. ὨἨο 
εἰρπίβοαηιν νναγης νοκο (ὐτα]οηί απά οὐ ήσας 
ἀσπιαμοσασς, Όνο Ῥαγίκοςς, {ο γοπάεν μηήο (ακαγ 
(νε ἄπεν οί (σκαν, νε ο νου τοκἰριοᾶ ς απά Όνονο 
Ποσηίίοις απ ἱτγολρίουκ οουγήστα, νο Ἡοετοδίαπα, 
(ο γοπάεγ μπίο (οσα { ἆμεν οἱ Οσα, ν]ήοἷν Όνου 
πορ]οσιοᾶς Όντας ρα] 1οἳν τοργονίης ους, ας 
οὐ[ᾳπο]ν, ἵπ α- νΑΥ ναί Όιου οου]ά πο ἴαΚο ΔΗΥ 
Ἰοἱά ο. (ή, Πεν.) 

.... Μο” (κας ἵ 

εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες" «ιδάσκαλε, Μωῦσῆς 34 

“ Τ]ουρ] ενα τ]σ]ί οὗ Οσκατ {ο ἀεπιαπά (πίνατθ 
οὗ Όνε εν πιαΥ 8εεπῃ {ο ος απἀεεῖάεά ὃν νο 
ΔΠΑΝΕΣ, Υεί νο να αἴ νετ. 33 ἵ9 ἀθο]κίνε, απά 
είπα απ]ιεά γη Ὀν "νε ργοσθάίπᾳ γεγεος ὃν οὖν, πι 
ἱπου]σαίες Οναί ἀπ εαὐπηκείοη {ο εβίαυ]1κ]εὰ 
ο ο-- νο 9 α Ἰοπάίηα Γεπίατο οἱ Όιο 
η τε]μίον.”. (ΜΥ) [ζΌοπιρ. Ἐοπι. 

χη], Τ. 
325. μὴ εἶναι ἀνάστασιν.] (απιρῦ, πιαϊηίαϊης Ενα 

ιο κ -- 18, -- -- Η[ο {ο ---ᾱ- ηθ 
Ρ4ΥΑ, ΝΕΤ 1εὰ ἵο ἀεπᾶ, ποιες 
ον ..ς γεπειρα/ οὗ Η[ε {ο πα). ννηπί- 
ουν ΠΙαΠποτ. Τῆνε Βαάάν 

να ποπ ογ(α]ή(ν οὗ νο αου], απά α Ππίατο εἰαῖο οὗ 
τοπ ρα ίοῦ. ϱ 

ος αἲ ]ο ιο νο ἀεποίοά εἰππρ] Όνο ννογὰ 
ο (Οοππρ. Λος αλ. ὁ 7 
Όνο Γ/αγίκεες, οοπίπαθα Ίνα, {]ι 
πηἰνογκα]]γ πποπη Ὦγ ή ἴθγπη ἵνα το-απίοῃ οὗ κου] 
ππά Ὀοάγ, 19 ον]άεπί Ἰνοῦμ γοπα ζοφερ]ας)ς ποσουπῖ 
οὗ ἠνοῖτ ἀοοίτίπος, παπά ΓΓΟπη ἵπ Όνο 008- 
Ροῖβ. Το καν, (ποτείοτα, ο) Όνο ο6ος, Ενα 
Όνου ἀοπίοά Όνο τοκυττοςίίοπ, πνου]ά ρἶνο α νοτΥ 
ἀο[οσ(ννο ποσοπηῖ ο ἠνοίτ (οποία, Τε 19 ρ]αΐη Γγοπα 
φοκορ]ας παπά οἴἶνοι φουν]κ]ν ννγίῖοτα, 35 πἶκο Λοις 
αχ]. 8., ναι νου ἀεπίοά γα οτἰείσπες ο αησε]ς, 
απά αἲ! κοραταίο Ῥούϊος. Τῆης ροΐπς πηπο]ν (αγί]νο 
Όναῃ πο Ῥασπηα, ἵν]νο ἀῑά, Ιπάσεὰ, ἆσην νο γεενγ- 
γεοίίοη οί νε λοάψ, Ὀαῖ Ὀνο]]ενοά ἵπ α αἰπίο αΏετ 
ἀσα]χ, εν ογοῖῃ νο εοµ/α οὗ Όνο ἀορατίοά οχἰκί Ἱη 
απ εἰπίο οὗ Ἱαρρίηοκα ος -κτος περ το ἠνοῖτ 
ἀοοάκ οπ ο Ἡ ἵ ρ]αίη, 1 ογά κ πη- 
βννου, ναί νο Ἀπάάπσοςς ἀθρ]οά πηστοῖν Όχο 
γεφαγεζίίοη οί νε ῥοάψ, Ὁαί νο ἐπεπιογία)ίήψν ο Όνε 
κο. Του Ι «οοπῃα, το ποῖοση οὗ ερἰγί 
ππά ννοτο οοπκσοοπ]ν ἴο πιηκο κο 
ἵσγπας νν ή οἷν τν το]αῖο [ο νο Ἰοὰν, Ἱνηοη 
Όνογ κροκο οὗ α κἰπίος εν ]ο], Όνογε[οτο 
σαπηο αἳ Ιοπρίὴ {ο νο ἀσποισὰ εἴτῃ Όνο νν 
γεκηγγεοίοµ. Λος κκ, 8.3 αρονο 

προς 
πιορΙαίογ ἆσθα πο καῃο]οπι]ν Ίσα ἵπ πἰπἁ, Ενας 

ο μασ πηνκ{ νο ἠπεοτρτοῖσα αἲ εμο), αν 
να Όναι Όνο ρηγακο ἀνόστασις τῶν νι- 

- 
μ]ο ἆσα 
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εἶπεν Εάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμθρεύ- 19. 

109 
Μκ. Πῦ. 

20. 
5ς 3 Γι) 3 .. ᾽ ο. 3 - 9 3 ’ 

σει ο ἀδελφὸς αντου την υναιμα αυτου, και αγοαστήη- 
υ ’ - .] - 3 -” 

σει σπέρµα τῳφ αδελφφ αὐτοῦ. 

ἀδελφοί ᾽ 
2 - 3 ω 3 - - 2 -- α ” ς ’ α.. ’ 

320 αφῆκε την γυναῖκα αὐτοῦ τῷ αδελφῷ αὐτοῦ. Ομοίως καὶ ο δεύτερος, 9ἱ 
.λ α ΄ ϱ’, -- ς , 5/ . , αν Ν - ’ 

9τ καὶ ο τρίτος, ἕως τῶν ἕπτα. ἍΊΤύτερον δὲ πάντων απέθαγε καὶ ή γυνή. 

καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας ἐτελεύτησε 

Ἠσαν δὲ παρ ἡμῖν ἑπτὰ 3ο 39 

καὶ μὴ ἔχων σπέρµα, 

3 .. σ 3 ’ , .. ς ᾽ 3, ’ ’ ᾿ 3, 98 83 

25 Εν τη οὖν ἀναστάσει τίνος των ἕπτα ἔσται γυνή; πάντες γαρ ἔσχον 

99 αὐτήν. - 

30 τες τὰς }ραφᾶς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. 

ἆλλ᾽ ὥς ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἐν 86 » ω »” 

οὔτε γαμοῦυσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται ' 
3 - 

8Ι ούρανῷ εἰσι. 

39 ῥη9ὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, λέγοντος" 

3 ᾽ - -. 3 αν 

Αποκριῦεὶς δὲ ὁ Ιησοῖς εἶπεν αὐτοῖς Πλανᾶσθε μὴ εἰδό- 4 94 

Ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει 3 85 

ν . ν 3 ’ - - 2 4 ' 
11ερι δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν γεκρω», οὐκ ἄνεγνωτε το 36 81 

Ἐγώ εἴμι ὃ Θεὸς ᾱ- 
αν ς ᾽ 32 . ς ᾽ 3 , Γ . 

6ρᾶᾷἁμ, καὶ ὁ Θεὸς Ισαᾶκ, καὶ ο Θεὸς Ιακωῦθ; οὐκ ἔστιν 
. -- 3 ᾽ 

35 ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. 
3 - .. 2 .. 

σοντο ἐπὶ τή διδαχη αυτοῦ. 

2 . 

Καὶ ἀκούσαντες οἳ ὄχλοι ἐξεπλήσ- 

Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσε τοὺς «Σαδδουκαίους, συνή- 58 

ὤν, Οἵ ἀνάστασις, ἀεποῖεᾶ, ἵπ οΟΙΠΙΠΙΟΠ Ρατ]αηςς, 
απά αστεθεαῦὈὶγ ἴο νε σεπεταὶ ἀοοϊτίπες οἳ ια 
Ῥ]ατίβοες, {6 τεβυττθοί]οη ος {Πε 5ο α5 ννε]] α5 
οἳ Όιε Ὀοάγ, απἀ πε το-απίοῃ οἱ Ροίμ ἵπ α {αΐατα 
είαπῖο. ΤΠουσῇι, αἲ νε 5απηο ᾖππο, {1ο Ίάθας οῇ ιο 
Ῥματίκεες {λεπιδείυεε (απά 561] πιοτε {πε ρεοΡρἰε αἱ 
Ίαγσε) α5 το ἴἶνε παίγε οἱ ναί {αίατο Ἠ{6, νετ 
γετγ νασις, απά οοσαδίιοπα]]γ {οαπάεὰ οἨ {νε πο- 
ἄοης οἱ να Ἠεαίπεης. ο λαί οιτ Τ,οτᾷ5 τερΙΥ 
ννας, ἵπ νΥ]φάοπα, 8ο ΓΓαπιεά α8 ποί οΠΙΥ {ο τείαίθ 
ινε ααπ ἀοοίτίπθς, Ὀαί τεπιονθ πε πηῖδ- 
οοποερίίοης ο{ (Πε Β]ατίεες; απᾶ ενας {ο Ὀεπε[Πί 
ποί οπ]γ πο απλε[ίευεγ οἳ νε ἀοοίτίπε οἱ πε 
τεφυττεσίοἩ, Ὀαί νε πιςθε[ίευεγδ. 

94. Τ]ής 18 ποί α τεσα]ατ αποίπίίοῃ, ποτ ἆοθρ 1 
Ῥγοίε»α {ο ὃ6 6] ---- Όπί οοττεςί1γ τεργεβεηί5 {πο 
5οπβο ο να Ἱπ]μποίοη οἱ ια Ίαν. Όπ πε ἐπίοπί 
οἱ νήσοι 9ος Ὀτ. Α.. ΟΙατκο. 

--- ἐπιγαμβρείσει.] ᾿Ἐπιγαμβρείω (νυπήσὮ οσσΙΓ5 
ἵπ Όνο Ξερί.) ἀεποίεβ {ο ΠΙΑΤΓΥ α Ὑνάονν ὮΥ 

τρ ο αβιπΙ!γ. 
---σπέρμα.] Τη νγοτᾶ, κο νε Ἠεῦ. Φ1ή, ἆο- 

ποιες οΏκργίησ οἵ ΡΓοσεηγ, νΠεί]νετ ΟΠ6΄ΟΓ ΠΊΟΤΘ 
οἰή]άτεν ; πουρ]ι ἵπ Βοτίρίατο Τέ 19 αἰπιοδί οοΠΠή- 
εἆ {ο Όνο Ιαργ. Όπ νε οοπίτατγ, ἵπ 1ο 6 Ιαμφίσαί 
ψτέρτν Ἡ Ἱς σεπετα]]γ 9ο ος να Γοτππετ. 38ο 
5ορῇι. Ε]. 1510: απ .Τντ. 1061, παπά α Ώε]ρ]ήο 
οτας]ε ἵπ ΤΠασγἀ. ν. 16. Διὸς υἱοῦ ἡμιθίου τὸ σπέρμα 
-- ἀναφίρειν. οτο ατα, Ἠονθένοτ, οκαιηρ]ο» ἵη 
να Ο]πκείσα] νντίτεγη ο σπέρμα ἵπ α Ῥ/ηγαί 86ηβο. 
Της ορ], Ττας], 904. Ευρ. Μεὰ, 1908. ἀλλὰ 
ατανεῖν τὸ σπέρµα τολµήσεις, γύναι. 

35, ἐν 3 ἀν.] “«ἵπ νο βαέατο αίαίο [ο]]ονιίπρ ιο 
οη͵) 

3239, πλανᾶσθε ---Θιοῦ] 1.9. Υο ἀθοείνο γουτκε]νος 
- ρε σ" [αἱκο Ἰγρουνθείς --- παπιθ]γ, ναι 1 

ὃς α Παίατο αἰπίο 1 ππυκ! ὃς Ἰκο νο ῥτοκοῃΕ, 
απᾶ Ὦγ γσας Ίμποταπος οἱ νο (γης Α6Π6 οἱ νο 

7 πο εοηκἰἀετίηα νο οπιπέροίεπε, οΕ 
Οσα, το ν]νοπα τοπονγαὶ οἱ οχἰκίσηςς οπἩ τοφμίτο 
πο πποτο εκετίίοη οἳ ροννοτ εἶναῃ οτἱσίπαὶ ογοπίίοη 
ποτ πεβοείπᾳ ναί Οσἆ ἵν αὐ]ο {ο ταἶκο αρ (ἶνο ἀοαὰ 
πήὔνουέ Οναίγ (οτπνετ ραμαίοης., 

30, οτε ἱκγαμίζονναι.] Ὅπ Οκ ροίπε (νοτο νναη 

ΠΠΙΟἨ ἀμπετεπος ο ορἰπῖοη απποηπσ {Πο ο ουνῖδῃ 
Ῥαῦβίης. Ῥοπιθ πιαϊἰπίαϊἰπίησ (αί {ποτε ἶ5 ΠΙΑΤΤΥ- 
Ίησ ἵπ Ἠθανεῃς οἴμεις (λα ἴοτο ἶ5 πο. Τ]ο 
Ροπογα] ορΙΠΙοη νναδ, ἐλαί νε ἀεαά ννοι]ά Ὃε ταίβ- 
εἁ εἰίπει ἵπ Ὠνείς Γοτππεχ ος γη] οίποτ Ῥοάῖος. 
Απά 1ΐ νναβ ο ΟΟΠΙΙΠΠΟΠ ΠοίΙοῃ, {ιαί ιο οβ]οθς 
ο{ {πε πεν/ Ῥοᾶίες ννοι]ά Ὦε Ρτεοϊθε]γ {ιο βαπηθ 
νι εποςε ο να {οΓΙΠΘΓ 9Π65. ἜΤ]ο ηήδετ {ουν, 
Ἠοννευγετ, νετε οί αἰπΙίε αποίλετ ορἰπίοη. Βιί οί 
ΌΏιθβθε 5016 ν/εηί ΙΠίο (Πε οὔιογ εχίτετῃο ---- απά 
πιαϊη{αίπεὰ ναί Όχα ταῖδεὰ υνοιυ]ά Ἠανε πο Ώοςίθβ, 
(5ο Μαἰπιοπίάες 4ε Ραπίί. νη]. 9.) ἵπ πα (αίατο 
είαίο. 

---ὡς ἄγγελοι.] Ίωαίκο ΞαΥ5 ἰσάγγελοι. Τ]οιρ] 
πε[ίπεγ ΘΧΡΤΕΡΣΙΟΠ Ἱπαροτίς οφμαθιέη, εξ ΟΠΙΥ φὑπιῖ- 
ἰαγίίη. ΤΗΙΕ βἰπα]ατγ ππαςδἰ ολΙεΒΥ Ὀν Όιο οοἩη- 
ἰοχί ὃε τε[εττες {ο ια ροῖπί ἵπ απεβδίίοη 5 1. 6, ἴ]θ 
ποί θειπς εαῦ]οοί ἴο ὖιο αρρε/ {ος οῇ ιο Ροάγ; 
αλουρΗ, αροῃ πε νμοΙε, εἰσὶν ὡς 866ΙΗ5, α5 Εγίί2. 
εασρε»ίς, ἴο ἀεποίε εοπαϊ(οπ σεπετα]]γ. Αί αἱ 
ενεηίς, 1 ἆοες ποί Γο]]ονν, Ὀεσαιμ5ο αησε]ς αΤο, 48 
19 εαρροβδεά, οοπιροβεά οἱ αρἰτ]ῖ οΠΙγ, Ὠναί ἴο 
πἰρ]ήεοις 5]να1, αἲ πο τοβυττεοίίοἨ, Πάνο ορίγς 
οπίη. Ἔ]αί Όνεγ η] αἱκο Ἰαναο Ὠοάῖος οῇ 5οπιθ 
βοτί ος οίπετ, ἵ8 οετίαϊῃ [τοι 1 Οοτ. χγἰ. 49. 
εεα. 

τν, ἐγώ εἰμι ὃ θεὺς, ἃο.] Ἐτοπι (Πῖς ραβεασο {ο 
ἀοσίτίπο οὗ Όπα τοβιτγθοίίοἩ 18 Ῥγονθς, Ίπογο «]- 
ἀαίεο, απᾶά Όναι Ἱπετοπ{ία!γ απά Ὦγ Ἱοριηπιαία 
οοΠβε(Ποεπος [γοπι νν]ναί Ίνα Ώθεῃ φαἱᾱ. Ίο α{- 
ραππεηί (15 εἰπίοὰ Ὁγ Μτ. Ἠο]άεη αΏετ ΜΗ. ην 
15 ας Γο]οννβ: « Αὔταλαπα, ἵδαπο, απᾶ ο; πσοῦ ια 
Ώσεῃ Ίοηρ ἀθιὰ νν]οη {Ἴγοβο ννοτάς ὙΝΟΓΟ ΑΒΡΟΚΘΠ 
νοτοῖη (οἆ 8αγς, «Τ απα, πο Τ ννας, «νο (οἆ 
οὗ ΑἨταβαπη,) ἃο.; απᾶ 48 Ἠο 18 πο «πο (ἱοἆ οἱ 
Όνο ἀρπὰ, Ὀυί ο νο Ἠνίπα,) ἴνορο ραἰγίατο]ς η]! 
Ἠπνο Ώδσςῃ οχ]μείπρ Τη ΒΟΠΠΘ ΒΘΠΡΘ ν]ση Ο)ί ἆοςο- 
Ἰαταίοη νπς πιο: Γοτ  ἱπιρ]ίος α- το]α{οηβ]ί 
Ἠοΐννοςη Οσἆ απά Όνοπα, νήσο] οομ]ά ποί ο 
Ώνογ ννοτο ποί οχἰίίηρ. ἜΤ]ο ραἰγίατο]η, ἴποτο- 
οτο, Όνουσ] ἀσπά (ο π8, το αἱίνο {ο (1ος νήσο 
Ῥτονςν α ῥΗ το μίαίο,’”. Της πιοάς οῇ ατσαπποπία 
Πση, Τ ΠΙΑΥ ἵνα πάσα, ννης ροσ Πατ] «ζοιοίκι, 99 
πα Μαβηπίσα] ντίοτ, οἰιοά Ὦγ νοίμ., ρτονος Όιε 
ΓοκΗ τος Πο οὗ νο ἀσιὰ [γοπι νο νογΥ αΠΙΟ ρ18 
ρασα, απά αἰππονί 1 νο νΕτΥ 6αππο ννοτά». 
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ΜΑΤΤΗΕΝ 0ΗΑΛΡ. ΧΧΙ. 5ὔ --- 43. 

19. 90.χ0ησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν, νομικός, πειράζων 35 

20 αὐτὸν καὶ λέγων «ιδάσκαλε, ποία ἐντολὴ µεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; ὁ δὲ 36 
30 ησοῦς 3 ἔφη αὐτῷ" αγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, ἐν τ 

ὕὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν 
ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. «αὔὕτη ἐστι πρώτη καὶ µεγάλη ἐντολή. 38 

5 Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῃ' αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 38 
σεαυτόὀόν. Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὕλος ὁ νόμος καὶ οἱ 40 

προφῆται κρέµανται. 

36  -ᾱ οσΣυνηγµέων δὲ τῶν Φαρισαίων, ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ιησοῦς, λέγων ' 41 

Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; λέγουσιν αὐτῷ" 48 

«μα ονι Ἴναι νλίλι  Ἰωο Μόκω Ἠν ος Ἐν, δες ΕΛΑ Α οὐ ζώο 
Ὀιουμ]! Ελα! νομικὸς ἃπά γραμματεὺῦς ΝΕΤΕ ΒΥΠΟΠΥ- 
ΠΠΟΙΦ {ογπ]ς: νη]]ο οἴἼνετα καρροβεά ναί α ἀἰκείπο- 

Ὁ εἶοπ οχἰκίθᾶ, 5 ναί Όνο γραμματεῖς Ἠνετο νο ραυ]1ο 
εχροιπάοτα οῇ ιο Ίανν, νο νο νομικοὶ ννετο να 
... εχρουπάοτ απά {επσμοτ οὗ π. Της, 
ΟννΕΥΟΣ, ΓΟΒί8 ΟΠ ΠΠΘΤΟ οοπ]θοίητο. Όπε Οπσ Ν, Τ 

ΔἱοΠπ6 866ΠΠ5 οοτίαίπ, παί Όλα νομικοὶ Ἠετο εκ- 
δονα πο οὗ Όνο Ίανν, νετ ρα Ὀ]Η1ο1γ οἱ ρτϊναίθ- 
γ. 3ο Ερίοι. ἱ. 19. Ίνα νομικὸν, ἐξηγούμενον τὰ 
νόμιμα. 

---πειράζων αὐτόν.] Ἀοππο πιοάρτη Τη{οτρτείργα 
πβαίση Το πειράζων ἴο ᾳοοά 86ΠΒΕ6, επρίογαπα, 
ἔγυδις, υἵπ. Ἠ8 ΚΙ] ἵπ Βοτίρίατας νήσο 8εθπηΒ 
ο νο οοαπίοπαπσσά Ὁγ Ματκ. Επί πιοβί οΓ Όνεπα 
πάορί Ότο Ὀαὰ οπο, σ-- σ; απά Ώπογο Β6ΘΠΙΣ πο 
αιβ]ο]οπί Γ6ΆβΟΠ ΓΟΥ -- «δν.» Ότο οΟΠΙΠΙΟΠ ἵΠ- 
ἱογρτοίαήση. Το (τα β6επης ἴο Ὁς (15 (Ἴτγα. 
απά ΤηδορΗγ]. εαρρο8ο) Εναί {ης ππαπ οπ1θ ἨἩ 
αη ογ]] ωῤσζδυα, ὃν ἀερατίοὰ Ὀοίίετ ἀἱεροφεά. 

90. ποία ἐντολὴ μεγάλη.] Ἠοτο ποία 8 {ο τίς ; 
απά µεγάλη ο: μεγίστη, ὮΥ Ἠευταίκπις οἨ ἨνΗΙο] 
ποσοπηῖ ἴξ αφ Όιο ρτϊνί]ορο οὗ α αροτ]αΐνο, ἴπ 
ἀἱκροπείης ννι Όιο Ατσϊο. ῬΒαρετ]αΐνος ἆο ο, 
Γτοπι ἴἶο αβϊπΙγ ν]ήοἩ Όνου ἵνδατ {ο οτάϊπα]ς. 
Ῥθο ἉΠιάά]ει. Οτ. Απ ο. ᾱς 4. απά πετ) 
Οτ ὁ 59.1. Βαί ο ἵατη ποπι ποτ {ο ἠήπσς, 
Όιο οαοβίίοη Ἰπνο]νοά α πιαίοτ οὗ πο Ἠμ]ο σοἩ- 
ΤΟΥΘΓΑΥ απποπςσ πο «ο οννίκα Ὠοσίοτες ας ἴο εδ 
οοπιραταἵνο Ἱπιροτίαποςο οὗ ἀϊβετοπί Ρρτεοθρί5: 
βοπιο πιπἰπίαἰπῖηα πα Ργο-οπιίποπος οΓοπε, 8οπιθ 
ο) αποποτ, Οπ]ν νο Όνευ ἀἰκαπριεμοά Όνο 
Γἱνίπο ρτοσερίς {νο Όνου πηπηδοτοά 619) Ἱπίο 
αγοαί ππᾶ πια, Όνου οοπείαπ]ν σανο Όιο ρτοί- 
οτοησο {ο Όιο οεγεπιοπία! οπος. Ολτίκί, Ἰονθνοτ, 
ἀοο]άσςά ἵπ Γπνοιτ οὗ Όνο πιογαί Ίανν, γα ποῖ {ο νο 
πορ]οοίῖ οἳ νο εεγοπιοπία[. 

5η. ἴφη.] Την τοπάίπᾳ, ννο] ἴ ζουπὰ ἵπ νο 
πίοτ ρατί οὗ Όλο ἴνοιί ΛΤΡ., ἵ Ῥτο[οττοά Ὦγ 

Π] απά Ἠεηροὶ;, παπά ἵν οὐιοσὰ ὃν Μαι, 
Οπτίσκὴν,, Κπαρρ, Ἐ απι., Ὑαἲι, παπά Βολο]ε, ἱπθιοκά 
οΓ τἶνο «ΟΠΙΠΙΟΠ οπΠ0 εἶπεν. 

---ἶν ὅλῃ τῇ καρδία, Ας] Ύ]νοεο ατο Γογπη]ας 
ποατ]γ οἱ να]οπε, απά απίσὰ [ου --ν οὗ 
βθηκο (18 ἵπ α Ῥήλκασο οὗ Ρ]ή]ο οισὰ ὃν οι} 
ἱπιροτίπα, πο Όναι Ρρογοοίοα ἴπ ἀθμοο, οτ 
οἰονπίίοη ἵπ Κἰπά οοπῖοπᾶσά Γον ὃν κοπο, Όνοι 
Οναί ννο πηπαῖ ακκίρη ἴο Οσὰ Ὀνο ῥγκί ρ]πσο ἵπ ου 
πβοσίοηπα, απά οοηκοοταϊο {ο Ἠπαι νο απίεσοὰ 
Ροννοτε απά Γποαήος νν τὴν νν]ήοἷν Ίνο Ἰα ιν οπόάσσοὰ 
υ, 

58, π καὶ µεγ. ἐν] Ἠον απά ἵπ π]ναί 
λ.-- να αν ο Βρ. Ταν]ονα Ἰλίογκα, 
νο. Ηἱ, Ῥ. Ἱ. απᾶ Βρα. Βλοτίουκ απά Ῥοτίευς τη 

Π. δ. 
59, ὁ τ1 1. ο. εἰππί]ατ ἴπ Κπᾶ, Όνοαρ]ι πο 

ἵπ 4ᾳ --.. οί οἳ ἵ, απἀ εἰοφεῖγ οοη- 
πεοίοά νι µ. 

---τὸν «μον Τη ἴετπη Ίντα, 9 οβοη . ὖνθ 
λα. α Ὑετγ εχιεηαίνε | πο] ιά] 

ΟΝΟΤΥ ΡΟΓΝΟΝ ᾠω μυ λὰ, 
Ῥοπι, κ. Ὁ.] 

---ὡς σεαυτόν.] Ίο ατα ποῖ Ἠετο οοπιππππὰεὰ 
{ο]ονος Ἱ. ο. Ὀρποβί ουσ Γε]]ουν οτεπίητος αἲ ο) 
αφ ουπο]νος (ννμίοἩ ννοτο Ἱπουπεϊίοπί νο νο 
ίτοης Ῥεϊπείρ]ε ο φεἰ/ουςε, πλήσ]ι νο Αἰπισιντγ 
πα) στ α-νας τη 9 Γοτ οἳτ .- - 

ευ. Ἱπιρογίς, ποῖ εουσἲγ 
,Όα νσιάλαγές Ἰω Εὐλά. Της νο ρτεοερί 

εοττεβροπάς {ο Οναί οὗ ος Τ,οτὰ αἲ Μαι. νη. 1 
Απά ννε ατα οοπιππαπάςἆ πο οπ]γ {ο αν οἰὰ Ἰπ]ατίηᾳ 
Ἠΐπα, 48 ννο ανοῖά Ἱπ]ατίηρ οαγκε]νες; Ότι {ο ἔτοαί 
πα ἵπ β4ΠΠ6 ΠΙΠΗΠΟΤ ας νο πιῖσηε, ΙΓ εκ- 
οἰαπρίηᾳρ εἰτααίοπς νι Ἰήπα, Γαἶτ]ν οἶαίπι ο ο 
{οατεά, 

40. ἓν ταύταις --- κρέµανται.] Της ἵα σοποτα]] 
Ονουρ]νί {ο ὃς α- ππδίαρμος η οι Όνο ο ον] 
οπβίοπα, ΟΓ εακρεπάίηπᾳ Όλο (πυ]ος οΓ εἶνο Ίπννε Γγοπη 
κ νωννηχό' κ. Βυϊ Όνο ου. 

οεί η . 398 Ἡ ἱ ος 
οοπηοοίεᾷ, 4Ἡ -- υκά ἔγοπα Ότο καππο οί «4 
Ύὓ]ετο ἵα, Ἡοννενοτ, α Ηευγαίκτη ἵπ Όνο κο οἳ ἐν 
Γοτ ἐκ. Όνο ἐν ελου]ά Ἠανο Όθοι Γοἱ]οννθά ἓν 
ἀνακεφαλαιοῦνται, ΟΓ πληροῦνται, 38 ἵπ Ῥοπη. απ, 9. 
Ὃµ Όνο θΗ]] κεπεο κος Ὁτ. Ραΐεν απά Ατολβὸρ. Όματρ, 
ἵπ Ὦ Ὀν]ν απά λαπι. 

45. τί ὑμῖν --- υἷός ἐστι |] Τηϊα απθείίοη Ίνας 
Ὦν ος [,ογὰ {ο νο Ῥ]ατίαεςς, {ο αἨνονν εἶγθπα 

ον’ Ἠ]ο ... Κπονν νο τας παϊατο απά ἀῑσπιιψ 
οὗ Όνο Μεκείαμ. Βρ. Βα]], ἵπ ή Τά. Ε οσο]. (αι), 
1. 19. οὔκογνος, ενα “ Ἰνοίς Ἰαὰ 
πο οκουγο]ν αἰσπίβος (ναί ἴβί πνοπ]ά νο Οσὰ 
πα Ννο]] ας Πιν: παπά Όνο νν]κογ ουν οἱ Όγο 
Ίθννα κανν ναί, γο Ενας νο σοποτα) ν οπηγασθὰ 
Όνο αὐ]οσί ποῖον Οικ Ἰνο πνου]ά ὃο α΄ παρΒγ 
οπ(Ἡστοτ, απά α ρ]οτίοις ΠποπατεἩ (κο Όντας, 
Αοχαπάοτ, ος ασ κατ), πο ννου]ὰ «νάνο αἲ Όνο 
ππιίοηα οὗ νο οαγί, παπά ππακο ὀσγυικα]οπα νο 
πιοιτορο]ία οὗ Όνο ποτά. Απά ας α γε πιά 
παἰσα, απάοτ Οσᾷ κ ργονἱάρησα, οβοοί αἲἲ Οκ, 
κ ηθγο ἵς νο ννοπάσν ναί Όνο ᾖσννα νο 
Μοκκίαν κπου]ά Ἐν πο ον. Ἡο Όναι, νὰ 
Ὄνο Ῥ]ναγίκοςα Ἰνο]ά νο ο ἠγήπημη οὗ Όνο ΜοκκῖαἩ 
Όνον. πησ οπα(]ν Ίνπνο κο]νοὰ Όνο Ρτοροεσἆ 
οπίστηα, ὃν τορ]γίηρ Όναι ΟἨτίκε ννου]ά ἠπόσοὰ ἣν 
Παν] ας ση πο σή οπηρην αήπεῖ, Ὅαῖ Ἰς Τ,οτὰ 
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43 Τοῦ «{αυΐδ. «έχει αὐτοῖς ' ΠΙῶς οὖν «4αυἲδ ἐν πνεύµατι κύριον αὖὐ- 13. 90. 

4 τὸν καλεῖ; λέγων Εϊπεν ὃ Κύριος τῷ κυρίῳ µου Κκά- ὃ Ὁ 
Όου ἐκ δεξιῶν µου, ἕως ἂν ϱῶ τοὺς ἐχθρούς σου 43 

4 ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. Ἐὶ οὖν «αυὶδ καλε αὐτὸν 3 44 

46 κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἄποκριθῆναι 

λόγον οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν 

οὐκέτι. 

ι ΧΧΙΙΙ. Τότε ὃ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς 38 «δ 

9 αὐτοῦ, λέγων ᾿ 

8 καὶ οἳ Φαρισαῖοι. 

καὶ 

4 καὶ 

καὶ 
3 - 3 . .. 3 ’ 

ὅ αὐτῶν οὐ θΘέλουσι κινησαι αὗτα. 

45. ἐν πνεύµατι] φο]]. ἁγίῳ, ὙΠίεἩ ἱ εχργεδςεά 
ἵπ Όνε ρατα]]εἰ Ρα5βασο οἱ Ματκ. ἜΤηΐς 18 χι 
Ώιε 5εηςε, ποϊνηΠείαπάϊπσ Ώπο αθοπιρίς οἳ 8οπ1θ 
τουεπί Οοπιπιεπίαίοτβ {ο αχρ]αῖη ἴἶε ἴεγπι αν/αΥ. 
Ιπάεεᾶ, ἴπε υυτίίοτς οὗ {πε Ο. Τ. ατε αἱ αγ5 5ρ- 
Ῥοεεά Ὁγ ουχ Τοτὰ ἴο Ἰανο πτίεη απάετ {ο 

ΙταΊ9Ἠ, Πποτθ οἵ 168 Ρ]επατΥ, ο {με Ἠο]γ 
Βριτίε. : 

κον.] “Της πννοτᾶ, οοττεεροπάΐηπσ γη(ι 
Όιε Ηεὺ. [στα αάοπι, εἱρη]γίης Π,ογᾶ οἵ Ἠασίον, 

ν/α8 α ἴετπα Ἱππρ]γίης απ αοκπον]εάρπιεπί ο 51ρε- 
τιοτῖίγ ἵπ ἴπε Ῥείβοη {ο ἨΊΟΠΙ 1έ ν/αβ αἀάτεςεεά, 
απά [πετείοτθ Πενετ ρῖτεη {ο {π/[εγίογ, Ώποισῃ 

᾿ βοπποΠπιθς, ΡετΊαρς, οί οἳ οοιΓίθΒΥ, ἴο εφιαίς. 
Ώρον 5, ἴπεπ, ους Τ,οτᾷ”5 ατραππεπί {1Τηδ. ΑΠ 
Ιπάερεπάθηί ΠΠΟΠΑΤΟΗ, 51ο] α5 Ὠανίά, αεκπον]-, 
εἀσεά πο Τιοτὰ ος Μαείετ Ῥαΐ 0οἆ : Τατ 688 
πγου]ά Ὦας Ὀεβίονν ἴηαί Πίο προῃ ἃ 8ΒΟΠ, ΟΓ ἆ6- 
εοεπάππε: απᾶ, οοπβεφπθη]γ, Όιε Μεβδίαᾖ, Ὀείηασ 
Λο τα]]οά Ὦγ Ἠΐπα, ππἆετ πα ἵπῄαεπος οῇ ια 
Βρίτίε, απἀ / δν α΄ ποκπον]οάσεά αβ Π5 β1ρο- 
τίοτ, πιαβί Ῥο Ὠήνίπο.) ----(Οαπιρῦε!].) 

44. κάβου ἐκ δεξιῶν.Ἱ Α οοπιρατίδοῃ ἵακοη {γοπι 
Κίπσε, οἩ ν]οςο γίσ]έ Ἠαπά φαΐ ἴἶνο Ἰεῖτ, οἱ ηα 
νο ννας ποχί ἵπ ἀῑσπιιψ, απά οἩ πα ]εβί Ἰαπά Ίνα 
Όναί ννας Ἱππππρά[ατο]γ Ῥε]ονύ ήτα ἵπ ταηκ. Βιΐ 
εἰείπρ οπ ἴπο τσ] ἐπερ[ίρά αἳφο α ραγεϊεϊμα ίση ἵπ 
Όνο τοσα] ρούψγετ απά απ {Ποτίί(γ. Ἠεπος συµβασι- 

λείειν ἵ Ἱπεετρτείεά ὉΥ 8ε. Ῥαυ], 1 Όοτ. αν. 20. 
βασιλείειν 

---ἕως ἂν θῶ] “« νηή]εί 1 πιακο.”. Το Ίπιαρε ἴ8 
ἀρτϊνοά ΄ποπι Όιο οπβίοπι οἱ οοπαποτοτ ραηΐπσ 
Ὀνείτ {οοι οη νο ποο]κ οἱ α ναπφι]ε]λοᾷ ΘΠΟΘΙΩΥ, 48 
α πια ο καήασαήοπ. Ἠον νο νοτάς ατθ {0 
Ὦς απάσγεῖουᾶ οἱ "νο Μρεκία, πρροπτη {τοπι 1 
Όος. αν, 20.94. Όπ ή πο οἱ ἂν νι ἴμο 51)- 
ἆπποιν λος νο (Ἡ, ὁ 56. 5. α., απά ΛΙ 9 (τ, 

᾿ 40. εἰ οὖν ---- ἶστι |] Άοπιο οὗ νο ῶομί ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 
ἑαίοτη το Ον απ απ ὑπηργείοπ ο εσπκ(γηεΠίση, 
πα ἵπ πανκ Π, 903, Ῥπι εἶπος Όνο βθηο [8 ο βαπηο 
εἴθιοτ αγ, Όνετο ἵψ πο ποσςκεΊ{γ {ο τεβοτί Το αΗΥ 
5αοἩ «αρροφήση, 

45. τε απ σπα,” ΠΑΠΙΕΊΥ, οὗ νο οἶαμα οΓ 
Ῥογκος ὝΊνοπα Ίο Ἠπά Ίπκι υὰ: ὮΥ ὑπερω- 
νά ν5 Άτα {ο απστκίαπὰ Όνο η ήπρ καοἩ κοτὲ 

εαρίσης οπαπατίπᾳ φπομίίοπ” 9 Όνομα αμονο- 
πιο σηρά. 

” , 37 ο ια) αν 

ποιεῖτε᾽ κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε 
3 - 8 ι η) { ’ Δ ΄ 

οὗ ποιοῦσι. "4εσμευουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσθάστακτα, ἄπΙ. 6.18. 
΄ .- ” ο) 3 ΄ ἀ 

ἐπιτιθέασιν «ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρωπων 
’ , ; υ 

δπάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι αὪἹὰ 

3 - .. . , ’ ἳ ϱ 

Ἐπὶ τῆς Ἰήωῦσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἳ Γραμματεῖς 
” ] , ς ον ϱ ” 

Πάντα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσιν ἡμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε 
, 1 

λέγουσι 7 ἄθ; α Τιακο 11. 46. 
Αοὶς ]5. 10, 

Ὁ ΒαΡγ. 6. 1, 2 
- η) 

μ 
η ; δ. 16. τῷ δὲ δακτύλῳ Σα 38. 

Ῥειί, 6. 8. 

ΧΧΤΠ. 1. τότε] 1.6. α[νετ Ὦε Ἰαά ραί 1ο Ρ]Πατί- 
5665 απά Φαάάισεςς {ο 5]εποθ. 
κο κ νά, Τ]ή8 αἰ]αάες {ο (πε αὐέίπισ' Ῥοβίατα 

ἵπ νυπΙοἩ {πο  ευνίδῃ ἀοοίοτς {αασλί. 6ο Υ Πτίησα 
4ο Ῥγπας., Ρ. 166. ἜΤή6γ, 1. 6. ἴπο ΟΠἱ6Ε Ῥτϊοείς, 
ατθ βαἷά Το αἲί ἵπ ἈΤοβος’ 5θαί, ΡΥ Πανίηςσ 5εαοοθοἀεά 
{ο Ἠῖπα ἵπ πο ο/]ος ο ἴθασῃμετε οἱ τε]]σίοπ. ἸΤπ 
ἐκάθισαν Υνθ πιαγ, η Ἐγίίή., 5Ἴρροςθ {ο Αοτὶςα 
ε5θἆ ἴπ {Πθ 56ηβθ ο{ ομδίοπι. 

5. πάντα ----ποιεῖτε] ΤΗΙ5 πιαςί Όο {Καπ γεσέγίο- 
ἐἴνείη; (45 ἵπ Οοἱ. 11. 20. 22. Ἐρ]ος. ν. 24.) 1.9. 
411 Εήπσς νΥ]ο]ι {Π6Υ τοαὰ Γγοπη ἴπο Τιανν απἀ ἴθ 
Ῥτορ]εί5, απά Ὑλαίενετ (εγ {αασΏί αστεθαΡΙγ 
Ώνετειπίο. ἩὮρ. Ἠ/ατὸ., ἵπ απ αὐ]ο ΘΘΓΠΙΟΠ ΟΠ {8 
{οχί, Ρροϊηΐ5 ουί πα πιασπαπΙπαΙ{γ ο {ης οοπἀιιοῖ 
ο{ ους Τ,οτᾶ, απά 5Ίλοννς πουν ἀϊ[εγοηί 1{ ννας βοπι 
ναί ννοι]ά Ἰαναο Ῥεετ ριγειθά Ὦγν απ ροδίου, 
νο Ἰαὰ α- πει ΑΥΦίΘΙΩ {ο Ἱπίτοάασος ἩΠΡΟΠ Ο0Π6 
εδίαλἠἰκ]ιεά, Ὀαί 5ακεπ ὮΥ πα Ἱπππποτα]1{γ οῇ 18 
{ΘαςΠΘΤΒ, νο πο] Ἰανε ἵππρτονεά 5ο [πνοιταβ]α 
α οἰτοιπηδίαπος {ο Πΐ5 ον/π αἀναπίασο. Όιτ Τ,οτὰ, 
ΟΗ {ια οοΠίτατγ, Τορτονθς (ο ρορι]ατ ρτε]αά]σο, 
απά, οπἀσανουτίπσ {οτοςοπο]]θ {Πθ ροορ]ο {ο {]ιαίτ 
{αας]θτς, Ἠ]β Ἱπνοίοταίο ΘΠΘΠΙΙΘΒ, 1ηβίΓΙΟί5 {οπα 
{ο ἀϊδαπσαϊεῃ Ῥείννοση (να Ῥιθίο απά ρ)υαίο 
οἰατασίετ οῇ Όινο (οπο]ετ: πονῖησ (ποια (αῖ 
Ώιουσ]ι πο. νο “«βαγ, απἆ 4ο ποῖ,. αἸλοι]α ποῖ 
νο [ο]ονγοά {ο οπαπιρίος, γοῖ (παί ας πηὐηἰφίε)ν 
οί τείσίοη, νο ατα Ἰηνοφίοά νι απίπογί{γ {ο 
{οποἩ πο Τνανν, Όπου ατο {ο Ῥο αίοπάσά {ο 8 {τι- 
δ/ΡΗΟΙΟΥΑ νΥΊλεη οβ]οἶα]]γ οπ[οτοίηᾳ ἴ]ο ογ(παηοςς 
οὗ ασ, 

---τηρεῖν,] 9οπιο ΓΕάοτ οππος] {ή ννοτὰ 
νήο]ι 19 οπη]ε(οὰ ἵπ Τ ΜΦ8., βοπιο Ὑογείοης, παπά 
απ Ἐπιοτς, Βπί ναί 19 νοιγ αἰοπάογ (ομί]- 
ΠΠΟΠΥ : αἶποο Ὑογαίοπβ πτο, ἵῃπ α σπ8ο Ἰἶκο (8, 
οὗ Ἠπ]ο απλλοτ](γ: απά Όνο ΜΒ, ατο αἲ] οῇ ἴ]νο 
ΑΙοχαπάτίπη γοσθηΒίοῃ, απά επο] αν ποτά νν 
π{οταίοπα αγἰαίπρ ποπι Π]]-αάσοὰ [ιβ ἀ{οήκηθες. 

4. δεσµείουσι] /«νογ Εἰπᾶ [οπ] Ἰοπάς, π8 α 
Ῥηπό]ο οτ Ὀπ]ο, οἨ α ρποΚ-πογβο. ὮΥ ἴνορο ἠγασι 
πΓ6 ΠποπΗΙ 1ο (γαδίάσηη ο) Όλο οἱόάσγε. 

---τῷ δὲ ἑακτίλῳ ----κινῆσαι] ἵ. ο, «νου νι] ποι 
ἴακο προῃ Πιοίγ οι αποπ]όάσν (ἶνο Ὀαγάσι νν ο] 
Ό1ου Ἰαγ οἩ Όνομα οῇ οἱ στα,” πο ονοῃ αἰτ νοπι 
νι Ονοί προ οπόςς α- ργονογυπ] οχργομΜίοῃ 
(σοπππποἩ οι {ο Οτο] απά Εμ ίῃ ντο} {ο 46- 
ποῖο “Ῥοῖης ατο Γπάίκροκος {ο οχκοτ!ί οποκοΓ τπ 
4.Υ Ἰαρους,” 
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πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις πλατύνουσι δὲ τὰ φυλακτήρια 
΄ - 4. . - - - 

«Μακ 3. αὐτῶν, καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν" "φιλοῦσί ὃ 
Ἱακε Ἠ. 40. 

- πι τε τὴν πρωτοκλιοίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς τοκαθεδρίας ἐν 

ταῖς συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι Ἱ 

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ῥαθθὶ, ῥαβθί,  ἡμες δὲ μὴ κληθῆτε ῥαθί. 
ἁποδα, ἃ εἰς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ Ἰ καθηγητής, [ὁ Χριστός] πάντες δὲ ἡμεῖς 8 
σα. 1. ἀδελφοί ἐστε. "Καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς" εἷς 9 
αρ -4 γάρ ἐωτιν ὁ Πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖ. Ἰηδὲ κληθῆτε κα- 10 

ίωνν ν µ. Όηγηταί '. εἷς γὰρ ἡμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός, ! Ὁ δὲ] 

4 . πειγωύήσεται 

Γκ ο, 47. 

ὅ. πλατίνονσι.] Οτὶεί ἆοθ πο ο6ηβτο (ο 
ερραγίπς οὗ Όπορο, οἵ οὗ νο [γηρον, Ὀυί Όνε ἀοίπα 
Π οβίοπ{αΙο]γ, Ὁγ ππακίπσ Όνοπι γετγ Ἰπτρο. 
Έ]εβο ρ]ιγ]αοίοτίθς, (οἵ νν]ήο 96ο α ἀθδοτιρίοῃ 
π ἨΗογπε” Τπίτοςά.}, ἴοο] ποῖτ τί8ο (τοι α ἠήεγαί 
ἰπείοπά ο) α ερἰτιαα] Ἱπίοτρτείαίοι οὗ Ώευί. ν]. 
δ. Τ]αί Ἴνοβο Ὕνογα, ας ἴἶνο ϱοπιππθΠ{α{ογς ΤΠΓΟΤΠΗ 
πψ, 4ἱ8ο τορητοά α5 απι{εί, ΟΙ ΟἨΠΤΤΩΝ ἴο ρτο- 
βοτνο [τοπ εν], ΠπαΥ ὃς γοτγ ας; Ὀαί ΠΕΠ 
Όνου ννου]ἀ Ἠεπος» ἀθάπσο Ότο παπιρ ἠῑδεί[, νο 
τπαν Ἠθε]ίαίο; Γοτ νο απο πιαΥ οπ]ίο αν ννε]] 
τμ) Οναῖ ΤἨ9γ ννετο (ετεῦγ γεπεπαεά ἴο Κεερ 
-- -- Ώσθ α ῥαβ84σο οὗ ΡΙπίατο] οἶτεὰ ὮΥ 
γρκο. 
}. πρωτοκλισίαν] “' Όνε τοι αοαί αἱ Ῥαποιείς.” 

Τ]ναί, απποηᾳ (να ουν, ννας ργοῦαΡ]γ αἲ ο (ορ οἙ 
εις (ποία, ας νι αν: Οποιρῖι απποηᾳ (ο (τεσκα 
παπά Ἠοππσης νο ππἰάα(ε ρ]ασς αἲ α τιολπία πα νναθ 
Όμο πιοβί Ποπουταρίο, 

---πρωτοκαθεδρίας,] Ἱ. 6. οἩπ νο 5εαίς ο να 
ΒθΠίοτ8 απά ἴἶο Ἰοαγποά ; νπο οαί Ιπιππθδιαιεϊγ 
απάστ, νυν Ὠναῖγ ράσα {ο Όχο ρυ]ρί{ οΕ Ελ τεπάοτ 
Οιοῖτ [ασςς Ὀοίπῃ (ατηθά {οννατάς Όλο ρεορ]θ. Ὠ6ς 
ἨΠτίηρα 4ο Ἀνπασ. Ρ. 191. 

5, 9, 10.1. ἵπ νοκο (ντου νογφος {ηθτο ἵ8 Θ88ΕΗ- 
εα]]γ Όνο καππο φοπ πποηί, Ὀαἱ νε τν κοπαο νατίαίτοῃ 
ο {θγπης; τοβοτίος {ο ἵπ οτάοτ {ο Γανοιτ ο γορε(ί- 
Εἰοπ, νν]ήο]ι 18 πποπηί {ο σῖνο 6ΠΟΤΡΥ {ο απ θαΓηθκί 
νναγηίπασ, Γοτυιάδίησ νο αβεΙπΙΡ ΟΠ, οη πο οπθ 
Ἰαπᾶ, οΥ πο πἀπι]ββίοῃ, οἩ νο οίπετ, οὗ εαοἷν α 
οτί οὗ αἈκο]αίο ἀοπ]ηα οι ας Οναί ακεαπιος ὮΥ 
Όνο Ῥοτίον ονογ ΠΠ, νλοί ααΏνοτίγ τοι 
Οσά. Τι ἵ οπ]γ πισπηῖ, Οποτοίοτο, {ο Νατη ἴἶνθπι 
αραίηκ{ ναί απ πη](οὰ νοποταίοη Γος χο ἀθο]δίοπθ 
οὗ πιοῃ, οι ἱπαρ]οϊί το]ίασπος οἩ αΠΥ ΊΜΙΠΙΠΗ 
(σπολος, νο Ἡ 48 50 6ΟΠΙΠΠΟΠ ΑΠΠΟΠᾳ ἴἶνα ο) οὖν ἰβ]η 
ἀονοίοο». Ἀπο] Ὀοίπα νο ρατρογί, Ὁα ς 
οπηποί Όο εαρροφοά {ο Γοτρίά ήν άκα ἴσασ]νοτα 
Ὀδατίηρ πο. ποσακίοπιοά αρρο]α ίσης 5 ΛΡροί- 
ταἶῃ {ο καρογ]ογίεν οὗ οὔῇσα, οὗ ιαίοη, οἳ οΓ αἱοηες 
Ὀπί οπ]ν πἀπιοπίκ]ος πο ἴο 4ο Όνοπι ας Όνο 
Βοτγίΐρος οἱ, Γοτ νο ρµτροφος οὗ ρείάο απά οβίοη- 
(ίση, παπά {ο οχοτοίκο α- αρἰταα] ἴΥΤΑΠΗΥ ονος 
-νς ϱἱἲν απά οοηκείσησος οὗ ἠνοίτ (ϱήκίκη 
ργοίἩτοη, οἱ ρτοῖοπά {ο απο] πα ΗΙΗΥ απά 
εἩργοπηο α]γοτίεν αν ἶ ἆπο ἴο ΟἨτίαί πἱοπο. ες 
πποτο ἵπ Αα πηπατοτ]ν Ῥθγππου οἳ Βρ. ατδατίου, 
νο], ἐπ. ϱρ. 1598) --- 900. 
Το ντου ἴογπης Ἰνοτο οπιρ]ογος, ῥαβῇϊ, πατὴρ, 

απά καθηγ. Νοτο, π Ίνα Ίδαγη ΓΓοπΑ νο ἰπὶσαὶ 
εντίίογς, αρρο]]πίσης κο ς Ἂνετο ογά ματ] -ν- 
ευπηος ὃν απά σίνοι {ο Ενοῖτ ρεπεῖραὶ Ἔοαυ]νοτν : 
απά πο οϱ]γ αἲὶ Όρος ννετο, Νε Επὰ, κοππε ήπιο 

4 - - 

μείζων ἡμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. 5 Ὅστις δὲ ἑψώσει ἑαντὸν, τα- 1 
καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν, ἕψωφθήσεται, 

" Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, Τραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριαί! ὅτι κα- 13 

επιρ]ογεὰ, Όαί οαο]ν ἐνν]ος; νμίς] ἵ9 α]αφεά {ο ἵπ 
Όιο ρτεσεόἵπῃμ γείκο. 
ἤ-, απ κληθητε] “' ευ ετ πο γουγεεῖνες {ο θ 

σα]]ος.” 
---καθηγητής.] ΈΤ]ετε ἵ8 8οππο ἀοαὈί ας {ο 111 

τοπά(πᾳ Ἀετε. Μαπγ οὗ νε εκεί (Οοπαπησ η (αΓοΓΒ 
νου]ά τοπ ὁιδάσκαλος, Ν η οἷν 9 ζοαρά ἵπ εενοτα] 
Μ»Β., Υετείοης, απά Ἐαιοτα, Όαῖ ἶς τουείνεά 
πο Εάῑίογ εκεορι Επία.: ἀοπθί]εκα ἴνδοσμκο 
ε.« -- στ .: οἩ ᾱ Βαϊ ὀιδάσκ. ἵ 8ο 
ΠΠΝΟΠΣ ργε[εταῦ]ε, τοι 19 Ὀείηρ πποτο οΟτΓΘκροη- 
ἀεπί Ἡ Όνο Ηεῦ. 1, απά αφ οβεπαίνο ἴπυτο]- 
ΟΥ απά οοπ/Ικίοη οὗ ἵθγπης ἵ9 Ὀνοτοῦν τεπιονεὰ, 
Όναί {ἱ σπη εοπτεθ]γ ὃς ἀουυιθά ας Όναι µ 19 Όνο 
ας τοσά(πᾳ. 

---ὃ Χριστός] Της 9 οπηεεοἆ ἵῃ ενογα! απε[εηῖ 
Μ55., παπά 8οπιθ Ἠεγεῖοης απ Γαμος ἵν τε]ες- 
τοὰ Ὁγ ΜΗ] απά Ῥοηρ., οαπεε]]οὰ Ὁγ Οτίσεὺ., απιὰ 
Ἐτίκ., απὰ Ὀτασκειεά Ὁγ πιοκῖ οὔἴνετ Εάῑοτν. Ἶι 
κ... -ῃ ἵπ ΓΓοπι ο 10. ἱ -- 

πατέρα --- “βἴγ]α ΠποΟπΙπποπϱ 
τος κ) δὶς  δμμιμωή 

13. ὅστις δὲ ----ψωθήσεται] Α φεππιοηί ΥετΥ 
οΏοπ Ιπιτοδυσεά ὮΥ ους Τ,ογὰ; απά ἰπάσοεὰ α [το- 
απθηί πηπχία απποηᾳ νο ενα, απά εοπποὔπιος 
οσουττίηᾳ ἵπ νο (Ἰαφείσαὶ τοτε. Βγ Ολίκε, 
Ἰονθνοτ, 1ἱ 19 οπιρ]ογοά ἵπ α ερίγµα] 8εηκο: Ἱ. 6. 
« Ἠἶπι (οά νι] ο ον : 

19, 14.1 Ἴ]εις νεγεςς ατα ἵπ Όνο 
ρα {ως {8 απά πποεί οὗ νο Μ988.: Ῥπῖ ατα 
Ρἰασθά ἵπ ο Ῥτεροπί οτε ἵπ Όνο Ῥοεί Μ858.: 
οοπβγπιθὰ ὉΥ φενογα] Ἰογείοῃς, Εαλνοτε, απιά οαΓ]γ 
Εάπίοης, νο, νι ον αἲ] Όνο πιονῖ 
οπιποηί ἵἳ”ο-ᾱ τοκίοτοά ὃν ΜΗ], 
Ἠλοις., Μαιλν., Κπαρρ, Ενα. παπά Ἀσ]οῖχ. εν. 
13. ἵν οπηἱεἰος ἴπ κφονοταὶ ΜΦ5, οἱ Όνο Λ]οκαπάτίαη 
ο νο, η βοπιο Ὑ ογείοη τω: Γ απ  - 

αξ Όνετο ἵ4 πο ποσά ρτουπὰ το]εούηα απ. Ἡ 
.. 4) να α. τοχί αΌονο μλῥριοὰ μανν 

ο ἴτας το οτόοτ:; ρτοδαῦ]γ αοειάεπία](ψ 
αιμα ο η. ο δα νοῖπα 
οπττ]θά Γγοπι ενα τν οὐαὶ ὃὲ --- ἔποκριταί/! ἴο νο 
εεοσπά, ὃν Ὑν]νή ο] πνογός ὅτι κατ 

ο ωχ ο . οτ 
εογγεσίσγε, Ὀαῖ ἵπ Όνο Ἅντοηῃ Ρρ]ασο. μι 

οςουΓ 
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γ υ - » , η Π κὸ. 
τεσθίετε τὰς οἴκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσευχοµεγοι 

᾿ - ΄ ’ ΄ 

14 διά τοῦτο Λλήψεσθε περισσύτερον κοίμα. 
- ς 

καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί / 
- ’ 

ἔμπροσθεν τῶν ὠπων. 

16 εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 

ϊ Οοὐαὺ ὑμῖν, Τραμματεῖς | Πακο 1 5ο 

5. Π ᾽ ; ο 3 - 

Οτι κλείεε την ῥασιλείαν των» οὔρανγων 
5 ” ᾽ 3 3 ’ 3 . υ 

υμεῖς γαρ οὐκ εισἐρχεσύ ει οὐδὲ τοὺς 

Οὐαὺ ὑμῖν, Ιψαμματεῖς καὶ ὥΦαρι- 
- ς ./ 5/ ’ ᾽ ’ ᾿ Δ Ε υ - 

σαΐοι, υποκριταί: οτι περιάγετε την «Φαλασσαν καὶ την ἔηρα», ποιῃ- 
’ 5/ , ο ..... Ν ’ 

σαι ἕνα προσήλυτον ' καὶ Όταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸον γεέννης 

16 διπλότερον ὑμῶν. κ Οὐαὺ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί/ οἳ λέγοντες | οἱ ν΄ Κκβῤτ. 15. 14. 
Ος αν «5 δι. 

3 ’ 3 - πο 3 . Γ 9 [ο 3 Ὡ) 9 ’ ὀ » α - 

οµόση ἐν τῷ -ναῷ, οὐδέν ἐστιν" ος ὃ ἄν ὁμόση ἐν τῷ λρυσῷ του 
- 3 

11 γαοῦ, ὀφείλει. 
ων ᾿ ς ς .. ω ’ 

15η ο γαος ο αγιαςων το» Λρυσον ; 
νΡ, 5) ..) 3 , Ἅ » 

καὶ ος ἐαν 9οµοση ἐν τῳ Όνσι- 

Ἆ Δ ΄ ’ Ν ΄. 5 Ν ς 3 

Πωροὶ καὶ τυφλοί / τίς γὰρ μείζων ἐστὶν, ὃ χρυσὸς, 

΄ δ , 3 : [α) δ᾽ υ] 3 , ο - ὃ ’ ο) Γ , 3 » 

αστηοιῳ, οὐ ΕΥ εστιν ος αν ομοσ εν τῷ οωθρᾳῳ τῳ επανω οντου, 

19 ὀφείλει. 'Πωροὶ καὶ τυφλοί / 
90 ’ 3 ς ΄.. Λ ὃ ” ο 

σιαστήριον τὸ αἁγιάζον το δώρο» ; 

Ὁ ως - 28 π 

τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον, η τὸ ὃυ- 1 Εχοὰ. 9. ὅτ. 
« 5 αν, ᾽ - 

Ο οὖν οµοσας ἐν τῷ ὥνυσιαστη- 
3 .) - ο. ., ΄ 3 .. ς 3 ’ « 

21 ρἱῳ ομνύει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ. '' Καὶ ὁ ὀμόσας πι Κίπενθ. 18. 
- . 3 ’ α μυ - ’ ο 

29 ἐν τῷ ναῷ ομνύει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐν τῷ πατοικήζαντι αὐτόν. 
2 0,του. 6. 2. 

η Κρὶ α δαρς. 5. 84. 
ι- 2 ’ ” - 3 . 3 ΄ 3 . 9 . - Θ αν Ν 3 - 

ὅ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ Ὀρόνῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν τῷ 
’ ΄ 3 . 

καθημένγῳ ἐπανω αυτου. 
ο. - - ς 

» 5 Οὐαὶ ὑμῖν, Γζαμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, υποκριταί . 

ππείαρ]οτς ατε Γοαπᾶ ἵπ Ἠοπι. 0Ο. β. 221. κατέδουσι 
βιαίως Οἶκον ᾿Οδυσσῆος. Τη8 μην» πρ νναβ 
ἆοπε ὃν νατίοι5 ευυ]ο αγηῇςςς. τ πιακίησ 
Όνεπι ναιωός, Εινεγ ἀεν]ςεά νατῖοιβ πιεαης ος 
Ἰαγίησ πεπα απἆετ οοπίτιρα Ίου ος οαῦα]]εά νὰ 
Όνε οἰή]άτεη {ο ἀερτίνο ἴἶνε νιάἀον/ οἳ ἆ ῬοΓγίοῃ 
οἱ Ίει ἀονΥΤΥ, {οχ 5οπιε τείατῃ, εἶἴλετ ἵΠ Παπά, ΟΓ 
ἵῃ εχρεοίαίοη. 

---προφάσει] Ξαῦ. ἐπὶ, “' απἆετ α Ργεῖεχί,’ ΠΆΠΙΘ- 
ἴν, οἳ τε]ρσίοη ; Γοτ Τ γνας Ὀαί α ΠΙαΡΚ {ο οοποεαἱ 

{τ αναγίσθ. 
---μακρά.] Ῥοπιείπιος, ἵε 19 βαἱἀ, ἴηεδε ΡΓΑΥΕΓΒ 

οσουρίεὰ πῖπε Ἰουτς α ἆαγ. 
14. κλείετε ἔμπροσθεν τῶν ἀνθ.] Έοτ Όιθ πιοτθ 

ΟἹαβείσα] κλείειν ἀπὸ Ος ἀποκλείεν. Τί πΙΑΥ Ὀθ οοπΙ- 
Ρατεὰ νι οατ ρ]ταβε, {ο ]εί {ιο ἀοογ πι {ιο [αορ 
ο{. ἵπ Όνο νγοτὰς ο νε ρατα]]ε] ραββασο ο{ Τ1κο, 
ο: τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως, Έχετε 18 απ πἱ]αδίοη {ο 

ἵπσ α ἆοοτ ασαἰπθί ΑΗΥ, απά Ρτογεηίίηᾳ ἔλεπη 
[τοι επίετίπσ Ὦγ οατεγίηᾳ οϐ νε ΚεΥ. Τα 
ππειαρ]νογ Ίνα το[ετεπος ἴο Όια ου” πιεῃ 
[τοπι οπαγασίαρ ΟἨτ]κΜαπΙ(γ τν] Ονεγ ο/Τεστεὰ 
Ὁγ πικἰηέοτρτοίπᾳ νο ρτορ]νεοίε», απά ὮΥ οἴἶνετ 
πιει ος 

15. περιάγετε ---ξηρᾶν,] ΛΑ ρτονοετυίαὶ οχρτοβρίοη, 
[εαποπί Όοῦι {π Ορος - Γαπ, ἱππροτήηρ Όνο 
ατοπίσκί αοἡ ν{εγ απά οχοτίίοη. Το 2641, Ἱπάσεά 
οἳ ἴνο ΄ονγ Γοτ Γγέκπη ννα», Πἱ9ε]{, Ρτονοτυία] 
απποµς Όνο ἨΗεαίίχεην (266 Ηογ. 51. 1. 4.) Γπκοππαο]ι 
Όμας αἲ Ἱοπαῦι Ἡ να [οτυιά επ ὮΥ να (σπσίι- 
Είσπεν Γπερεγαίογιηα, 

---νῖὸν γεέννης] ἵ. ο. Ὁγ Ἠευγαίρπα, ““ ἀθκετνίπᾳ 
οἵ, ο ἀσοπισὰ το, Ἰνε]].” Βο 1 Βαπι, κκ. ο]. 3 Βαπη, 
α, δ. νίδς θανάτου, '' ἀενοιοὰ το ἁθα, ΠΠ 

νά Ἐγρκα, Ἠοβοππα., απά 8οἶπο οὔνοτη, 
ταΐκο ὄεπλ. το πἱσπίγ ἀοίοχιωπ, Το ρταπι- 

πι σαὶ οὐ]εσίση {ο νο οΟΠΙΠΙΟΠ {πίοτρτειαίίοη, 
οπ Όνε ρτοαπά Ὅμια νο ννοτᾶ πογοτ ο6σΓΝ {ῃ 
Όνο εὐπεραγαίέπε, Ίνα πο [οτσα, {ος [ Ἠανο παγκε]{ 
{π Βες. Ἀγῃ. πζθπσθά ἔννο οκαπιρ]ο.. Μοτεονοτ, 
μον ταν απ ἵπ Όνο οἴἶνοι νο ρῶββαρον 

μ. Ν 

. 

ς 3 

{ὅτι ἀποδεκα-- ο ΊἸωικο 11. 49. 

νπθτο 1έ οοοἱ16, ἵδ ποί απ αἀ]εοίνε, Ῥαί απ 
αάυετῥ. 

16. ἵπ ή απά {ο 56Υεηπ {ο]]ονίπσ Υοί9ο8 
ΟἨτ]ςί οοπάθπηῃς {πα εαδί]ο ἀἰδήποίίοης οῇ ιο 
Ῥματίεεςς οοποεγπἰπσ οαίἩς, απά ροίπίς ουί {μα 
βαποίΙἵγ απά οὐ]σαίίοη οῇ απ οαίἩ. 6ο Νοίοςδ οἨ 
Ματί, ν. 90. 8ᾳα. 

ρυσω τοῦ ναοῦ.] ΒΥ Οδ 8οπιθ ἸΠάςί- 
είαπά νο σοἰά αολίο]ι ααἀογπιεᾶ ἴιο Τεπιρίο; οίμοατς, 
ἔιε δαεγεά αεποί]; ολιετ ασαίπ, {ο πιοποι δεί 
αραγὲ /0Υ΄δαεγεά Ῥιγροδεδ. ΑΦ Πο ρατοι]ατ σο]ἀ 
15 πιεηοπες, 1ἱ πιαγ Ὄο απἀετείοοά ο{ αηΥ οἱ αἰί 
οῇ (6 αὔογο. 

11. ὃ ἁγιάζων] “« πιακος 1 καοτοᾷ απά αρατί {οτι 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ 1.6... ἜΤ]ο ΠΙΟΠΕΥ νναβ Ἰο]γ, Ρεσαμ5ο Τί 
ν/αβ ειΏβετν]επί {ο εινα δες οἱ {ο Τεπιρ]ε, 
απά οἵποτ βαογοᾷ ῬΙΤΡΟΡΘΒ, Ἰ]κο {ο ἀνάθηματα 
απποηπςσ ο (ΤεοΚ5, απά ιο ἀοπατία ἄπποηςσ ἴπθ 
Ποπιαη, ---- ο. 

21. κατοικήσαντι.] ἜΓ]5 ἵβ τεπά, {ος (ο οοπι- 
πΠοΠ κατοικοῦντι, ἵπ ιο ρτοπίετ ρατῖ οὗ ιο Μ35. 
απά Όιο Εά. Ρήη,: απά 1 Ἠαβ Ώθθῃ, γη] Τ6ἄΡΟΗ, 
εὐἀμοὰ Ὁγ Μαιμ., ἀτίεκο., Τήπη., Ὑαὶι, Ετία., 
παπά Φ6ΠΟ]Σ. 

33. ἀποδεκατοῦτε---- κύμινον.] Τ]νο Ῥ]ατίδοςς ννογο 
εογαρη]οµς]γ οχαοί ἵπ ραγίπσ Π9ιθβ, ποί οπ]γ οϐ 
Ότο ἠγα{5 οἱ νο οατίἩ, Ῥαί 6νεπ οῇ βΗοἩ Πηβίσπ][- 
σαπ{ Ἰνοτῦς ας (οβο Ἰθοτο ϱροσ]βοᾶ, 48 ἠδύοσμον, 
ἴνο ρατάσπ ππ]πέ, ἄνηβον, αλ; (οἩ ννμίο]ι 5οο 
Ῥίορκσοτ, 1. 401.) απά κύµινον, οππιπιίπ, α ἀΐδα- 
ρτοσαβ]ο ραηµοπ{ Ἰογῷ, απά 5ο Ἠ]ο ορίοσπιος. 
Ὠναί  ννας ρτονοτρήπ]]γ οπιρ]ογοά {ο ΟΧΡΓΟΡΒ 
νοτίμ]οβήσρ”, Γπ{ Όνο αὔνονα αγο οπ]ν πιθαΠ{ α8 
απ αππρίες οῇ ΠπκἰσηΙβοαη οτῃν, 9 ρ]αίη Γγοπα Τα]κο 
Ἰανίπρ «παπί απ γης, νι νο αἀΠίοῃ οἱ καὶ 
πᾶν λάχανον. ᾽Απούικατείειν ἵ9 α ννοτὰ πο α5οἆ Ὦν 
Όνο Οαλκίσα] νυτίστη, απᾶ οπ]γ Γουπὰ ἵπ {πο Βορίις 
ν]νογο 1{ οχρτθµκος νο Ηοῦ, ον, η λο] κἰρηίβοη 
Ῥουν {ο αάς ελα απά {ο ραη ΗίΠο. Ομ Τοτὰ, 1 
τη νο οὐυπογνοὰ, ἆσθν ποῖ 6Η ΜΙΤΟ Όνοπα Γοτ ραγ- 
πρ νο οὗ Όνοκο Ἰνοτοα; Όί, ποτ ρο[ογίηᾳ 

Ιό 

ο 
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- ᾽ ες ’ . ᾿ ” . . ΄ . 3 ’ - 

τοῦτε το ἠδύοσμον καὶ τὸ ἀνηώθον καὶ τὸ κι μιΥΟΥ καὶ αφηκατε τα 
΄ - ’ ᾿ -. . . 3 . - 

ῥαρύτερα του νομµοῦ, Την κρίοιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ την πίστιν" ταῦτα 

ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 

κώγωπα, τὴν δὲ κάµηλον καταπίνοντες. ᾗ οὐαὶ ὑμῖν, Τφαμματεῖς 50 

Φαρισαῖοι, ὑποκριπαί ! ὅτι καθαρίετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου 

της παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέµουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ Ἀ ἀδικίας. 

Ρ [νο κο Ἡ. 89, 
6.ρε.10, 3. 
δαν Τ. 4, 

. 

τὸν 

καὶ 
Ν 

κας 

“Οδηγοὶ τυφλοί". οἳ διὔλίζοντες 94 

Φαρισαῖε τυφλέ/ καθάφισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς 30 
παροψίδορ, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν. 

α ἴυκο 1. 1. η οὐαὶ ἡμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί/ ὅτι παροµοιά- 51 
ζετε τάφοις κεκονιαµένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσω- 

ὧεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας, Οὕτω καὶ 53 

ἡμεῖς ἔξωθεν μὲν φαΐνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ µεστοί 
τἶ κα 1, {7. 

ς .... ’ τ ἐστε υποκρίσεως καὶ ἀνομίας. Οὐαὶ ἡμῖν, Ιψαμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, 39 
΄ ων . ’ - - - 

ὑποκριταί { ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν, καὶ κοσμεῖτε 
τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, καὶ λέγετε" Εἰ 

Ώνεςο παϊπα {ο οΨβογναποςς, Γογ οπα  ἷπσ 1ο κς 
ἵεγ πιαίοτς ο) χο Τνανν. Της αρρ]ος {ο αἲἰ νε 
β0]εοίς οῇ νο νους ἵπ ή Οαρίοτ, 5 ἵδ Ρ]αίῃ 
{γοιἨ. ιο γνοτὰβ ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἄφι- 
έναι. 

-- ἀφήκατε] “«γο πορί]οσι.''  Τ]ο νιοτὰ 15 οβεπ 
αρρ]ίεὰ {ο Όνο πορ]εοῖ οἱ Ὠ]νίπο ρτεσερί8. 

--κρίσιν, ἴλεον, καὶ τὴν πίστω.) Ποπάετ “ Ἱας- 
σα, οματ(γ, (οτ ἨαππαπΙ(ν) απ [αἱ ος ἔτι ἵπ 
(σ4, 45 νο Ῥτορογ Γουπόσίίοπ ο οαχ Ίονες πο 

άε)ί{η, 38 ΒΟΠΙΘ οχρ]αίπ; (ποιρ] Όναϊ 86/50 ΠΙΑ 
ὑπο]ιαρα. να 1ί νε] Όο αρτοθαδ]ο ἴο Γλικο΄ν 

τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. Πο ραβ54σο 86επ]α {ο ο 
{ακοι [τοπ Λίσα νγἱ. 8. πι [ην Ὁο οοπιρατεά 
νο. Ριπὰ. Οἶγπιρ. ΧΙ, 6, Η. απἀ Ἠοτ. 1, 

.6. 
34. διῦλίζοντες τὸν κώνωπα.] ὙΝοι “« αἰταῖπ αἲ͵) 
. να ἃ Ἰπθτο ἱγρορταρλίσαὶ Ῥαπάοτ οὗ ἦνο 
γδῖ Εάῑίοπ οὗ ουγ ΠΙΟ Ἠ ογαίοπ) Ὀαί «ἴταίη 

ο. ἜἼ]οτο ἵ8 απ αἰακίο {ο νο ομκίοπι οῇ Όνο 
/6νής (ρτονα]οπί αἱδο απποῃς νο Οτουκα απά Ἠο- 
ΠΙΔΠΦ) ΟΡ ραβκίης Ενοίγ ννίπος (νν]]ο] ἵπ Όνο κο {]ι- 
ετη οοπηίτίος πηϊσ]ί οπ811ν τοσσίνο ρηα!ς, απά ἵπ- 
ἀοθά Ὀτοςὰ ὑπαροίκ) Ογουσ]ι α αἰταίποτ, 86ο Απιος 
νι θ.. Τηο ᾖσοννα ἀῑά  ἄοπι τορίους κοταρ]ος, 
.. κώνωψ ΟΓ οµ/εα υὐπαγίηα ποῖπᾳ ππο]οαη,) νο 
Ἰοη[ΐ]ος, Γγοπι εἸθαπ]ήηοκς, νο ταίο αἰση]βοι- 
ποπ αγίνος απ [ο]οννα, ἜΤῆνο ἵοτπι αἰσπίῆος Το 

4 απ ἠἱημίά γοσΊ α κ [ραΐπεν, (ὁθονίου. 36ο 
ἱσβοογ, 1. 9, ἄς ν. 53.) {ο κεραραί» ἡ [ροπε νε 

ὕλης ο πιατοτίαὶ ρατήοἷος, (σπα!ς, ος -- οἱ κο) 
Όναῖ Όπου ππαΥ νο ῥρηβφοὰ οι απά ο[. τὴν το- 
αροοῖ ἴο κόµηλον,  εἰσπίῆος, ποῖ α σαλήε, ποτ 8 
Μεσα, (18 8οππο νοπ]ά ἴακο 19) ία οαγι. Το 
πππκο Ότο ορροβίἶοη ας είτοησ 5 ΤΠπΑΥ ο, νο 
Ὀνηας αγο ο]οσῖοὰ αν ορροεΐτο π μα, Όνο 
ηια({εαί ὑπαρεί, απά τ]χο {αγρενί απἰπιαί. Της εοτί 
ο οχργοβείση Ὕναα ἵπ πο νου γην νο 9 ονν]κ]ι 
ππά νο Ογοςίπη Ὑντίογς, Καταπίνω ἵπ αβσἆ ποί ο 
ἠἱίακ ο) γ, Ὀνας αἷκο οὗ κοὐίαε, ας στο. ἵπ Όνο 
Γογποί 586 ἰξ παν ἴνο τοπάστος {ο σπὴρ ἀσιοή ; ἵπ 
ἵπ νο Ἰαίου, {ο Λο) ὀσιοη. 

30. καθαρίζετε --- παροφίδος] Όπ Όνο ρατίῆον- 
ἤομ οὗ ἀοπισκίίο αἰοηκί]ν 9ος Ποτπο)ς Ππιτος, νο]. 
{π. ϱ. 897.. Παροφὶς ἵνα Ὑνοτὰ [ου οπ]ν ἵπ νο ΄ 
Ιαίος Ἱντίσγα, απά εἰσηίῆος α- ρίαεν, ἀἶκι, ος, 9 
εοπιο Οηηϊς, ' 

---ἀδικίαν.] Ἔης, [ου Όνο οοπππονπ τοαδίηα 

Ἡ ἦμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις 3) 

ἀκρασίας, ἵψ Γουπάὰ ἵπ να τ ρατί ο{ ὔνο Μ55., 
πηά ΠΙΛΗΥ Ὑογείοης απά Ἐαίλογας απά {9 οὐ ττοὰ ὮΥ 
Μαι. ἀτίσοαὺ., Κπαρρ; Τήέπα., Εσίεα., απά 8ο)ιοὶς. 
Τ]ιαο Ππίετηαὶ ονἰάσπσς {ος τ, ίσο, ἴ9 8 π5 
Ότο οχίοτηα)ς [ου Τξ ααἲς [αγ Ἰνοίίοτ νν ιν Όνο εἶαγ- 
αείε ο! Όνο Ῥ]ατίκθες, γιο (18 (αππρῦ, οΌκεγνες] 
πτ6 Ἠθνοεγ ποσικεὰ οὗ ἐπίεπιρεγαποε, Όπουρ]ι ο[νεη 
ο) ὑπ]ωνέέσα. 

κεκονιαµένοις.] Όπ Όνο οσαοῖ [οτος ΟΓ κονιόω 
ορ. Τῆνα (οπιῦα, ννετο 

πηπαα)1γ το Μεισακλιεά, ναί Ὀνοίτ εἰπαίίου περ]νε 
υς Κποννη, παπά ἴἶν ροµα ίσοι οὗ (ουολίπα ΌἼνεπι 
πνοἰάσά. Της νεσπίηᾳ, νο Ίθατη, εχτεπὀεὰ αφ 
{αχ οἩ (ἶνο ετίασς ο ἶνο ρτουπά αν χο ναί γε αο]ι- 
οἆ απάετ ρτουιπά. Τ]ο 5εηκο ἴς, ναί νο Ῥ]νατί- 
9665 Ἠνετο 8ο Ρο] α1οά νν]θι ίσα, Οναί Όνου ἀεβ]οὰ 
απ)! ννηο Ἠπά οοπαππαπἰσα ίση νν ην νθπα, απά Ίνετο 
ιο νο ανοϊἀεά Ἰἶκο εορι]ομτοα. Ἰπ Όνο ραγα]]ο] 

προ οἱ Το χὶ. 44. νου ατο Ἠκοπεςὰ [ο μνημεῖα 
ἄδηλα, (886 Νοῖο ἵπ ]ος.): Ὀῖ ἴνοτο 9, ἵπ Γαοῖ, πο 
4ἱβοΓΘραπογ, Ὀ1 το[ὂτοποο 5 Ἰναὰ {ο Όνο εσπίαφίοπ 
Όνου εργοπὰ ατουπὰ νεπη. 

---ἀκαθαρσίας.] Ύετν κ κνπ το νο πε 
πτροφο ἵς α πάδα πιο ἵπ ους. 
πορ. ἔτοπα νο ὁομοὶ. οἩ ΡΜ. Ἠ νο οκ- 

Ρἰαίη8 Όλο ννογᾶς ῥάκη βαρείας νοηλείας πλέα Ὦγ 
πεπληρωµένα --- τῆς ἐκ νόσου ἀκαθαρσίας, ἱ.6. ρό 

ὑ]ουά) πιαέίσε παπά ὃ 
.. µεστοί --- --- Μεστὸς 9 αἰπιοςί αἱνναγς 

υλοἆ οσα ποπ] άνο 
9, οἰκοδομεῖτε--- κοσμεῖτε.] Βοῖλι Όνο Ἰονν απὰ 

Όνο Ἠοαίποῃς αἰκο επονοά τοκροοί Γος Όιο 
Πακ ετίους ἀσαά, Ὁγ πιὰ κι βε «ον. 
ΝἨθῃ ΠθοθβκατΥ, Το Ὀνοίγ {οπού νο 
τοσα απά ἠ]ηκίτα σης ἵπ Ἀνη. “Της,” αἱ 
αἴῃ, οὔαργνος, ''οατ [,οτὰ ἀἱὰ ποῖ πΊοση {ο οοη- 

αυτο, Όατ {ο Όνο οὗ Όνο Ῥ]νατίκους 
ἵπ Ῥγοϊοπάϊπα α τουροοί Όνο Ῥτορ]νοία ννλλο]Ἡ 
-. ἀἱά ποῖ [οο].”" 

. ἥμεθα.] Τα κ. - Ἄννὰ Όνο ΟΠΊΠΙΟΠ οπο 
ἡ μεν} ἵ9 ουπιὰ {π πιοκί οἱ νο Ἰνοαί Μ88., ἵπ 4οπιο 
Ειάνοιε, απά ἵπ νο Ἐὰ. Ῥτίπο,ς απά να, νι 
Γοπκος, οὐιοὰ ὃν Μαν, Οτίοκὺ., απἁ οἴ]νοτ 
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” ΄ ς - 3 21 ε. ». 9 αν νο . - 5’ 

τῶν πατέρων ημων, οὐκ αν ᾗ ημεθα κοινωνοὶ ἀυτων ἐν τῷ αἵματι 

81 τῶν προφητῶν. 
- ς -ϱ / ' -” 

ὍὭστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς, Ότι υἱοί ἐστε τῶν ΦΟΥευ-- 
’ υ ’ ν ς ”ω , 1 , ν , 

90 σάντων τοὺς προφητας. Καὶ υμεῖς πληρωσατε τὸ µέτρον τῶν πατέ- 

95 ρων ὑμῶν. " Ὄψεις { ήγεννήµατα ἐχιδνῶν { πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς 53105. 5.Τ. 
ἐ]μα]το 11. 49, 34 κρίσεως τῆς γεέννης; ' 4ιὰ τοῦτο ἰδοὺ, ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς Ἱνις κ 

προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ Ζραμματεῖς 
λ ος  .... 32 ιᾶ . 19. 

καὶ ἐξ αὐτων αποκτεγεῖτε καὶ 20ος. 11. 9495, 
3 - ’ - - ς -” 

σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν µαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν, καὶ 
- 3 ’ ’ - 

«36 διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν 
’ . . 2 ἃ 

δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ της γῆς, ἀπὸ 
ωμά α , κ , 

του αἵματος Ζαχαρίου, νίου Βαραχιου, 

2]. ὥστε μαρτυρεῖτε ἔ., ὃτο.] “νε Ἠανε {θε 5απιθ 
Ὀ]ουἆ-(Ιτείγ ἀἱδροδίίοη (ας Ο1νεγ ατθ εἰ5ευνηετο 
σα]]εά γενεὰ ἀποκτείνουσα), απᾶά γε (ης 51ου αρ- 
Ῥτοῦαίίοπ οἳ γοιτ βα]λετς) οτίπηες, ὃν Ῥαγείπρ {πα 
5απις 6ΟΠΥ565 ας ἶ5 ετργεβδεά ἴπ ἴπο ρατα]]ε] ρας- 
εασε ο[ Τμακο χΙ. 49. ἄρα μαρτυρεῖτε καὶ συνευδοκεῖτε 
τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, Ὑηετε ἴ]ιθ ὅτι πιαδί 
ποί δε τεπάετεά αἰήιοισ]ι (5 5οπιο (ταης]αίθ), Ῥαΐ 
Ἠα5 με 5επεε ϱε Ἀσμ]εις. Τ,εκ. {η γ. 
ὁ δ. νιμ]ο], α5 Ἰθ. οΌβετνεβ, “'Ιιαδεί υἶπι γεδγῖτ- 
Εεπὰἰ εἰ ερεεἰβεαπά{.” 

Ίηθ ατο ποὺ’ Ῥτερατεᾶ {ο 5οο {μα {π[ογεπίίαϊ 
Γοτος οἱ ὥστε, ΝΠΙεἩ 18 α5 {ο]]ουν5: 3ο {πει Γ0γ 
ες οοπάποί, 5ο αἰπαί]ατ {ο επαί οῇ γοιτ {α{λετε], 
Υε Ῥεατ {ε5ΗπιοπΥ τεδρεοίίησ ΥοιΠβε]νος, {παί ᾗ9 
Άτα ἔγιρ 5οπς οἳ γοιτ Γαΐμθτς, ννηο ππατάετεά {πα 

Ῥ]είδ. Όπ Ώπε {οτο οἳ νγπ]ε]ι εχκρτεκείοη 56ε 
Νοῖος οἩπ Μαά. ν. 40. απά Ζοὗη ΥΠ]. 4, ἨΜοεί 
τεοεπί Οοπππιεη{α{ΟΙ5 εχρ]αἶπ µαρτυρ. ἑαυτοῖς, ΄' Υθ 
Ῥεατ {αβίπιοηΥ ασαϊηδί γουτεε]νες.” Βιαΐ (πετο 
ἵ πο ειβπο]εῃπί ΤΘάδοΠ {ο ἀενίαίε ἴτοπι ἴΌια 
οΟΠΙΙΠΟΠ γετδίοη αυπίο, Ἱ. 6. τεδρεοΐπς γοι- 
ϱε]νε». 

93, πληρώσατε τὸ µέτροντ.π. ὑ.] ἜΤἩϊ5ππαγ, γην 
ΤΟΙΑΗΥ οἳ Όιε Ὠθεί (ΟοπιππεΠίαίοΓΕ, αποϊεπί απά 
πηοάετη, ο αποσοππ{εθοὰ απ {γοπίσα! οοπιορβδίοπ, ΟΓ 

ἑαείοπι, οὔίεπ οσουττῖηᾳ ἵπ ΒοτίρίΗτθς ΦΗΟἨ 8 
---ᾱ Ίεανοβ πο ρείδοής πἀάτεβεοεά {ο αν 
τίεπος ενα «ΟΠΒΘΓπεΠςεΒ οῇ Οποῖτ νν]]{α]ποςς. Ἐογ 
ἵπ Όνα γνοτὰς οἱ Βρ. Ταγ]ος, “0ου ε11] οοπήπιιοἆ 
ἵπ Όνε βαππο παπ]ίος {οννατὰς {ποεε «οπί {γοπι (οὰ 
{ο τοίοττα Όχεπι: Όπί ραϊπεοά 1 ονοετ νι α Ρτε- 
ἴρπορ ο Ρἱρήη, παπά οἱ ἀἰκανονίησ Οιεῖτ (ποτ 
είπα”. Οµ ή πιραγρ πι] ///ρΙ,” 5οε {9 τε- 

οὗ Οτοίίπς, απά νο Πακ ίγαίίοπς οὗ Ἰλοίς., 
Ἠν]νο «νυν ναί Όνε Ίαπσιπσο ϱεοτΏ {ο ἱππρ]ν ναί 
Όνετο ἵ9 α οεγίαίῃ Ἠοϊσηί {ο ννλήο]ι νο Γπίφ1γ ος 
παίοπα απᾶ Ἱπδλνίάαπ]α ἵ ρεγπήοὰ Ὦγ (Οοἆ ἴο 
τίς, απά ναί νν]νοη ναί πποκαγο ἵ9 (111, νο ρῃ- 
ποπ ἵα ἱπβίοισα: απά ναί ουσ] Όνο νοῃ- 
βεππος οἵ ἴνο ΑἰπιήσΊνγ ἵνο «1ονν, 1έ 19 αἱνναγν αμτο, 

Ίπα {οι Ἰσηρ-ἀοἰανος νοησοπποο Ὦν νο 
πεγετῖγ οἳ ὧνα κίποκο. εο ἠια ἤπο Τταυί οἱ Ρ]ὰ- 
ατε]ι ἆς Βαν Ναπαίπίς ΨΙπάίοιὰ, 

30, ὄφιῖς --- ἰχιῤνῶν.] 86ο ΠΠ. Τ. απά οἨ τῆς γείν- 
. 6 Νορ οπ νοτ, 16. Φίγητε. Τ]ο Ῥονί 

Οήπ]κ εἶναι Ον 9 ρα {οτ φείζεσθε 
Όνο Ἰπέοτ νντ]έοτν Γπηαίπς νο Ροούς ἰά(οπι ού 
υαΐηᾳ Όνο Βαήηπονο {ο Όνο Ἐπίητο, νΥ]οἩ ἵ 

Ὑ ὈνουσΏηί α κοἰοσίαπα, Όνουσῃ ἀε[επὰσὰ 
Επία. {η Ἰος, 

54. διὰ τοῦτο] Οπ νο ωτος οὗ εκ Γοτππη]α ιο 
0σπιπνοπίαίοτε πτο ἁῑγίᾶοὰ ἵπ ορήπίοη, Μον το- 
εεπί Εκροκίέστα σοπε[δογ Τξ κ πποτο]γ α΄ [οηηι ο 
Γγαπηίο; απ ἐν ποίτφ ος ἠπὶ τοίτῳ ἵπ Μας, κ, 

απ εη. 4. 8. α 9 3/ πει ον. ο. στ οπως ελ ἐφ Ὁυμας παν αἷμα πω, Ἱα 
, » 3 - 9 0πτοῦ. 24, 21 

αἵματος ᾿4θελ τοῦ δικαίου, ἕως 29. ν 
εἳ Β / 5 ν » 
ον ἑφογευσατε μετα»ςυ του Ύαου 

ὅσ. αχ. 29. Ματ] χὶι. 24. Ὑοί, α5 ναί ρτϊποϊ- 
Ρὶε ἵς 5οπιεν/λαῖ ρτθσατίοας, ΝΕ ππαΥ, ν Έ- 
Ώπγπα. απά Ἐτιίπ., το[εχ Τί {ο νογ. 20. διότι (54Υ5 
Ειίηγτη.) µέλλετε πληρῶσαι τὸ µέτρον τῆς κακίας τῶν 
πατέρων ὑμῶν. 

---προφήτας --- γραμματεῖς.] Όατ Τ,ιοτά Ἠσοτο αρ- 
ρ]ιο5 -- 1 Α ο . ΒΙΟΟΘΒΕΟΙς {ο πι, 
Ώες σῖνεπ ὮΥ {πε Σεν {ο ιεῖτ Ώοσίοτε; αἰσηίῇγ- 
ης Ὠιαί ιδ πιεξσεπσοτς (59 οα]]εά π Τμιίκο χὶ. 49.), 
ν/οι]ἀ Ῥε α5 επ](]οά {ο ία αρρε]]αίίοη προφήτας 
(1η Πιο 5εηςε, Ὠ]νίπο Ἰ,οσαίες απἀ ἐπερίγεα ἴπίεν- 
2γείεγς οί ἴῑιε ιοί ο ἀοά) α5 γνεγο {ο Ρτορ]θί8 
οϐ οἱά; απά ννου]ά Π]κονν]ςα ρε νοβ) ϱ ίο ια 
αρρε]]αίΙοΏ5 σοφοὺς, ὉΠὸὪ ΠΠ, Ἆπά γραμματεῖς, 

1790, ἃ5 Ῥοΐπσ (ΠοτοισηΙγ οοπγοετεαπί 1Π {πα 
οτῖρίατος απἀ Ὠϊνίπο ]εατηίῖης, 

--- ἐξ αὐτῶν] Βι). τινάς. ᾿Αποκτενεῖτε. 
να. 69. δε κ. 2. 

---σταυρώσετε.] Τ]ουσ]ι Ώιετο 15 πο εν]άοπος 
ο{ Όνε εγµεζβαίοπ οἳ αηγ Ολτὶείίαπ {θας]θγ ΠπΙΟ] 
Ῥο[οτθ {ιο ἀθείτασίίοι οἱ ζοταςα]επα; γαῖ ἴ]ο οἷ- 
ἴεποε οἱ Ἠϊβίοτγ {5ο εχοααάἴπρ]γ Ὀτίο[ α5 Ιί Ίας 
οοπις ἀογνη {ο 115) 18 πο Ῥτοοβ ναί {ποιο γγετο 
ηΟΠθ εσοἩ. ἩΤ ἵ5 Ἠοίίοετ {ο τοδί οἩ ἐλῖς, απ {ο 
ΒΊΡΡοΡ6, η] 8δοπις, παί Ολτῖδί Ίθτο Ιπο]αάςβ 
)ήπιφεί{; ΟΥ Το ἴα]κο σταυρ. πι 86Ἠδα ΙΠΙρΓορτΙΟ ΓΟΓ 
{ο ριί {ο α γιοί ἀθαί]ι.) 

----μµαστιγώσετε.] ες χ. 1Τ. απά Λος χι]. 19. 

90. ὅπως] Τηή5 «Ποι]ά Ῥο τοπάετοά, ποί ἑία 4, 
Ῥηί, 45 Ἠοοσεν. βασσοβίς, αἱ, ΟΥ ιο πιοᾶο αἱ. 
Επί. ννθ]] 6χΧργοβ868 {ο 86Π56 ΟΡ {6 Ῥαββασθ 
Όμας:  Ύο οπιπίπο Ἱα ασοαίῖς, πἲ νἰάσαπαϊπί 1π 
14 απίοὸ Ππίσπ, αά οπιπ]ς βαπσι]π]5 ]αςά αίαιο 
ηβοπίίς οπ]ραπη κο] εαβήηθα(ς, ᾿Ἐκχυνόμενον 
ἵ5, 38 Επί. ΤΟΠΙΑΤΚΑ, {ο Ὀς {ακοή σοηργα({, 80 38 
{ο Ἱπο]αάς Ροί]ι ραβέ, Ῥτοβοπέ, απά βιίπτο, 

---Ζαχαρίου --- Βαραχίου.] Τ]ογο Ίαρ Ώοσῃ ΠΠΙΟἨ 
ὀἹερηί{α α8 {ο ιο Ῥογεύπ Ἠθτο πιοππ{ Ὦγ ος Τ,οτᾶ. 
Τη ναγίοις ορ]πΊοηβ ατο ἀοίπ]οὰ απᾶ τονίοννοὰ 
ὮΥ Καπ, απά Ετσ. Έλα νο 4]οπο νΥοτΙΙΙΥ οϐ 
τοπηπτ] ατα, 1. ναί Π να Ζοο]ατίαἩ, οπο οϱ νο 
Μίποι Ῥτορ]οί», Επί 5 (ποτο ἵβ πο Ἠκίοτίσαϊ 
{6ΡΕΠΙΟΠΥ Οναί νο νναρ πιητάστος, πιοβί οῇ 1]ιο το- 
οεπ{ (οπιππσπίαίογΗ ατγο ο ορΙπίοη ελα (ἶνο ΡοΓΕΟΠ 
πποαηί ἵν Όναί απολατίας, ιο Πσ]ι Γγίοκή, νν]νο, 
{ο ή Ἱανίπρ τερτονοὰ πο πα {1ος ο) νο Ίονν- 
{9Η Ῥοοσρ]ο, ννας, ΒΥ νο οτάογ οὗ Κίπρ ᾳσαβ], α]αἱη 
πείοσῃ ιο ΒαΠΟΠΑΥΥ απά Όιο αἰίαγ οὗ Ὕ]ο]ο 
Ῥητπί οβετίη ση. 3ος 5 0Ἴτοη, χχῖν, 50, 91. Απᾶ 
Ενουσ]ι Ον ο οαα]ν ἵνο οπ]]οᾷ βοπ οῇ «ελοίσάα, γοι 
Π νι ποί απο ασΠ{ απο 1ο ον {ο Ώσαγ {1009 
ΠΙΟ; οοροδίδν νἨσῃ, αν ἵπ Όνο ργονοΠί σα.ο, 
Ον παπαο νοτο ο Όιο καπιο πισαπίῃᾳ, 

-Ευσιαστηρίου.] “« ὖνο αἰίαν [οι Ἰοἱοσκακία, οἨ 

Φοο Λοῖς 
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καὶ τοῦ Φιυσιαστηρίου. ᾽ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἦξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν 36 
κ ἵακο 19. 8, 
ἃδ 

. ΄ 

γεγεαν ταύτην. 
5 Εωάς, 1. 90, 

.Ἱερουσαλὴμ, Ἱερουσαλήμ ! ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς 3η 
προφήτας, καὶ λιθοθολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὑτὴν, ποσάκις 

ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ 
. - α " ΄ . 3 3 ’ 

γοσσία ἕαυτης ὕπο τας πτέρυγας, καὶ οὐκ ηὔελησατε; 
Ρε, 118. 98, 
5.ρε. αἱ. 9. 

ΜΚ. 11 ἀπ᾿ ἄρτι, ἕως ἂν εἴπητε" 

19. 91. Κυρίου. 

. ο ΧΧΙΥ,. κΙ ἐξιλθὼν ὁ 

ἡμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. έχω γὰρ ἡμῖν" 
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 

Ιδού, ἀφίεται 35 

Οὔ µή µε ἴδητε 3 

Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ' καὶ 1 

6 προύλθον οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομᾶς τοῦ ἱεροῦ. 
“ο δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" 

ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος 

Ῥατηί βαστίβσος, ννη]ςἩ, τοι. εἨλθννς, Ίνα πι φι)- 
σἶα[ί, ἵπ νο (ουτί οὗ Ώιο Ῥτίονίς. 

90. ὅτι] Της 19 [οαπά ἵπ πιοβί οὗ ο Ἰνδει 55. 
απά 8οπιο Ὑοτείοπς απά Ἐανοτα, νι Όνε Εὰ. 
Ῥτίπο., απᾶ Ἰπ8 Όεοι αἀορίεά Ὁ} αἰπιοθί ΕΥΕΓΥ 
Είτοτ [τοπ Ῥεηπ. {ο Βομο]Σ. 

---ῆξει --- ταίτην.] ἩὮΥ ταῦτα πάντα πτο ππεηηί 
{ αἲ] Όνοκο ογίπιος !” απά Ἠκειν, 05, 38 1π πε ΓΟ- 
ΠΠΘΓ νογνς, ἐλθεῖν ἐπί τινα Ίνετε εἰρπ]ᾗες ““ίο οοπιθ 
ροῦ αΠΥ οπο,” “το νο γἱεεὰ προῃπ αγ οης,” 
παπε]γ, {ο Ὀτίπα ἀοννπ ραπ]κμππθηί οἩ Ἰής Ἰοπά. 

κ ᾗ ἀποκτείνουσα] Έταδη. νε] ροἰπίς ους Όνο 
Ῥεγπιαποπ{ αο ίση (18 το[εττίηᾳ αἰίκο ἴο {, ΡΤθ- 
εοηπί, απά Γαίατε) ἀοποίεὰ Ὦγ κ αεο οἱ Όνε ρτο- 
5εοηῖ ἴεηρο. 
-- αὐτὴν, ] Γοτ ἑαυτὴν ΟΥ σεαντήν. 390 Τ τεπᾶ, Ἱπ- 

είεπά οῇ νο Βιορ]ναπίο αὐτὴν, νι Όνο ΕΙ. Ρτίης., 
Βοτα, Βοεμμιίά, Οτίοκὺ., παπά Ἐτίια. ἜΤ]ετο ἵβ πο 
οσσαδίοἩ {ο Ὀτίπς ἵπ Όιο βρατο Ὦν νήοὮ α ἱταπεί- 
ἴοη ἵ5 πιπάο {οπα χα φοσοπὰ {ο πο Οἠτά ρείδοῦ; 
νήσοι ννου]ά στο ὃς γοτγ ανν κννατὰ, 

στο κα Το ννοτὰ ἴ9 οὔἵ ση απο Όντας, βσυτα- 
ἠνο]γ, οὗ νο ὑπ]ιαλίαπίς οἳ α- οἵιγ, Ὀοῦι ἵπ χα 
Βοτίριηγα] απά Όνο Ο]αλεἰσα] ντος, 

---ἐπισυναγαγεῖν.] Τη ἐπι 18 ποῖ, π8 Όνο Όοπι- 
πποηίαίοτς Ἱππαρίπο, ρ]οοπακίῖς, Ὀαί αἰσπίῆος {ο. 
Της Ότο ἵοτπα εἰσπίῆος ἴο ἆτανν ἑομοί]οτ {ο απ 
οπε, 

-- ο Το ρ]α γα] Ἠσγο αμ τοῇοτεποο {ο 
Όντο ρ] ατα] ὑπερίερά ἵπ “Ἱερουσαλὴμ, νν]]ο]ν πιοπης ὑη- 
αλα οἳ ογήκα]οπα, απ άΐοπα (Γοφαθπί ΡοἳἩ ἵπ 
νο Βοτρίαγα] απάἀ (]ακκ]σα] νντίίογς. 

98. ἀφίεται ρτερορο Ρτοβοπί ρ{ Γοτ βα1ωτο. 
---οἶκος. νο ϱοπηπιοηίπίογς Ἀτο ποῖ αρτοσὰ 

ν]νοῖ]νου ης 9 {ο ἴνο ἴπκοι οὗ νο Τοπιρίο, ος οἳ 
Όνο κο)ιο]ε «Πειοίκ]ι πα ίση, οπροςἰπ]]γ Πα πιογορο[ία ; 
ας νο απ νντίίοτν μ9ο ἀοηνμα [ον ραϊγία. Το 
{ογπποτ 8οη9ο ἵα, Ιπάσοά, αρρ]σαβ]ο, ας κοπο νν]ναί 
ίσο ρα; πο ἴο αγ Ὠναί Θεοῦ νοα]ά Όνας το- 
απίτο {ο ο αὐάσά: απά Όνοτείοτο Όνο Ἰαίοι ἵ8 
Ρτο[οταρ]ο, 

30, οὗ µή µε ἴδητε --- Κυρίου.] Λπαπγ ατο Όνο πιοἆσα 
ο) Γποτργοϊαίοη οβοτοά οἱ μία Ροτρ]οχίηᾳ ραµ- 

Ῥοππο ϱ οπιποπίαίοτς Επ Ενα οἳ Τ,οτὰ 
πιοπηῖ το ργού{οἳ ης τοππονα] [γοπα ἶνοπα, απ] Όνο 
ἀθκίτισίον ο οτακα]σπις Ὑ]οῖν ἵα ἵπ νο ποτι 
ΟἈναρίοτ ἀσεἰμπαϊσοά απάοτ νο παπα ο" ὖνο ο0- 
πηίπᾳ οὗ Όνο Τ,οτά.'. Απά νου τεπᾶσς νο ννοτὰκ 
ἵως ἂν εἴπητε, '' μπΗ] νο παρ] καν,’  ννου]ὰ Ίανο 
ΓΟΠΑΟΠ ἴο καν. Τῆοτο ἵ Ιπάσσά κοπιοηίηᾳ ἴο 
οοιπίσαηος ί ν]ονν η νο αοτηα] ἰπίο οὗ ὅ- 
πα αἱ Όναί ρογἱοῦ, πα τοσοτάσά ὃν Όνο ποσγαῖο 
ζοφερλας, Βο]]. ῦ. νι, 90, Βαϊ εαοἩ ᾱ κοπο οἳ 

Οὐ βλέπετε πάντα ταῦτα; ἁμὴν λέγω 3 
ἐπὶ λίθον, ὃς οὗ [μὴ] καταλυόήσεται. 

ἕως ἂν εἴπητε ἵψ αἰταϊπεὰ ; απά Ότο Ππίετρτείαίοη 8 
οίμεγνγῖκε Παῦ]ε {ο 8οππο εετίους οὑ]εσίοηφ. 
τοαγ ρτεβεταῦ]ε ἵ9 ναί οἳ (Ἠτγκοςί. απά οἵὗνετα, 
πο ἴακε νε οσηνύς Ἠετο 6ροκεῃ οἳ {ο ππεαη νε 
δεεσπά οοπηίηµ οἱ οτ Τ,οτὰ νυν αἲ Όνο επὰ 
οΓ Ίνα νγοτ]ά. Τῆνας Ὁγ τε νν]] ὃνε ππεσηί νο «ειο- 
ἴσ]ι παίοπ. ἜΤ]ναι Όνο ρτεαί ια] οὗ ἰνε ὀενν γη], 
ογο ἴλαί ανν Γα] οαἱακίτορ]ε, νε Ὀτουσὴί {ο αεκπονν- 
]εάρο εἶναι Μεκείαὶι ννοπαι Ονεῖτ πποςρίοτα τε]οεί- 
εᾱ, νο ατα (παρ Ὦγ νο κυγο ννοτὰ οἳ ΡτορΏεογ. 
Ἀεε ΩΤοί., ” Ἀπά Ῥοοῦ. ΎΤ]οῬς νν]νο αὖο 
9 Γπίετργεία ου ππαϊηαία ναί ἀπ᾿ ἄρτι εἰνου]ὰ 
υ6 τοπάσγεά “ αΠοτ α ν]ή]α,” 1. ο. α πετ [νο αβοεπ- 
εἰοπ. Βιί Όναί δεηεο ἵ ἀθεεηῖο οὗ ρτουῇ, απά Ἱπ- 
ἀεθά ΠπΠΘοΘΒΡαΓΥ, ΙΓ ἴδητε Ὃε ἴακεν (η Κοε- 
ολετ) οἱ Γαπεζίαν ὑπίεγεομγεε 8 ἃ ἴεπελοτ: Γοτ οατ 
1, οτά Ἠαά νιΏν νε ρτεκεϱ{ αὐἀάτεςα εἰοφεά 5 ρ- 
1ἱο παϊηΙδίτγ. Εὺ ;ἄο. Ὑάψ νο Γοτπα Ὦγ 
νο] νο Μοκεία (πκαα]1γ αἰγ]εά ὃὁ ἰρχόμενος, 
ἃις.) ν/αβ {ο ο αἀάτεκεοά ἵπ Ἠής οοπιίημ. 

ΧΧΙΥ. . 1. ἐπιδεζαι αὐτῷ τὰς οἰκού.] Τῆο ἁἷκ- 
εἴρ]θ Ίνοτο ροϊπίπας πὴὈι γνοπάοτ απά ρπίάο αἲ 
Ονεῖτ εἰπίο]ης»ς, παπά φεσπιος {ο καν, “' Τε η ἷ- 
μ]ο Οναῖ πο] α ππαρπἰβεεηί οὐ[ῆςς «Ἰνου]ά ὃς μ- 
Γεγίη ἀεειτογοά Τ”’. Ἰπάεεα, νο ἀθείτασίοη οἳ 
Όνο Τοπιρ]ο ννας, ἵπ νο παϊπᾶς οὗ Όνο ὀσννα, γθνν- 
εᾱ αν οοενα] με λνςλγνφ-ψ. οί Όμε κογίά ; ος 
πί Ἰοαςί (ναξ πα οπίΐοη ἵπ 18 οοπκυΐση, Νο 

ο ὃγ 
τ ἵ Ἱποοπαραγα- 

βοπεο αγίας. Ευ ον γ αλ δω ο) εἰνοα]ὰ 
- οὐ μας Ῥδ8ῃ ην ο. κο π 

ποιο ν Ἱ- πκκίσα] Ἡ 
κο πάρε --' σα αρ κμὸν»» 

--- οὗ μὴ ἀφεθῃ ---λίδον]Ἰ Α ρτονοιυία] απά 
ο. ἁονοίνμ μοι ἀινε 

Ενη Οκ ἠηκίαηοο αἴπιοκε Ἰιοὰ ἴο ἵνο Ἰοιιοτ) 
Άν ννο Ίσαγῃ [γοπη ο) οκορῖν, Ἡ. 1. νι, Τ, 1. Επκες., 
Όνο Μαυήηίσαὶ νντίοτα, λετε αμ 

κτοησί]νος νο αν ε Ἀθο Απ ᾿ 
απά Ἠοπα, Ἡ, κκ. 60. . «-αἲξ γα Ἐν λα, ο κ) 
οπη ερ {η αἴπγοντ αἲἲ νο Ἰνδαί Λ85., απά κονογα] 
Εανοτα, απά νο οατ]ν Εάίους. Τὲ ἵς τε]εειεὰ 
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3 Καθηµένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Όρους τῶν ἐλαιῶν, προσήηλθον αὐτῷ οἳ 19. 2]. 
’ . 3 ο. ο ο 

μαθηταὶ κατ ἰδίαν, λέγοντε «Ἐιϊπὲ ἡμῖν, πὀτε ταῦτα ἔσται; καὶ τί ἃ . 
.. 0 ϱ ο -”- -- 9 

4 τὸ σημεῖον της σῆς παρουσίας, καὶ τῆς συντελείας του αἰῶνος; ἈΚαὶ ὅ ϐ 
3 λ α 3 - -ί 3 ο» 

αποκριθεὶς ο Ίησους εἶπεν ανυτοῖς 
λ ν 1. α ἃ . ᾱ,. ἃ , : . 6 Πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνοματί µου, λέγοντες 

6 Χριστός καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. 

ὃν ΜΠΗΙ, Βεπσ., απᾶ ἸΓεί5., απά σαποε]]εά ὮΥ 
Μααμ., τὶοςῦ., Ἐπαρρ, ἜΤηΐπῃη., Ἐτίπ., απἀ 
56Ποίσ; απά Ἰα5ί1γ. {οτ 5οατοθεΙΥ απγ απἲποτίγ 
εοπ]ά ]ηξ5ΗΕγ 5ο στοβς α Ῥατρατίαπι. Τ]ε μὴ ατο5ε 
ἔτοπα ἐἶλε οὐ μὴ ]αξί Ώείοτθ. Καταλυθήσεται (Κτιεσ. 
οὔκεγνες) Ίας τείετεπος ἴο ἴε ἀἰσοίωίοπ οἱ πε 
εοασπιεπίαἑίο ἰαρίάπι. 

9. πότε ταῦτα ἔσται ----τοῦ αἰῶνος.] ἜΤ]ε Όοπι- 
πηεη{αίοτς ατοθ ππποἩ ἀῑνιάεά Ιπ ορΡΙΠΙΟΠ α5 {ο ἴηα 
Ἱπίεηέ οἱ Ολίς ΙποίτΥ : απά ποῖ 1685 ἴΊναπ {ουτ ἁἰ[- 
{ετεπί Ἰγροί]εςες οἱ Ιπίετρτεία Ποπ Ἀανε Ῥεεπ ΡΓο- 
Ρουπάεά. Τ]ε 15έ, εοπβπες πε Ιπαίτν {ο {ο 
αρρτοαομίπς ἀθείταοίῖοη οἱ «ετιβαίεπι. Τ]με 24, 
εκίεπάς 1 ἴο {ιο απθξίΊοΠς, απά Ιπο]αάςες {θε 5ος- 
οπά αἀνεπί οἳ (Ἠτὶςί ἵπ νε τεσεπετα(ίοῃ, αοοοτά- 
ἴπσ Το νε ὀεννῖε]ι εχρεοίαίοπ. Τε 94, Ιηδίθαά 

Όιο ερεσπᾶ, 5αυςεαίες {πε ἰαδέ αἀνεπέ οὗ Οητῖςέ 
αἲ Όλο οπἆ οἵ χε υγοτ]ἀ, απά {πα σεπετα] Ἱαάρπιεη{. 
Τ]ε 4111, (1ο απο Όιε Ἱγοτά οἱ Ὀτ. Ηαίες, νηο 
αἀορίς ἴ) “« απίζες αἲ Όνε ρτεσθάἶπα Ιπίο ἔᾖγεε 

ίσα; νε Τετ, τε]αίῖπσ {ο Όνε ἀεσίτασίίο ο{ 
ετηβαϊίεπα; Όνε 24, ἴο οατ Ἰ,οτά”5 5εοοπἀ αρρεα:- 

απςσε ἵπ ρἶοτν αἲ νε τοςΠ(α{ῖοη οἱ αἲὶ ἠήπσς, Λοίς 
πι. 21: Όνε 94, {ο πε σεπετα] ]αάσπιεηί αἲ Όιε επἀ 
οἳ νε ννοτ]ά.”. « ἴια Ιπααῖτγ (οοπίίπαες Ἰε) ἵῃ- 
νοίνος τε απεςοης: 1. ΤΤτιεπ αἶνα]] Όιεςε 
(άήπσς] Ὃε Ί απά πο εἶσπ νπεπ ἴ16Υ ια] Ίαρ- 

Ί 3. Απά νιπαί νε εἶσπ οὗ {γ Ῥτεεεηποε Ί απά 
. γπαε ιο εἶση νπεη αἲἱ Έιεςε (πίπσς 5Ἠα]] Ῥο 

εοπε]ηἀεά, ος οἳ νε οοπο]ακίοη οἳ ινε νγοτ]ά 13 
Μτ. Τοννηςοπά (ἵη οοπΩπποΠ υγ]εἩ (0Ἠτγ8., Εαίληγπα., 
απᾶ πΙαηΥ αποϊεπί Τπ{ετρτείοτς, απἀ αἱδο πο πιοςδί 
επίπεπί πιοάρτη «ντος επιῦτασες νε Πγεί (ος 
ταίγεγ ερεοπά) Ἠγροθιθεία. “«Ετοπι Ὠνεῖτ ᾳπθς- 
ἄση (νο αγ) 1ξ αρρθατε Εἶναί {πο ἀῑβεῖρ]ες νιονγεὰ 
Όνε οοπαῖησ οἳ ΟἨγίςί απά νο οπὰ οὗ ἴἶνα νγοτ]ά οἵ 
Άσε, 45 ουεηίς πεατ]γ τε]αίεᾶ, απά ΥΙΟ ννου]ά 
Ππάιαρυαδ]γ ἴακα ρ]ασο {οσείμετ [απὰ α5οά ιο 

ἴοη, συντέλεια τοῦ αἰῶνος ἵο ἀθβίσπαίο ῥοί/ι. ---- 
κ.α Ώνευ Ἠαά πο Ἰάθα οἱ Ώλο ἀἰπεο]αίίοη σὲ {ο 

Φενν]κὴν ΡοΙγ, 4 τοα!]ν εἰσπίβεα Ὦγ, ος ἱπο]ιάθὰ 
ἵπ, οἴθ]νετ οἱ νεο ενοηί!. ΤΠΕΥ Ππασίπεά, ρεγ- 
Ἠπρα, 4 ρτοπί απά ανα] οἨαηρο ἵπ (1ο Ρηγείσαὶ 
εοπε( απο οἱ νο απίνετ»ο, νο] 1οΥ ρτοῦαΡ]γ 
εχρεσίρᾷ νιου]ά οσο να Όνο ἔοτπι οὗ Οπεῖγ 
ονη Ίνος: Όπί 016Υ οσα] Ἠανε πο οοπεθρίίοῃ οῇ 
νε ]γαξ νν πα τοπ]1γ πποαη! Ὦγ νο αχργοείοη νο] ΕοΥ 
επιρ]ογοά, Όνο οοπιίπᾳ οἱ Οία. Τ]νο σοπιίηρ οἳ 
Ομίαε, απά Όνο οπὰ οἱ νο νγοτ]ᾶ, ἴνείπρ (νογοίογο 

ἀπ πετοπί οχρτεµκίοης {ο ἀθποίο νο Β4ΠΠΟ ϱο- 
πα νο ἀθκίτασίίοῃ ο Ἱστηκα]οπα, Όνο ρατρογί οὗ 

Όνο ἀποίρ]ον) ἀποκίοη ραίπ]γ 19, Ίνα κα] νο 
ἁρκίτισίίοη οἱ ὀεγακα]οπα Ἰνο ---- απ νν]ναῖ καὶ] ο 
Όνο εἶρηα οἳ {1 Το Ἰαίοτ ρατί οἱ Όνο φασκίοη 

Ένα ἤγει ππανετεᾶ, απά ο Βανίουτ Γοτείο]]α, 1 
Όνα εἶθατεκί Πππήπος, 1ο είστια ο Ἰήν οοπηίηᾳ, απά 
Όνο ἀρκγπσήοῃ οἱ ὀετικα]στη. Ἠο Όνοη ϱάβκοΝ 
οἩ ἴο νε οἶνες ρατί οἳ Όιο φποκήος, οοποετπίηᾳ 
νο Είπε οἳ ή εοπηήηᾳ. 
πο ποτ {ο ἀροίάο οἨ νο οΟπιραΓη- 
νο εἰκίπνε οἱ Όγοκς νο νίοννκ, νήσο αγο πηπΠί- 
[ον νο κουπάσθκί οἱ Όνο ουχ, ΙΓ νο ννοτο ἴο 
ανοτί εἰπερίγ (ο Όνο ἑπέοτέ οἳ Όνο Γποφαίτγ οἱ Όιο 

Ν 

Ῥλέπετε µή τις ὑμᾶς πλανήση. 
Εγώ εἰμι ὁ 6 

Ἰήελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους 

ΑΡροξςί1ες, απἆ ασε {πε τεπιατκαβ]ε Γβίπιεπέ οἱ 
Όιε Γοἱ]ουγίης Ρτεάἰσίίοη5, εΥεῃ ἵπ πεϊπα{θ οΙτοίπῃ]- 
βίαηςθΒ, νε οου]ἀ 5οατοε]γ, 1 ΟΠ], {1 {ο ρῖνο 
Όια ῬτείεγεποςῬ {ο {θε ἰαέεγ. Βαΐ Ὀτ. Ηα]ες)ς Ίαβ 
ππασ]Ὦ {ο τεοοπηπηεπά 1έ, ἵπ {με δίτοπσ Ὀεατίησ 
πλίσὮ ΥΕΓΥ ΠΙΔΠΥ Ρᾷδξασθς Ἠανε ΟΠ {1 {αδί αἀνεηί 
απά {πε τααί Ιαάσπιεηίς νμῖ]ε Μτ. Τοννηβδεπς”8 
5 ἴοο Ππαίεά, Ὁν ππακῖηςσ οιτ Τ,οτ)5 πνοτάς οΠΙΥ 
4η απβνγετ {ο {πε ΙπαιΙτίος ο/ {Πε Αροξί]ες; Ιπάεεᾶ 
5οαΓΟΘΙΥ 5ο ΠΠΙΟΠ: 5ἶπορ (Πεῖτ (λίγα ααεείοπ 
τιαδί, ὉΥ ἐπιρ[ίοαέίοπι, Ὀς απἀετείοος {ο Ἠανθ ΤείεΓ- 
εηςθ {0 Ὠιαί τοσεπεταίΊοἨ, τεποναίΊοη, ος τος{ι- 
ποτ οἱ αἲἰ ἠήπσς, αοσοοτάἶπς {ο {εῖτ γίεννς. Ό9θ 
ἸΝοίθ ΟΠ παλιγγενεσία 5αρτα χΧὶχ. 29., απά οΟΠΙΡ. 
Λος 1. 21. απἀά ἘῬοπῃ. νΠ. 19. Ἰλμετεας ἴπετθ 
19 πο ἀι[Πποι]έν ἵπ αρροεῖης ἴπαί ουχ Τ,οτᾶ, βηά- 
Ίῃπσ (μαί ἴπο ἀῑδοῖρ]ες αά Ροϊπίες {ο πε Ῥεπηρ]ο, 
{ο ἀτανύ {τοπ ἨΙπα 5οπηθ ΠΊογθ εχρ]οῖί ἀεσ]αταίίοῃ 
τεερεοίπς Όπε αίίετ ἀεξίτασίίοῃπ, απᾶά ἵπ πεῖτ 
αν ἐλμφλόνων Ἰαά ιοΐφ]ιεά {ος ποτ Ἱπ[οτπιαίίοῃ ἔἶλαῃ 
πευ νοπίατεά ἀῑτεσίΙγ {ο αδ, Ίναδ Ρ]εαςεὰ ποί 
ΟΠΙΥ {ο αΠΒΙΥΘΓ πείς απε5ίοἩ, Ῥαΐ {ο ρἶνε {επι 
ευο] (ατίπετ ΠπΓοτιπαΙοῦ οἩ αἲπ αιν{α] ἑορίο οἱοςε- 
1γ οοππεοίεά νι Ὠναί οὗ Ειεῖτ ΙπαΙΙτΥ, α5 νγοι]ά 
Ῥε πηοςί Ἱππροτίαπί {ΟΥ {π6πῃ {ο Κπονν, απά, (Ἡτοισ]ι 
Έχεπα, Ἠ]5 ἀἱοῖρ]ες οἳ 6ΥΕεΓΥ ασθ. 3ο {λαί, 48 {πο 
κο. οοποεγηίηπσ ΏΌιο ἀεκίταισοίοι οϐ ίπα 
εππρ]θ 4Γο59 παίατα]]γ ουί οἳ χε (ταῖπ οΓ ραδείπσ 

οἰτοαπηξίαποςθς, 5ο, 1 5Ἰου]ά 56επα, ἀῑά έλα ανν {α] 
ΡτεάΙοίίοης ἴπ Ομ]ς απ πε πεχί ΟΠαρίετ ατί5ο οί 
οἱ Όνεα Ἠππϊίεά Ιπίεττοραίοτίες οΓ ιο Αροςίϊο8. Ιέ 
ΠΠαΥ ϱε οὐφετνεά, Οιαί ο Ἱπ[ογππαίίοη αδ {ο πθ 
Ίαδ: αάνεπέ απά σεποτα]ὶ Ἰαάσπεπί Ῥείησ διῤεγ- 
ααάρά ἴο νε ΙΠπΓοτιπαίΙοἩ ἵπ τερ]γ {ο ιοί ᾳ11ες- 
Ποη, 18, α8 πηῖσηί Ὀο εχροοίεᾶ, ἴπ α ρτοαί ἀθρτεο, 
ρίνεη ᾖαδέ (κχν. οἱ ---40): γαι ἴἨετο απο ΠΙπΗ 
α]αδίοης {ο Ἱ ἵπ Όνα ργεεράπς πηκίίοτ, ννλίο 
ολίρ/ή αοποθτΠΕ ιο ονοηπί οῇ {πε 5εοοπά αἀνεπέ 
{ο Ἱπάσπιοπί ; απᾶ ἵπ ΒΟΠΊΕ ῥᾳ58α568 ἴ]θ {νο ΡΓθ- 
ἀἱοΠοπβ ατα 50 ο]οβ6]γ Ιπίογνονεῃ {οσοίἸοετ, απἀ 
Όνο οχρτθςΣίοης απά ΠΠασΘτΥ ατο «ο αρρ]ίσαβ]ε {ο 
Ώιο ἆπν οὗ Ἱαάρπιεπί, Οπαί νο παῖσ]ί αἱπποδί 84Υ 
Όναῖ α Κἰπά οῇ εοσοπάατγ 56/86 πηαδί Ὦο απ {ες 
νο] ας ΜΙΤ. Ἠοτπο ας οὔβοτνοςά, ἶ9 ποί ΠΠ/Τθ- 
απαμος {οαπά ἵπ Όνο ρτορ]ιείνοα] ντίπσς, Ὑοτο 
Όνο εαρ]θοίς, α ρτ]ποῖρα] απά α εαροτά]παίο οΠ6, ατο 
οαγηεᾶ οἳ ἴοσοίετ. Της ρτϊποίρίο, νι], ΙΤ 
πηϊβία]κα πο, αβοτὰ α βατο οἶπο {ο σι]άο 5 ἴπ οι 
ρτοαίοεί ἀ Που 1ος ας {ο ἴ]ιο Ἱπίοτρτοίαί{οή οῇ 118 
αρ] {πας ρογίίοπ οἳ Βοτϊρίατο, 

4. βλίπ. µή τις πλαν.] ΛΑ Γοτπι ο{ θαγηθεί οπμ{1οη, 
5 ἵπ ΕΡΗ, ν. 6. Οοἱ. µ. 8. 3 Τον. . 9. 

ὤ, ὑπὶ τῷ ὀνόματί μου] Ἱ. ο. αβεππηίης (ο ππππο 
απά οἩαγασίεγ οὗ ΜοβείαἩ, Ἠείνοςῃ ἴνορο απά 
Όιο [α]κο ργορ/είη αἲ νου. 1, α ἀἰλήποίση ππκί ο 
πηπάς, ΟΕ νο Γοτππος Ὑογο 3ο Μαρας απά 
Ποκίήνοι», απᾶ ροτηαρη ἴοκο αἀνετίοά {ο ὮΥ 
Ἰσφορᾗ, Β. ὁ. ἰ. Ο68 νο Ἱαπήογ Ὢνογο Τποιόα», 
οκ. αῖ ν Ώνο Ἠργρίπη, απά ΠιαΠΥ οὔποτ Πα 
Ρομίογν ποπ οποά ὮΥ ἑοκορ]μα», 

ϐϱ,. πολέμους. Ἠ/οἲς, οσα, {πι κ ίγηίοη, 1οβορῃ, 
Απ 15, Ὁ, Ἡ, παπά 0Ἠ. ἀκοὰν πολ, ὀοδορ]ν. Λπιι 90, 3, 



15 
Μκ. 1. 
19. 
ϐ 0 ἆλλ οὕπω ἐστὶ τὸ τέλος, 

βασιλεία ἐπὶ ῥβασιλείαν' καὶ 
9 1 κατὰ τόπους. 

19 17 

πολλού ᾿ 

Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 

’ - - . . ” ’ 

πάντων τῶν ἐθνῶν δια τὸ ὄνομά µου. 

ΜΑΤΤΗΕΝ 0ΟΗΠΔΡ. ΧΧΙΥ. Τ--- 12. 
. 

91. καὶ ἀκοᾶς πολέμων" ὁρᾶτε, μῆ Όροεῖσθε" δεῖ γάρ πάντα γενέσθαι" 

γερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ Ἰ 

ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ 

Τύτε παφαδώσουσιν 5 
1 ἡμᾶς εἰς θλίψιν, καὶ ἀποκτενοῖσιν ὑμᾶς' καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 9 

Καὶ τότε σκανδαλισθήσονται 10 

καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι, καὶ µισήσουσιν ἀλλήλους' καὶ Ἡ 
πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται, καὶ πλανήσουσι πολλούς" καὶ 18 
διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν" 

5, ὃς 4, 3: Βο]]. οπά. 3, 16, δ1, 1, 2. [ζοπιρ. 
ᾖ6γ, τ. ὦτ ν. 10, 189.] κε ἰριᾶ 

---- ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε" ο τί. τὶ Ροίπί8 
(νι δίεο «Ἡρνά πα ναί ὁρᾶτε μὴ νου] 
- υἰάείε, πε, ππιὰ του ίτο θροῇσθε. 

--- δεῖ ---- γενέσθαι.] Τή8 19 το[εττεά ὉΥ νο οατ]1ες 
πιούςγῃ ΟΟΙΠΠΛΕΠΙΑΙΟΥΕ {ο χο εσιπκεί οἳ οἆ, νο 
κ---ᾱ εν!], {ο εἀποο ροοὰ Ὀνετοί[τοια. Βυί 1 18 
είτετ, νι πποδί τοσεπί Γπετρτείοτα, {ο ἴακο νο 

οχρτεβείοή 45 ΟΠΙΥ ἀοποιίπρ πο οεγίαἰπέη οἳ Όνο 
ογεηίΒ ργοἱοίεά. Τὸ τέλος ἱ9 οφ αἱνα]επί {ο συντέ- 
λεια τοῦ αἰῶνος πἲ γοτ. ὃ. ἸΛοίβ, οοππρατος Ἠοια, 
1. β. 193. τέλος ὁ) οὕπω τι πέφανται. 

7. ἔγε αν γ-- Τὴή9 18 το[οττοά ὮΥ 
ΟΤοί., Ἠείδ., απά ΚΥρΚο, {ο Όχοφο νατίοις Ὕναγς 
απά οἰνὴ] οοπηπιοίίοης η] ννη]ο] πποκί ρατίς ο 
Όιο οἰνητοά ννοτ]ά ννογο Όιοη οοην]κες, 

---λιμοὶ καὶ λοιμοί.] πε ννοτᾶς ατο οβίοπ Γουπά 
1οΐπεά ἴπ α οοπίοχί εἰπα]]ατ {ο νο ΡτοβθηΕ; απά πο 
νοπάετ, ροβ]σποο αβηα]]γ βασσσεάῖπς Εαπηῖπε 
ιο νο) οἨπίίοις τοι Οιήπε, Όστι, ἱκ. 10, απά 
οε]οά. ΟΡ. 940, αἀάπσςὰ Ὦγ Ἰλεἴδ., ππαγ ὃς αἀάεά 

ὮἨασγα, 1. 38) Ππβοιπαο] Επί κατὰ λιμὸν λοιμὸς 
μτονν {ο α ρτονοτὺ. Ἀθο Τηαογά. . δ8, Λιμὸς ἵ8 
ν/ε]] ἀοτίνεὰ Ὁγ Ηεπιείοτη, ΓΓοπ λειμμὸς (ιά Όναί 
ἔτοιη λέλειμμαι.) οι ἵ επερεοί μαι λιμὸς απά 
λοιμὸς Άτα ΟΡ οΟΠΙΠΠΟΝ οτἱρίῃ, Ἰνπνίπρ νο 8απιθ 
ρεπετα] Ιάθα οὗ ρὐπύπς, ποακίπς αρα, ἃο. Νες. 
πάάποες αππρ]ο Πηκίοτίοαὶ ρτουί οἳ Ῥοῦι ἴλθκο 
γιβαοης, 
αι .-ᾗ Της πεί πο Ὦο {ακθῃ, νν η βοππο, 

πιείαρλοτίσα]]γ, οῇ οσο] οοπύπιοδίοπς, Όί ὃς απάοτ- 
είοσοά ἨΠογα]νς Γον 1 αρροατα Γοπι πο Ῥήβδασος 
πάάποσὰ Ὦγ. Ἰλγοις. απά Καπ, ναι θαγίπφπακος 
ΝθΓο λοῃ νετ ρτονα]οπί, απά Ὕνετο αἱνναγα Ὁγ 
ιο αποἰοπί» τορατοὰ α9 Ῥοτίεπ!ς, Ργοκαρίπᾳ ρυ)- 
Ίο οπ]απηϊν απά ἀῑκίτοκα, 86ο ὁοοὶ ΠΠ. κά. 
β{1. Πα]. ν. 610. 

----κατὰ τόπους] ἜΤ]ο οατ]]οτ Οοπηπιοπίαίοτε ἵῃ- 
ἱοτργεί "'ἴπ ἀϊνοτα ρ]ασος τς Ὀαῖ Όνο τοσσηί οΠ6, 
αΏοτ Βοτα, ““ονοτν νηοτο,” Ὦγ απ ο]]ῇρα. οἱ ἕκάσ- 
τους. Απά Οία πιο]νοὰ ἵ εαρροτίοὰ ὃν εοπιο οῇ 
Όνο απεϊοπί Ὑογείοης, Ῥοτ]αρς, Ἠοννονοτ, 8 
γης αοη9ο τα, ἵ ἵπ νατίους ρίασος.” νο ννοτά 
Άγο (νὰ 4οπης πποἰοπί (οπαππρηίαίογ», παπά είς. 
απά Ετσ.) το Ἰνο το[οττοὰ ποῖ Το σεισμοὶ ο], Όαε 
Ἀ]πο {ο λιμοὶ παπά λοιμοί. 

8. πάντα ὃλ ---- ὀδίνων.]. ΎΝο πιπκί Ίνοτο «αρροκο 
πη ο]]ρες οῇ µόνον 5 ννο]] ας (ἶνο παπα! οπο ή 
«Όνονο ατο οπ]ν νο ρτο]ηάο ο αοττοννΝ. 8ο 
Εωτίρ. Μοά. 00, ἐν ἀρχη πῆμα, καὶ οὐδίπω µέσοι. 
"Ωδὶν ἵν Ίνοτο (18 οσον ἵπ νο Βορι. απά Ο]ακκίσαἳ 
υγίίογκ) αφοὰ οὗ κονετο αΠίοίίος, νν]νοινοτ Ὀνουί]γ 
ο πποπία]. 

ϱ. τότε] Τα πναν (1. Ἠοεσηπη, εασσοκίκ) ἴνο 
ΊἌκον ἵπ ἃ Ἰακ κοηκο [ου εἴροα ὑκία ἔππρογα; εἶπου 
-.θ ονοπίς νο] [ο]]ονν Ἱαρροπεά ραγί]γ Δε/ογε 

Όνα πὔους ππεπ]οπεὰ οα]ατηί ες, παπά ρατί]γ αἱ Όνο 
δαπιο ἐἶπιε νν 1 ]ν Όνοιη. 

---παραδώσουσιν ὐ. εἰς ».] θΟλίψις Ῥτορετ]γ 
αἰσηίῇο» εοπιργεκείση, απιὰ ἵνε]γ οοπείταίηῖ, 
ορρτοβείο, ΠΒΙοίίοῃ, απά ρετεεσυ ο. νε οοη- 
εἰγιοίίομ 18 ενα βαππς ας ἵπ α Κἰπάτεά οἳ 
ο. λ. Χν. 4. παραδ. εἷς ἀνάγκας. [ζοπιρ. »αρ. 
χ. 17. . 
Ὃ νὰ ενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν] Ἱ. 6. “'γε ε]να]] 

Ῥο σεποτα]]γ οὐ]εοίς οἱ Ἠαϊτεά.”” ο [οε]ίπᾳ ο 
Όνο Οεμ]ες {ο ΟἨτίκήσης ἴ9 ρ]αίπ ἴτοπι γατίουφ 
Ῥαβθασος οὗ νο (Οαφείσαὶ νντετε. ἜΤϊνε τας 
ΓοἈδοη {οτ Οία Βρ. Ἰλατυυτίον (Ὠΐν. Τνερ. Υ οἱ. ΠΠ. 
1,. Π. το Ίνα ννε]] ροϊπίεά ου, παπησ]γ, Όναξ 
ν]ή]ο ἴπο ἀῑ[ετεπί , ψ ο” βοεἰαὈ]γ 
πστεεὰ ννΏι επε] οἵ]νετ, (σοερε τ Οικ 
ἴἶαης ποῖ ΟΡΙΥ, κα Όνο ᾖσννα, ἴο Όδαι Ενεῖτ Γεκ{]- 
ΠΠΟΠΥ ἴο ο Γαἱκο]ουὰ οἱ Όνεια αἲ], Όας αἷκο 
7οα]ουα]γ απἀ οαγπεκΙγ {ο "τρ ος Ίπεῃ Τε το- 
παης Ιπίοη ο γθπα ας α ππαίίετ ο ακο]υ (ο πεοθκεῖ- 
ἵν, απά π5 τοφυἰτίηα Όχεπι υπάετ νε πιοεῖ (τετηεη- 
νκ--- Ρεπα]{16ς, {ο επιΏταςς νο (Ἠγκίπη τε]ρίον. 

---τῶν ἐθνῶν.] ἜΤ]ο τῶν ἵ9 οπω οἆ ἵπ νε οοπη- 
ΠΠΟΠ ἴοχί; Ὀαξ πα ρίασε ἵπ γετν τπαην ἈΠ55, 
απά αἲὶ νο Ἐάά. αρ ἵο Όνε Εἰπενίτ (ἵπ νήσο] 
εις. Οήηκς 1 ννας οι πε Ὃν α αρα δι 
οττοτ), παπά Ίνα Όδεῃ ο. Βεημ., Ἰλεις., 
Μα, Οτίοεὺ. . Τιάπ., Ἐτισ., 
Βο]ο]κς Μρλαν, { ελήπ]ς: [ος ἠπίεγπαί πα ννο]] ας οτ- 
{εγπαί ονἰάεπος 19 ἴπ 18 Γανουσς εἶπος ἴξ ννας πποτο 
Ἰκε]γ το ὃς ντοπσ]γ οπιεά ὖμπα (ο ανα Ίνοοῃ 
αἀάεᾶ, Διὰ τὸ ὄνομά μον, '' ΠΟΥ νο φακο ο [ηνεἷτ 
Ρτοβεβείοη ΟΕ] πι τεἠμίοη.”. Οοπηρ. 1ο. αν. 30. 
Χνι. 3. ο οοτγεεροµάεπος οὗ νο εχργοκείοπα 
ον μες ω---. αι κα νο. ς 
ποίς τοςο Ἠκίοτν, Ὦη εγἰποςά 
Ἠλ]οῖς. απιὰ οἱ]νογν. 
10. ΟΕ νο οχρτοκείοπα ἵπ Ες νογεο, σκανδ. 

πηηκέ νο ππάογειοοὰ οἱ αροφίακη, απὰ παραδ. οὗ Όνο 
Μδίταγίηα οὗ Ονοῖγ Γογππιοτ ραγίπογν ἵπ νο ΓΗ, 
Μισήσ. ἀλλ. βθθΠῃ {0 Ίαν τε[ετοπος {ο ναί λαίγεά 
Νο) ννου]ά ο Ῥοτπο Ὦν νο αροκίαῖος ἴο Ὠγεῖτ 
Γοτππετ οοπηραπίοης, εΥθη Ἠλγοη Όνευ ἀἷά ποῖ νδ- 

ἵπ Όνο ργύπατν ἶ- 
Ψ στάρι, "ὀπφφὰ κ κκ 

εν. εν τὴν ἀνομίαν,] Ἰ πνου]ὰ τὺκ , τεῃ- 
4ος, “' απά ἵνδοσπυκο ο νο ργονα]οπος οὗ ΠπίααΙεγ 
απιά Ἰανν]σκκηθκς ο ενοτν ο Τ κοοπια Ὀοίτετ 
το ακκίπη Ελα επεγα) ποπκο [ο ἀνομίαν, [αν ΛΠΥ 
οὗ Όνοκο ἰαἱ οπ ος πε ατο ἵνοι ὃν οπο οτ 
οὗνοτ οἳ ( οπιπιοπίπίογς. κοηκο οἱ νο 
ννογὰ ἵά νουν Ποφποπ Ἰνουν ἵπ νο Ν. Τ. παπά Όνο 
περι. Ί]νοτο ἵα κοπποίηᾳ νουυ αἰπιί]ας ἐπ Έτ. ἶπ. 
0. ὅτι αἵ ἀνομίαι ἡμῶν ἐπληρώθησαν. 

4 ᾱἩ 



ΜΑΤΤΗΕΝΥΝΥ 6ΗΑΡ. ΧΧΙΥ. 15--- 17. 119 
"ΜΚ. : 

13 ὃ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. Καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο η, οι 

14 τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν Όλη τῇ οἰκουμένη, εἲς μαρτύριον πᾶι ο  Ὁὁ 

16 τοῖς ἔθνεσι' καὶ τότε δει τὸ τέλος. Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ ῥδέλυγμα 1 350 
τῆς ἐρημωσεως, τὸ ῥηθὲν διὰ «{ανιὴλ τοῦ προφήτου, ἑστὼς ἐν τόπῳ 

16 ἁγίῳ' (ὁ ἀναγινώσκων νοείτω ") τότε οἳ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν 9ι 

1 ἐπὶ τὰ Όρη 

στο εται ἡ ἆγ. τ. π.] “΄ νο Ίοτο οἳ {ο 
ας κό εηα!] . οοἷὰ» ΈΒΥ ἀγ. 5ΟΠΠΕ ἵΠ- 
τείαπά ΏΌιε Ίονε οὗ (οἆ απἀ Τεα] {οτ τε]Ισίοη 5 

οἴννετς, πιπίαα] Ίοψε. ἜΤ]πε Ἰαίίετ ἵδ σεπετα]]γ 
αἀορίεά Ὦγ Όπε αποϊεπί απά 5οπιθ οπη]πεηί πιοάθτη 
6οπιππεπίαίοτς, απάἀ ἶς οετίαϊπ]γ ποτ αστεεαθ]θ 
{ο Όνε 5» ἰοημοπαί; Όαί ἴπε ΓΟΙΠΠΕΤ ἶ5 5ο δίτοηςσ- 
1 εαρροτίέεά ὃν πα οοπίεχέ, ελαί ΙΤ ἀθεετνες {πα 
Ῥτείετεπος. ἸἼΠαϊ πε ατάοιτ οὗ ΠΙαΠΥ ἵπ {πε 
σαµ5ε οὗ Ολγς απ] γγαςδ αραίεᾶ, ἶ5 Ρ]αΐπ {τοπ 
Ἐεν. Π. απά .: απά νε πηαΥ Ιπ[ετ 1 {τοπη ἴπε 
{αοί οἳ Όιε ἀε[εςίῖοη ἵπ 5ενεταὶ ΟΠατς]ες, αἰεείοά 
ἵπ (α]. ΠΠ. 1. 5εα. 2 Τη65ς. 1. 1. 5οα. 2 Τϊπι. 1. 16. 
Ηεὺ. κ. 325. Τίς εποα]ά 5θεπῃ, Πονενες, (μαί Όια 
Ρα β]ππεπί οὗ 5 ῬτοάϊσΏοη 5 οΠΙεβΥ {ο ὃε 
εοασηέ ἵπ με οἰκοιππείαηπσες ννμΙσ] β]α]] ρτεσεάθ 
Όιο εροοπά αάνοπί οἳ οιγ Τ,οτά {ο Ἱαάσπεπί. 
Τπετο σαπ Ῥε πο ἀοιαδί ναί 1 Ἰα5 Όθει ΓΗ] ήησ 
Γοτ νε Ἰαδί οεηίατΥ, ἵπ Όια Ίποτεαςθ ο{ ΙΠΗάε]1{γ 
απά Ἠε6ΦΥ. 966 5η οχοε]]επί ΒΕΙΠΙΟΠ οἱ Βρ. 
Ἠατυατίοῃ οἩ Οής {θχί (Νο. καχΙ].), π νΥπΙοἩ Τα 
ενεννς, [τοπ οοηβΙἀθταίίοπς ἀταννῃη, 1. {οπι {ἶια 
ππίαταο οὗ μπας, 2. Ποπι (πο οχρετίεπος ΟΡ οτ 
ἄπιος, Ἠονν σῖν πίφΙ{γ 16 αδθῖσηεά α5 {16 «α.5θ 
οἱ ναί ρεπο ίααγ Ρτοδιοίεά {ο Ὦο ια 
εἰνατασίετ οὗ ἴλθςο Ἰαΐτετ ἆαγς. 

19. ὃ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος.] 'ΤΗΐ5 πιαπΥγ τοοεηί 
6 οπιππεπίαίογ ππάετείαπἁ οἳ ινε ἀθβίγισίίοῃ ο 
ἠεταφαίεπα, τεπἀοτίπσ, «ο νο επἀατείῃ Πίο 
Όνε ἀεείτασίίοη, ανα]! ὃς φανεά,᾽)--- ΠαΠΙΘΙΥ, {γοπα 
Όνα τα νο πα] ουογν/ηε]πα 15 Ἱπλπαδιίαηί. 
Απά Ιπάεοὰ Εεοο]οεκίακίίσα] Πἰβίοτγ Ιπέοτίης 15, ναί 
{ενν ο πο Οτ]είίαη ροκ] η ὀγαδα]επῃ αἲ Ολα 
οπιακίτορ]νε, (Ίνεγ Ἠανίπσ πιθ]Υ αὐθαπάοπεά 
οἵίψ. Βπι Οής βοεπις α βἰγαϊπεά πιοάο οἱ Ιπίοί- 
Ρτείαήοη; απά 1 19 Ὀοδίίθτ, νι Όιο αποϊοπί απά 
θε] πιούθγη Οοπιππεπία{οΥς, απἀά 80ΠΠ6 οπι]ποηῃί 
τεσεπί οπ6ς, (48 Ἐοβεππι., Κπῑπ., απά Ετζ.) {ο 
αλα ἔπομ. εἷς τέλος ο οοπΙ πια] ῬοΓβενοτοπορ ἵη 

ἰφέΐπῃι Γαἱ8Ἡ απά ργαο(ἶοῬ ; απά σωθ. οῇ φα)νπ{Ιοῃ 
ἵπ Ἡβανεῃ. Τι αἸου]ά βθοπῃ, νπί με φρεσπίαγη 

ἱσαίοη αἶσπε Ἰαβ ρ]ασθ Ἠοτο. 
4. ἐν ὅλη τῇ οἰκουμένῃ.] Μορί ΟοπιππεπίαίοΓβ 

υπάργκίαπἁ ή οἱ πο πι νγοτιὰ; Ἱ. ο. ἴθ 
Ῥοπιαῃ Εππρίτο: {ο νήσο] ἰσπ]βοσίίοη οῇ οἶκου- 

ΏΌνετο ἵπ να] ἆ ααἰ]νοτίεγ. (8ος Ἠοσθῃς. ΞΥΠΟΡ.) 
απ Ὠήφ ἵπ βοατοε]γ τοσοπςί]οαθ]α νηἩ ιο 

ποτὰν {οἱ]ονιίπα, πᾶσι τοῖς ἴθνεσι, απᾶ ἶπος ἴ]γογθ 
5 τοπκοῃ {ο Οηκ ναί Οκ απίν Ἠπά, αἱ νο 

ἵπ απθκίομ, Όδεῃ ργοπηι]σα(οᾶ ἵπ σοπη(τίον 
νε ]{οἷν Γοτηρὰ πο οὗ Όνο Ἠοπππα Επιρίτο, (κος 
ή νΥ απᾶ .ὶ Τε ππαγ ὃς ἸνοΗογ {ο τοϊαίη 1ο 
οτά({παγγ οὗ Όνο οχργοκκίοι; απάθγκιαπάΐπα, 
Ὦγ 4 μη, ὔι σγραίργ ραγί ο {νε ιο 

[έσπιρ, Ῥοπι, 1. 8. ει κ. 19.] 
-- εἷς µαρτέριον πᾶσι τοῖς Ἰθνεσι] ΠΛΙΠΕΙΥ, 4 βοππο 

ακραία,“ Όναι Όνο οβοτ ο κα] να το 
Ἰκά Ίνα πηκᾶο {ο Όνο Γοννν ϱ) Ὦγ Όνο το]ος ση ο 
γηήκ]ν ΌνοΥ νὰ ἄγανιη ὀοννη γοήροπησς οἨ Ελοῖτ 
Ἠδαα : στ, πεεοτά(ηᾳ {ο οὔνοτα, “«{π οτάοτ ΕΟνκί αἲ! 
παοπα παν Κπονν απᾶ Ἰνο αἩ]ο {ο ἐκ) νι 
Ον στη βΗεά αρ Όν Ἱποπκήτο οὗ νοῖτ 
Ππίφαγ απά οὑκήπαεγ ὉΥ τε]οσίίη νο ρτο/οτεὰ 

ο, να - , . , ε λα ο’ 
ο επι του δώματος μη καταθαινέτω, αραι τα εν τος 15 

εα]γαίίοῃ, Ῥοί]ῃ ερἰτίαα] απἆ {επιροτα]. Τ]εςο ἴπνο 
εχρ]απαίίοης Ίηπθτσε Ιπίο Θας] οίμες, απά παΥ Ὀθ 
οοπιρ]πεᾶ. Βαΐ α5 {ατ α5 {ο ρτεϊΙοίῖοῃ Ία5 ΤΘΓΕΙ- 
επος {ο {16 5εεσπά αἀνεπί οἱ ΟἨτὶςί, 16 νυν] τεα το 
αποίηΏθς 5εη5θ, ΟΠ Πίο 56ος {θε (οππιεηίατίες ἴπ 
Ῥοο]ε]ς γη. Τὸ τέλος, “' πε επἆ ος ία ᾖαεν/]δ] 
είαΐε, απ ἴἶα οοπξυπηπηαίίοη ο{ ἄοά”ς ]αάστηεηίβ 
αρα]ηςί Τε” 

15. τὸ βδέλυγµα τῆς ἐρημώσεως.] Όαπ. Ικ. 211 χ!ϊ. 
11. Ἠετε ῥδέλ. Ίιας (ϱγ Ηευταϊςπι) πο {οτος οΓ απ 
αἀ]εοίῖνεα; α5 ἵπ Ίμακο Ἱ. 48. ταπείνωσις τῆς δούλης, 
{ΟΥ δούλη ταπεινή. Τηθ 56ηςο ἶ5, ὁ νο αὐοππϊπαδ]α 
ἀεσο]αίίοῃ 1.6. πο Ώοπιαῃ αΓΠΙΥ 5 αναγς αΏοπῃ- 
ἱπαῦ]α, α5 οοπιροςθά οἱ Ἠοαίμοῦς, απά οατΓ ἶπσ 
Ἰάο]αίτοις είαπάατάςς Ὀαί πει αθοπιίπαῦΙγ ἄοδο- 
ἰαὔπς, α5 Ὀεῖπς Ιπναάςθτς απά ἀθβίτογείΒ. 

---ἐν τόπῳ ἁγίφ.] Μοςί Οοπιπιεηίαίοσς, ἤγοπι 
(τοι. ἀοννπννατάς, εχρ]αΐπ {5 66 οπ Ἠοίγ στοιπά. 
Ῥιΐ Βρ. ΜΠάά]εί. Ίαν «ον εμαί (5 Ἱπθετρτεία- 
Ποπ 18 ππστουιπάςά; {ος χε Ρηταξθ Ο606118 εἶςο- 
νηετο ἵπ ια Ν. Τ. οπΙγ αί Λος ν|. 19. χχὶ. 28, 
νηθγθ 1ξ οαπ αἷοπθ 6 απἀετείοοά οϐ {με Τεπιρίο. 
Τη Όιο Βερί. 1 ἵ5 οβθη α5θἀ, απά αναγς οϐ ία 
Τεπιρίε, εοπιεῄπιος {πε ΑΜαποίιπι Βαπείογιπο. 
Τ]οτο 15 ηηοτθ[οτθ ΠΟ ΤΘΙΣΟΠ {ο αθαπάοη {1ο απ- 
οἶοπί απά οΟΠΙΠΙΟΠ ἹπίοτρτείαίΙοπ, «6 Ιπ {πο ΗοΙγ 
Ρ]ασς,” [ρτορετ]γ 5ο σα]]ες,] ο] 16 τοαιτοά ὮΥ 
Όνα κά Ῥαβρασο ἵπ Ματίς κ]. 14, απά ἶ5 οοη- 
Ητπιοά Ὦγ νο Ἰείοτν οἱ ιο οοπηρ]είίοη οἱ {ια 
ΡΓΟΡΊΏΘΟΥ ἵπ 1οβδορμαβ. 

--ὃ ἀναγινώσκων ν.] ἼἨε5ο Ἱγογς ατο ΒΥ πιοςί 
εαρροδοάἀ {ο Ῥο ους Γιογς”5, απά ππεαπί {ο Πκ (ο 
αἰίοπίίοη οϐ Ἠΐβ Ἠθατοίθ. Βιΐ ο Ῥοδί τοσθηί 
Οοπιππθη/{α{οΥς, ὙΥΙΗ]ι ΤΘΆΡΟΠ, οοηρῖἆθγ {Ἰοπα ας α 
Ρατοπνε(σα] αἀπποπ]οη ο) ο Πυαπσε[ίδέ, απᾶ 
Ῥοτ]αρς Γοππάθά οἩ Ώαπίο] ἰκ. 20. καὶ γνώσῃ καὶ 
διανοηθήση. Νοεῖν κἰσπιβες ΡΓΟΡΟΓΙΥ 1ο έσπε πι ποιά, 
απά, [τοπ νο αἀ]αποί, {ο αἰίρπα. 

10. - 6 ννηθπ ἴλοβο (λήπσς ἴακο ρ]ασο.”. Οἱ 
ἐν τη Ἰουδαία, Ἱ. 6. νο Ἱπ]αδιίαπί οἱ ὀαάδφα, 8 
ορροβοᾷ {ο ἴποςο οὗ ᾳοταδα]οπῃ. 

---τὰ ὅὄρη.] Νο ὁπ]γ α8 Ροῖηπςσ ππίτα] φίτοησ- 
Ἠο]άς, (οὔσή ακοά αἱ 516, 45 Νο Επά {Τοπη }986- 
Ρήµ15,) Ρη{ οσο νου αρουπάοἆ ΤΠ ]άγρο ΟΛΝΘΓΗΒ/ 
νποτοῖη ἴπο ανν, αἱ εππσβ οῇ ραβ]ίο 4απσος, ἰοο]κ 
το[ησο, 

17. ἐπὶ τοῦ ῥώματος, ἃο.] ἵπ Οι απά {ο νο 
{ο οννίησ νογβο8 νο Ἠπνο 8οπιο Ρργονοτρ]α] (απά 
ϱοπποννπί Ἠγροτο]ίσα]) (οτι ο οχρτοβείοῃ, 4ο- 
ποπσ Όντο ΤΠΙΠΙΙΠΕΠΟΥ οὗ νο ἆππσοτ, παπά ἴ]ιο ηο- 
ορβε!{γ οὗ Ονο εροοἀἰορί βἰσί. Τί Ίνα ονογ Ώοθηῃ 
οὐ µίοπαπτΥ ἵπ νο λακί ο Ὀ]ά νο Ἠουδος ννί] 
Παί του, ρτον]άσὰ νν α- πίπίτοπβο Ῥοίμ ἱηρίάο 
παπά ομἱκίάο, ΕΥ νο Πίου νναν (ος, 45 οἵλογς 81)- 
Ροµ6, ονοτ νο του[Ἡ ο) "ιο ποϊσηνουτίηρ ἨΟΙΒΟΑ, 
ππά κο {ο νο ο Εν ννα]]) Ονοῖν βἰρ] ἵν τουαηθί]- 
οὐ {ο ο {πκοῃ, 
τά] ήν (Πηπίσαᾶ οϱ Όνο σοπΙΠπΟΠ τοπάΐπα 

τὶ}, ἵν (οαπά ἵπ αἲἲ Όνο Ἐοκε ΝΑ, απ νο αποἰσηε 
Ε44. σοπβτιησά Ὦγ Όνο Ἀντ, παπά Οορίίο ΎογκίοηΒ 
ππὸ πππην Επήνουν, Τ Ίαν αἶκο Ώσοῃ αρρτονο ὮΥ 
απο αἲ] Όνο τοσση{ Εάῑτογν, απ τουυῖνος ΓΡΟΠΗ 
Μωθι, ἀονίή {ο ολο]: νι τοπβος, {ος ιο 
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καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω, ἄραι τὰ 18 
Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις 19 

Ηροσεύχεσύε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγἠ 30 
Ἔσται γὰρ τότε θλίψις µεγάλη, 31 

οἵα οὐ }έγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κύσµου ἕως τοῦ νῦν, οὐδ' οὐ μὴ γένηται. 

Καὶ εἰ μὴ ἐκολοθώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα 
διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοθωθήσονται αἳ ἡμέραι ἐκεῖναι. 

μὴ πιυτεύ- 398 
Ἰγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψειυδοπροφῆται, καὶ δώ- 94 

σουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατὸν, καὶ τοὺς 

ΜΚ. Ιῦ. 

12. 9]. οἰκίας αὐτοῦ 

1 ο ἵμάτα αὐτοῦ. 

18 ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 

19 ὑμῶν χειμώνος, μηδὲ [ἐν] σαθῥάτῳ. 

20 

31 σάρξ” 
ηύτε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ' Ἰδοῦ, ὧδε ὁ Χριστὸς, ἢ ὧδε᾽ 

91 σητε. 

93 ἐκλεκτούς. Ἰδοῦν προείρηκα ὑμῖν. 

τῇ ἐρήμῳ ἐωτί' μὴ ἐξέλθητε" 

«ΟΠΙΠΙΟΠ τοπὀἵπσ ατοβο {Τοπι ἴσποταπος ΟΓ νο πα- 
(1το οἳ Ότο πιοτο τοσοπά1ίο οχρτθβείοπ τὰ ἐκ τ. ο., 
ννη]οἩ (α5 Εγίϊ. ννα]] τοπιατ]κβ), ἶ5 ραῖ ΓΟΥ ἄραι τὰ 
ἐν τῇ οἰκίᾳ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ. Τ]ιο ἐπὶ ἵπ ἐπιστρε- 
άτω Ἠ88 ΤΕΓΕΤΟΠΟΘ {0 οἰκίαν, Ὑν Ίο] πλαν Ὦο (κει 
ΤΟπΑ Όνο ρτοσθάἴπρ οἰκίας. ΒΥ τὰ ἵμάτια Άτο πιεπηῖ 
Όνο αρρογ σατππθηίς: (νο οἰοακ απά οσα) νήο]ι 
Ἠαςβαπάππιο οἱ το Ξομίποτη οομη/ίτίες Ἠανο 6Υετ, 
νηθη αἲ ννοτί, πιά αρίἀς, ος 1ο αἲ Ἠοπιε: Ὕν]νο 
Άτο {Ἠ6ῃ επ]ά {ο Ὦς γυμνοί. 30 Ηεκίοά. ΟΡ. Π. 9, 
(οἵτεά Ὁγ νι.) Γυμνὸν σπείρειν, γυμνὸν δὲ ᾖοωτεῖν, 
Γυμνὸν δ᾽ ἀμᾶσθαι. ΝΡ. ἄ6οτµ. . 299. Νας ατα, 
8εΓ6 πάς. 

19. οὐαὶ δὲ ---ἡμέραις.] Τι να ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ Γος 
τοι, απ ἨγοἱΓ, {ο ἀθία) νο Τις ΔοΠ{ α5 ἴο νο 
Βο αἰυσίοάς [οτ οατ Τ,οτὰ ομ]γ, Νηί]6 Ίνα ρτοά{σίς, 
ἀορ]ογος (α πο ἱταῖί οῇ Ἰή5 Ὀοπονο]επος) Όνο πας 
οταῦ]ο ]οί οὗ ο] ΡθΓβΟοΠΑ. 8 1σος Ὑνας (15 να 
τεσοτά» οἳ Ἠήθίοτυ {οβ1(ν) απαρὶγ θεά. 

90. λμόνν. Τ]ιο Οοπιππση(πίογς 5ΙΡΡΙΥ ὄντος. 
Βυιί διὰ 1 ρτο[οταυ]ο. Άο οᾖέρεα, Ἰονσνετ, 8 
ΠΘΟΘΒΔΑΓΥ ἴο νο βαρροφος. 

--- μηδὲ σαββάτῳ.] Ἑοσπαβο (ναί πνου]ά ο ἃ 
πιπίογία] Ἠϊπάταποςς βαἶπορ πο ἵανε]]ογ να Ρετ- 
πητίοὰ Ὦγ ἴἶιο ονν]κ]ι Ταν (νν με ας αοϊοά οἩὐ 
Ὦν ιο Ολη ίῖωνα ἵπ πάσα Ίοπς αΏίοτ νο πιο οΕ 
Όνο ἀοκίτα σοι οὗ ογακα]οπα) ο ρτοσυθεοά (αγήνοτ 
Όναῃ Βνο ΠΙΤΊοπσς οἨ ναί ἀαγ, απά νο σαϊος οἱ αἲὶ 
{οννης ννογο εἰτίοι]γ οἱοφοά. 
Τε ἐν ἵα ποῖ Γουπά ἵπ πο ρτοπίοτ ρατί ο) να 

Μ85., νο ΕΙ. Ἐτίπο,, απᾶά 8οππο Ἐπί]νοτα: απά 18 
οππος]]οὰ οττο]οσίοά Ὦγ αἰπιοβί ονοτν Γάἱτου γοπα 
Βοησε! {ο Ἀολο]κς ροτίναρς τἰσλ]γ, (ος ἱπίσγηα] α8 
νο]! ης οχίοτηα] ονἰάεῃοςε, ἵ9 ασαἰηκί πι. Ὑοι Ἡ τ8 
ὀἀο[οπάσὰ Ὃν χἰἰ. 3. 

3]. οἷα οὗ γέγονεν ----νῶν.] Τ]νο ἴνουί (οπιππθη{α- 
ἴσγα Άστου 1π οορκϊἀστίηρ ή α- α- κοππον]ναί 
Ἠνρογο] σα], ππὰ ροτ]ναρς ρτονοτἡα] πποάο οὗ οκ- 
Ργοραίης νν]ναῖ ἵ ολο ὑπσίη σγραί, ς Εκοᾶ.κ. 11: 
χἰ. 60. Όαμ. κ. 1. ὁοοὶ Ι. Ὁ.. ὙΥοαι «ο Ὑογο νο 
αἰτος]έ ος απά Ἰνογγογς ο) νο αἶορο οὗ ογήκα]ομα 
(Ππδνοτ {ο Ες ἆαγ ραγα]]ο]οὰ) ναί νο ννογής ΠΑΥ 
πο πι οὗ νο πιοκί Πεοταὶ ποοορίαίοῃ. Ἰγο ΠΑΥ 
οὔκογνο νο ἱπίρ]ο πορανο, π8 πποεί αἰτοηπσῖν οπι- 
Μας. 8ο Ηοῦ, κ]. ὅ. οὗ µή σε ἀνῶ, οὐ ὁ οὗ µή 
ε ἠγκαταλίπω. 36ο αἶκο Ἠον. χἰ, 14. ΛΙ ως τοῦ 

νῦν εαὴ., Πο κόσμον, πλὴν ἘΠΙσ., Ὀαξ χρόνου. ἈΝὸν 
{οΥ τότε ἵκ ἃ τατο "κος ναί 1 ἵ9, Τ αρρτολορά, Όνο 
Πίπιατγ {οσο οἱ ἔἶνο Ἠνοτᾶ ς νο], της Δοτίνοὰ 
όα νίω (οοσπα!ο νν η νέσσω) εἰππίβος, Ἱ. α ροῖπε 
οὗ ἀπιο], 3. ὕπνο (18 καιρὸς ΠΟΙΑ κάω.). 09 Όνο 
οὗ. ΩΡ (πΊησηπος Όνο Τα σή-ακ) Ὠνουσὶν 

Ρτορετ]γ ἀεποίος Εἶπιε, κοπο μιον εἰρηίῆος ποιο, 

}ὰν οὖν εἴπωσιν ἡμῖν Ἰδοῦ, ἐν 56 

ἸΙδοὺ, ἐν τοῖς παµείοις' μὴ πἰστεύ- 26 

923, εἰ μὴ ἐκολ.] Κολνβοῦν, {Γοπι κόλυβος, α οτίρ- 
ΡΙε, ἰσηί[εν το αππρα(αία, απἀ, 58 αρρ]ιεά {ο ἤπηρ 
ιο «λογίοπ, 8ο Μα]ο]α, Ρ. 951. (εἴϊεὰ υν νε.) 
τοῦ αὐτοῦ μηνὸς τὰς ἡμέρας ἐκολίβησαν. οιο ΕΥ 
νοτο ελοττεπες, να μπα ! {τοπη φοδερῇ., Γοπη νν]γοπι 
νο Ίθατη ναί πππΗΥ Ἰποϊόάεπία] ϱα.ςος οοπηνήπεὰ 
οννατάς ὑτηαπίηα αΌοαί Όναί εγεΠῖ, απά Όιο ἀε]ῖν- 
εταπςςθ. 

--- τοῦς ἐκλεκτοὺς] πιεαπίπα, πο ἀοπθε, νο Γον αι 
Ολγα πε ἵπ πάσα, Νοῖο 5αρτα κκ. 16. 
6ος. Ἁπατκ]., Καῑπ., ανά Ἐτία, οὔδεγνο, ναί Όνοτο 
5 Ἔστο απ αἰ]ακίοἨ ἴο νο νοτν απεἰορῖ ορἰπίοη, 
Οναί ἵπ 8οπιο οπκος οἳ παϊοπα] οα]απηίτν, ραρ]ίο 
ἀθβιτασίίοἨ 8 ανογιοὰ ϱγ Ῥτονίάεησε, Ἱεεί Όϊθ 
τρ] ίοος αἸνου]ά εαῇοτ νν Όνο νν]οκεὰ. 
-ν Β]πα]. Τι ακο χνῃ, ος αχἰ. 8. πο 

.. Ψενδόχριστοι ο» «ἲ Ῥας} ας Τηει- 
ἆαα, ενα νὰ οὗ ὅπάας Όνα ους, απά οὔνετφ 
ππεποπεὰ Ὁγ ὁοβερλας. 

-- ἑώσουσι σημεῖα . καὶ τέ, Απ Ἰπίετοκίί 
απθείοῃ Ίνετο ο ο» σημεῖα -- 
τέρατα Νοτο τοσ]]ν ρογ[ογπιθά, οἵ πποτο]γ ργο/εκνεά. 
ὓὴνο αποϊοπί απά εατ]γ πιοάστη (οπηπεμίαίογα, 
μα. ο κ αοπηε τουσηί οπο», πμ ”-- 
ορίπίοης αφοτὶυίηᾳ νο ἀθο άν {ο ἁππισπὴ π- 
οὗ. Τῆνο ἰαίίεγ νίονν ἵ ἴακοη Ὦγ πιοβίτεσσηί Οοπι- 
πηοη(α{ογα; Ίο τοοτ {ο α αἰπηί]αγ κε ΟΓ ὀιόόναι 
ἵπ Ώου, κ. 5. 1 Κίπρε κ,  ἂ δ. ΤἼνοια σημεῖα 
πηά τέρατα (οίνος νο ἔοτπης Όνετο ποσά πο 
νο απν φαοἷν ἀἰκήάποίίον πιπᾶς αν ἵῃ νο (]ακκί- 
κκ ο. απο 8 το ο. α--νν 
εἰοίσηίς οὗ ρτείο πιαρίο Υ ορς 
ἀοοορίίση, εἰπιπ]αιοά οπγος οἳ ἀῑκοτάετε Γουπάςὰ 
ἵπ ατα] οο]]ακίοη, ο. αἶκο, πας ας Όνοτο πηῖρητ 
νο γεαη, Νοπάσγα --4 ἀπ πιοπ]ασα] 
προπφ, κα ο]ν (ἵη Όνο ννογᾶν οὗ 3 Ί]νους. Π. Ὁ.) αφ 
κ νογο ργούισοθά κατ ος τοῦ Σατανᾶ, ἐν πάσῃ 
ὀυνάμει, καὶ σηµείοις καὶ τ ψείδους. 
-- εἰ δυνατόν] Τη] οχρτοκείοη ἆοος ποῖ Γπιρ]γ 
ωρο.ι δη, Ὅνα ρα έγοηνε Ἱ 
Γογπήπηςσο ὃν ο Μα, αανί 39. 
Λοῖα κκ. 16. Ῥοπα, 18.) απά Όνοτοίοτο Οής εοχε 
ουσὴῖ πονοτ {ο ανα πάδασοά {ο ρτουο νο 
ἀοοιτίπο ο Όνο Ῥογκογοταπος ο νο οἷοςοί. 

90. ἐστί] 1. ο. η ο λοα Κπουν νο) 8, 
παπηο]ν, Όνο Ἀτοκκίαλ. το γνφ-. τν. --- 
ἵπ Ὁήα ενα ο ον Ρος Όνο πιάνο 
ννἡοἷν, Ονορὴν οσον Ίοπᾳ αρα με δομη 
οὗ Ενας ρτοαί Ῥογκοπαμο, νο Ὕνας (ἶνο / 
υπήνογκαὶ οχροσἰπίἶοπ, γοῖ ἵπ Ον οπλο ἴἱ ννης οπι- 
Ρἱογοὰ ὃν νο ατκίηῃα πά]λοτοπία οὗ [ι]κο ϱγίκίς. 
--- ἐν ἐρήμφ.] Τ]νο νοτγ ρ]ασο ἨΊνοτο (15 νο βπὰ 

- 
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21 σητε. 
᾽ 3 υπ. 3 7 ” 

ὭὍὭσπερ γὰρ ἢἤ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν, καὶ φαίνεται 19. 

121 

ιῤ ιά 5/ 3, 9 ς ’ - -ς ο - 3 ; 

ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ η παρουσία του Τιου του ανθρωπου. 
“ . 5.) ε] ᾽ - κα α ’ - 3 Π 

25 Όπου γαρ ἐαν η το πτωµα, ἐκεῖ συναχύησονται οὐ ἄετού. 

29 δὲ μετὰ τὴν Θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὃ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ 30 
’ 3 ; 3 , 3 ο ν 5 3 ” - »᾿ ἃ . 

σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος ανὕτης, καὶ οἱ αστέρες πεσουνται απο του 
3 -- ΄ -” 3 . ’ 

30 οὐρανοῦ, καὶ αἵ δυνάμει τῶν οὐρανῶν σαλευύῦΊσονται. 
, ᾽ αν. - - - 3 ΄ ” υ. 3 α., 

φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ Του τοῦ ἄνῶρωπου ἐν τῷ ούὐρανῷ 

Ποπι ᾖοδερ].) επεςε Ἱπιροδίοτ α5αα]]γ αρρεατεά 
απά αὐοάς. 

--- ἐν τοῖς ταµείοις.] Τηϊς ἶ5 ποί {ο ὃε {αΚκαπ, πα 
πηοδί Οοπηππεηίαίοτς, α5 Ῥ]ηταὶ {ος βΙηπσαίατς Ὀαἳ, 
α5 εμ]εις. απάἀ Ετίϊα. τιν οὔφετνε, ἴπθ {Θγπι 15 
{ο ὂε οοηδἰἀετεὰ αξ ἀεποῖῖησ α ϱεπις, 4. ᾱ. ὨἨε ἶ5 
ἵπ Όιε Κἰπὰ οἳ ρίασες σα]]εά ταμιεῖα (1. 6. 5εοτεί 
αρατίππεη{ς) παπηε]ν, ἵπ οπθ ος οἴλετ οἱ ἔπαπῃ. 

2Τ. ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ---οὕτως, ὅο.] ΒΥ 5 
εχηπ]ςίίο αἰππῖ]ε ἶς τερτεςεη{εὰ ἴἶπε εαἀάεηπεςς, 
Όιε οε]οτί{γ, απἀ, α5 5οπης πΙπ]ς, {ο οοπερίοαοις- 
ηεςς οἱ (Ἠτίκις αἀνεῃί {ο ἴακε Υεηρεαποε ΟἨ ἴπθ 
Ἰθ1ν9. Αί ἀπὸ ἀνατολῶν (1π νγη]ο] εχργεφείοη Ροί] 
Ο)αβείσα] απἁ ῬΒοτίριιταὶ Ἱνγιίεγς 5ο (ο Ῥ]ατα]) 
ευῦ. ἡλίου, ὙνΠΊο] 16 επργεβδεά ἵπ ΒορἩ. (4. Ο. 
1245. αἱ μὲν, ἀπ᾿ ἀελίου ὀυσμᾶν, αἱ ὃ) ἀνατέλλοντος. 

28. ὅπου γὰρ --- ἀετοί.] Πε οοππεσοίίοη ΟΡ ἠπς 
πει να Ώια ρτεεεάῖηςσ 5 ΥαΓίοΙδΙγ {τασεά. 
Ῥαΐ Όνε γὰρ παιδί ποῖ Ῥε {οο τίσοτοικ]ν Ιπέετρτεί- 
εᾱ-: οτ ἴ πιαν Ῥο Ώνουσηί {ο Ἠανο τείετεῃοε {ο ἃ 
εἶαιςε οπιία θά. Ἱπ Οἡς βσυτα(νο Ίαησιασο (νν]]οἩ 
βεεπης {ουπάρά οἩ οὐ χαχἰκ. 40. οὗ ὁ ἂν ὥσι τεθνῶ- 
τες παραχρῆμα εὑρίσκονται, 5οἵ]. οἵ ἀετοὶ, {ΤΟΙΑ ΥεΓ. 

. απά να» Ρρετ]αρφ Ρτονοετρία]) έἶετο 6εεπις 4η 
αἱ]αξίοη {ο επε εργαἰπ{η 5 ννε]] ας ειάάεπηθςς ο{ 
Όνο ἀθείτασίοῃ. ἙΥ ἴἶνα εαρ]εν ατα πιθαπί {λα 

πα; απά ἆ5 οπσ]ος ΥΘΓΥ ΤΊΤΕΙΥ [εοὰ ΟΠ 
ἀεπὰ «πτσαββθς, 5ο (νο Ὠορί ΟοπππεΠ{α{ΟΓΒ αγθ 
αστεεά) Όνε Ἠϊτά Ἠθτε πιεαηῖ 15 νε Ἐ/ίγ Ῥεγο- 
μις δα ΟΓ γυπαετὸς, ΝΠ Ίο] Ὕνας ὉΥ νο αποϊοεηπίβ 
τε[εττεά {ο Όνε οασ]ο σεπιΒ. ΒΥ ἴιθ πτῶμα 8 
ππεαηί ἴἶνα «Τεισίφή παίίοπ. α5 Ἰγίπᾳ, Ίο ιο {αυ]εὰ 
Ῥτοππείπεις, α πηβεταβ]ο ργει ἴο να {ο6β νγ]ιο 
νετε (ρατῖπς ουξ Ίνετ υ]τα]ς. 

23. εὐθίως δὲ, ἃο.] Όπ ἴινοφο απἆ {ιο Γο]]ογγίησ 
τεγκε» Όιε ορίπίοης οὗ Οοπιππθη{α{οΓΒ αΓο ΠΙΙΕΗ ᾱ]- 
γιάρά. Τε απεῖεῃίς απά εατ]γ πιοάστης ππάογβίππὰ 
Όνα εχργοβκίοπς,, [εργα [ίη; απᾶά τοίετ το ν]ο]θ {ο 
Όνο ανα] ονοπίς ννηήο]ι «Ἠμα]] ρτεσθᾶο {ιο βηα] οπ- 
Ἰηφίτορλιο οὗ ος ρ]οῦα, απἀ ὧν ὅπγ οἱ Ἱαάρπιοηίς 
εερεςία1]γ αἲ {π νο ποχί (αρ., παπά οὔ]νογ ρᾳτίς οί 
Βοτίρίητα, νο «απης εἶσης ατο ππεποπθὰ ας α8]ι- 
επΠπρ ἵπ νο Ἰπεί στοαί ἆαγ. Βπί ἴιο εσηπροίίοπ 
Ἠετε (ή Τα ονοῃ /γοήσογ η νο ρατα]]οἱ ρ]α- 
οµς ος Ματς απά Τπκο) απᾶ νο 4ΒΑΙΓΠΠΟΘ ο0Ἡ- 
αἱποὰ ἵη Όἴνοπα αἴἰ, “« Οής σοπεταἵοῃ α]] ποῖ ραβ8 
ΑναΥ ΕΗἡ αἲ ὃο (μ]β]]ο ,” αν πάσα νο πιοβί 
ν σα π- 0 οπιπποπ{πίοτβ ὧν. ην Όνο ρ48- 
βαρος ΄ αεγοπιμαπηίπσ αἰρα(γσ[ίοπ ο 
ο. ιο] κκ. -ᾱν Τ]νο μα, 
Όνο απ Ἠήση]γ βρυταήνα, απάοτειππάΐπα 
.. πίησ οί Όνα -, ἁιο, Όνο -μμό- αἰπίος 

ΡΟΓΑΟΠΑΡΟΝ, ϱ αΡΡΟπΓηησο ο 01ο ίσῃ 
ος ςλ.. ο πνπη νου ἐαο (ο ἀ οποίο πο κη]ν- 
γεγείοῃ ο Όνο οννίκὴ κίαίος παπά νο σποτίησ {ο- 
ρα ναι ο Ἠήα οἶσοί Όνογ το[οτ {ο νο σα οτίηρ ο 
- ο- πη ου. οὔ αἲ] -- ν, ἵπ πη- 

ατομα! ππρ (οὔαοτνον Βρ. γαγ- 
Ἱναγίοη) νο απ, Ίποοῃ, ο] κίαγκ ννογο ο “ο 
ες κ σρχη απίος απᾶ οπηρίτος, Κύπρε, πσθης, απ 

Πεν - εεἩέρες οὐ οχήποίοῃ ἀεποῖισά {οιῃ- 

ΜΚ. 10, 

νὰ 

Εὐθέως 34 95 

26 

Καὶ τότε 96 -οαἲ 
λ 

χαιε 

Ῥοτατγ ἀϊξαδίετς, ο: επΏτο ονετίἩτον’. 39, 60Π- 
Ώπαςς Ἰςε, νε Ῥτορ]είς ἵπ Ι]κθ ΠΠάΠΠΕΥ σα]] Κ1πσ8 
απά επιρίτος ὮΥ {πα Παπηθς οΓ ἴε Ἠεανεπ]γ Ἱαπί- 
πατῖες. ΦίαΤ5 {α]]ησ ΓΓοΠα ἴπε Βτππαππεηί αγε εΠῃ- 
ΡΙογεά {ο ἀεποίε λε ἀεκίτισίΙοη οϐ {ε ποΡΙΠ1{γ 
απά οἴπετ στεαί ΠπεΠ: ΙΠ5ΟΠΙΙΟΗ Επαί, ἵπ τεα]{γ, 
Ώιο Ρτορῃεί]ο 5ίγ]ε 5εεΠῃ5 {ο ο α 5ρεακίηςσ Ἠίθγο- 
β]γρ]ίς.”. 3εε αἱκο ΠΟΥ απά Ὠοςάτ., ΝΟ τε- 
{ετ {ο 15. κ]. 10. 1. 6. Επ. καχ. Τ. Ώαπ. γη]. 10. 
Εδίπ. νΙ. 16. ᾖοτ. χν. 9. ᾖοε] κ. 9]. 11. 15. ΑπιοῬ 
γη, 9. Απᾶ ΠΙΣΠΥ εκαπηρ]ες ανα Ὄεεῃ αάάποεά 
οἱ αἰπηί]ατ Βσιταί]να Ἰαησπασε 1π {1ο (]αξφισα] νντῖ- 
ίετ». Ὑεί αδ ιο εχρτθδδίοΏς αἀπηῖί οἳ εχρ]απᾶ- 
Ποπ αοοοτᾶἶπσ {ο εαείι οἳ πε αΏονγο ἨγροίμοςεῬ; 
1 πιαγ ο ςα{ετ {ο απ]ΐο Ροί]ι ΠπίεγρτείαΠοηδ; οηθ 
ας ια ῥγύπιατή ἴα οὔιετ α5 α δεευπάαγη 56Η56, ΟΥ 
ὮΥ νναγ οῇ ααξίοη. 
--- οἵ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦο.] ἜΤηϊς αἀπιίς 

ο{ πο απλός κιόδς κάκωή αοσοτάἶπς {ο ἔ]ια ἵννο γεν 
1αςδέ πιεη]οπαά, Τ πο /οπεγ Ὦο πἀορίεᾶ, 1 
πηαδί Ὀς ππἀετείοοά ο {ο {α]]1πσ οὗ ιο Πθανεπ] 
Ῥοάίος Γτοπη {1ο αρρατεπί οοΏσανθ 5ΡΊΙΕΓΘ Ιπ μή 
(πε ατε Ηχος; ο] οογ5δοθ Ρτοιοίπσ «6 ἀατκπεςς 
ννμ]ο]ι πιαγ 6 {6ἱ..  Αοσοοτάῖπρ {ο λα αίίεν, ΙΤ 
ν/]] ἀεποίς, ἵπ οοπ]αποίίοη ΥνΙ νο Γοτοσοίπσ 
ΡΗταδ6ς, Ἴχοςο στοαί οὐφομγαίίοπα οἱ ἴἶιο Ἰσηί ο 
Όιο Ἠεανεπ]γ Ῥοάίες ννλ]ο], οδορβας {6ἱ15 α5, 
ίοοκΚ Ῥ]ασα ἁπγίπρ Ώιο εἶοσο οῇ εταρδα]οπι, απά 
Νο], ννο Ίδατπ ποπ ἨΠαππρο]άί, αἰίοπά οαγί]ι- 
απακοῬ. Ῥππί]αγ εχρτθβδίοµς ατθ οἶίθά [ΤΟΠΙ Ἠο- 
τοάοί. νι. ὅτ. Βίαπς κ. απά οἴ]εγ απ{]οις. Αἱ 
ὀυνάμεις τοῦ οὐρανοῦ 5 απ οχρτοδδίοη [τοφιθηί ἴπ 
Ώιε 5ορί. ίο ἀεποίθ ἴ]ιε ἸθανεΠ]γ Ὀοάϊθς. Τ]ετο 
5 πο ναῖπ τορεΠ(ίοἨ, Ὀαί α είτοης οπαρ]ιαςίς ἵῃ- 
{επάςά Ὦγ νο οχρτεβδίοη ο νο βαπηθ {πίπρ ἵῃ 
οίεγ ννοτάς; ο ἴἼοτο ΠΠΑΥ ο α //ίογοπ ϱγοίεΓοτι 
«ᾱ,  016Υ νι] Ὦο {οβφοά {ο απά [ο, απ νν]] 

Όναι (111. Σαλεύεσθαι ἵ8 α5εᾱ ργοροτ]γ οΓ χο {058- 
ἵπᾳ {ο απᾶ {Πο οῇ ϱΠἱρ9 αἱ απο]οχ, 6ο Τηασγα, 
1. 127. νν]ετο 9ος πιγ ποίο. 

20, τὸ σημεῖον τοῦ Ὑἱοῦ τοῦ ἀνθ.] ΥΝο]ί, Βοβοεπῃ., 
ππά Κιῑπ. πήπ] (ναί τὸ σημεῖον ἵ5 ραί ρ]ουπαρί]- 
οαπ]1ν, εἴπου Τε 18 οπη]οά ϱγ Ματ απά Τμικο. Βυΐ 
Οιουρ] Π πεῖσῃ{ Ὦο ἀἱδρεπβοά νν]]ι, Τξ πάάς 8Ο0ΠΙΘ- 
μπας {ο Όνο 86Ἠ86. Βοπιθ εαρροβοά απ α)]ηβίοΠ 
{ο Όνα εἶσῃ [γοπι ρανῦοπ τοφιτοά. Θθο 8Ηρτα Χγ], 
1]. Ῥυιι  ]νοι]ά τα πογβοστη Ελα τὸ σημεῖον ΙΠΟΤΘ- 
Ἰν πιοπης ιο {κλήο αρρραγαπορ: α. ᾱ. "νο ε]ια]! 
Ἰς46οη πο ν]αίρ]ο αΡροπταποθ οΓ Ώιο 80η οὗ Μαπ,” 
1. ο, Όιοι να] Ὠινο οι οὗ Μαῃ νὶρ]ν αρροατ 
αστοσαβ]γ {ο ναί νο Ίοννο ππάοτείοοά Γγοπα ἴπο 
ΡΤΟΡΗΘΟΥ ἵπ Ώαῃ. η. 19.), απ επ] ρῖνο πιπη][οςέ 
ονἰάσησον οὗ Ἠν Ροψος, ὮΥ (π]κίπσ νοηροπησθ ΟΠ 
νο Ἰθνν, Τ]ο κοοσπάαγη αρρ]οπίίοη ἵν οὐνίοι, 

Εν αἱ φυλαῖ τῆς γῆς ἵ πποπηῖ, αν νο Ῥορί πιος- 
οτη (ΟΠΙΠΙΟΗΙΑΙΟΓΗ, απ πἶκο (Ἠγγκομί, πτο πμτοσᾶ, 
Όἶνο Γη αβήέαπία οὗ πάπνας νν]νο νου] Ίνάνο οπ8ο 
οποµση (ο Ἱππισπ, 3σοο κο κκ, 58, ἜἼοτο 
ἵά α τοίοτοπος {ο 7ος], καὶ, 19. Απά 98, κ) ον ἴπ 
Όνο Άρος, Τ, Τ., οσοι η] Ἠπά πι πα ]πά Ώνοκο ννοτᾶ 
ο ος Τ,οτὰ, πι ἠρχύμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν Νθ Ἰανθ 

6 
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19. 39]. τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὄψονται τὸν Τόν τοῦ 
ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάµεως καὶ 
δόξης πολλης. 

φωνῆς μεγάλης ᾿ 
Καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐιοῦ μετὰ σάλπιγγος 31 

καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν 
, 3 .] ε) - .. 

τεσσάρων ἀνέμων», ἄπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν. 
᾽απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν' ὅταν ἤδη ὃὁ κλάδος 

αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς, καὶ τὰ φύλλα ἐκφυῇ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ 

38 99 
00 

0 8 Φέρος. 

0. 3 ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ Φύραις. 

"3 αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 
4 " φ .) 

σονται, οἵ δὲ λόγοι µου οὐ 

.... ππασοτγ, αδεἰπη]]ατσὰ {ο Όνο οἸατασίοτ οῇ 
εὐγειο ροείγή, ἵο ἀοείμπαία ππα]ορῖν οὗ αρρτοασ]ι, 
5]. καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους, ἃο.] Ηετε αραϊη 

Όνατε 9 ππαο]ι ἀῑνοθγαιιγ οἱ Πμοτργοἰαίίοη ς νν]μσ]ι, 
Ἰονγανετ, παρ] Ἠανο Ώεοθ ὁνοἰάσά, Ἰαά (νο 0ου” 
πιθη(αίοτς οοηκἰἀετοά πο έιρο-[οίά αρρ]σπίοη ο 
Όινα ν]οῖε οὗ Ομ πιοεί Ππίοτοκίίηςσ Ῥοτίίον οῇ 
Βοτίρίατος νμίο] ονεῃ 1Ἴοβο, νν]νο "δα. τος- 
νο” πι ἑνο[οτο, βθοτΏ Ἠοτο {ο Γοτμρει. Το αρ- 
- αἴίοη οὗ νο ννοτᾶς {ο να [ἶπαί πάνεπί οὗ ουσ 
οτὰ 18 {οο οὐνίοις {ο πεςὰ ροϊπίίηρ ου. (ΟΌοπι- 

Ρατο, ἵπ 9 γίονν, πο εαὐ]ίπιο ἀεεοτηρίοι ἵπ 1 
οτ. χν.) Ευ ποιίοτ οαρΏί Όνο αἀνεπί οὗ ους 
Γ.ογᾷ {ο ἔιο ἀεκ/γιοίοπ ϱ/ «εγικα]επι {ο Ίνανο Όθεῃ 
υηρετοσϊνεὰ Ὦγ απγς [ου ἵπ Ὠναί αρρ]ισαίίον νο 
Νογάς ανο ρτοπί Ρτοργ]είγ; τοὺς ἀγγέλους ἀθποί- 
ἴπσ (ας Όιο Ὀο8ί ϱ οπιπιοπίαίοτς αὀπαῖτ) νο ρτοπς]ι- 
6/5 οΓ νο (1ο8ρο], αππουποῖηρ Όνο Ππθββασο οἳ κα]- 
Υα{1οἩ, απά σαλοτίηρ ἴλοβο νο λου]ά αοσερέ τί8 
ον {γοπι ονοτγ απατίοτ οἱ πο ρ]οῦο Ἰπίο οπ6 80- 
οἷοίν απάοτ (τε, Ονοίγ οοΠΙππον Ἠοπά. Τα 
(ού Ρτορ]ιθίς απ. πηἰηἰκίους, νους ἵπ να Ο. απά 
Όνο Ν. Έ., ατο οβίοη οπ]]οὰ 9 ἄγγελοι, 8 οεγίαϊη. 
ιο ν/οτζς μετὰ σάλπιγγος φωνῆς (Ί9γο νο οοη- 
αἴτηςσ(ἴοῃ, απροτοθίνος Ὁγ ΠΙΠΗΥ, 18 μετὰ μεγάλης Φω- 
γῆς σάλπιγγος} ατθ «αρροφος ϱγ πιοξί ϱ ουπππεπαίοτς 
{ο Ἠανο α τοίετοπος {ο ργεασ]ήπς, 88 οοπαρατεὰ {ο 
νο κοαπά οὗ α (ταπαροί, 8 Τα. Ἰνηῖ. 1, ὁοτ. νἰ. 11. 
Ε2. χκχΗ], 5-6, Ἠοπα. κ. 18. Βαι ἵπ Ὀουι νο 
πθονο αρρ]ἰσαἴἶοης (Ἴγοτο βθ6ΠΙΒ ἃ τοῇ[οτοηος {ο νο 
πιοηιοὰ οὗ οοπνοκίηᾳ βοἱσπιῃ απκοπηρ]ήος πποηα 
ἴἶνο ὀουνε απά Ο6ΠΗ1ο8, ΠΠΠΙΘΙΥ, ὉΥ κουπιά οἳ ἑαπι- 
Ροι. Τῆνο ννοτὰν ατα 1νοτο[οτο, πο, πς Καῑπ. ἵπι- 
ασίπος, ἱπίτούποσά πποτο]ν αά ογπαπε. Ἰπ ἐπι- 
συνάξουσι, [νο ἔπι (ννλ]οἷν Ίνας Όνεοῃ πκαπάοτείοσς) 
Ἰναβ το[οτοπος {ο [νο ρίαςε (ἸνοανοἨ), ος νο κοοΐείη 
ἱπίο νο] Όνο θα] Γοἱονγοτ οὗ Ομ] ατο 
.. Τ]ιο ννογὰς ἐκ τῶν τεσσ. ἀγέμων αΤο 

οὔντονν [οτπα, ἀθποιίημ “' οπα αἲὶ αμαγίοτη οὗ Ίνα 
Ίοῦο ιτ”. ος Όνο Ίοννα πο οπ]γ ουκ Όνο αοὐπάκ {ο 
οποίο νο οαγάἶπαί ρούπί οἳ νο Ἰνδανοπας Ὀξ 

οππρ]ογοά ενοπα {ο πηατ]κ νο χορίον ννη]οῖν Ίάγ τη 
νο ἀῑτοσίίου οὗ απγ οἳ Όνοπα, Το νο ἀπ' 
ἄκρων --- αὐτῶν ατο πο απ Ηοῦγονν Γοσπα, κοτνίηα 
πα πἩπ οπαρ]ηίίο τορο ος. οὗ Ὀνδ καπ ίκς ; 
πν στο ἄκρων ἀθποῖοα Όνονο οὗ νο νου 
κ ηοτο Όντο οπγίη απά Ἠσανοη (ποσοτό(πᾳ ἴο Όνο 
ναματ ποοπ) ννοτο καρροκο ἓο Ὀοτάθτ Ρο ο πο] 
οἱνοτ. [οπηρ. εαρτα κ, 4841. ἆ Όου, αν. ὅδ. 1 
Τ]νοκα, ἰν. 16. 

39, ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς --- παραβολήν.] {κ ἵ α τορ]ν 
(ο νο ἱπουίτγ αἲ νου, δ., τοκροσ να 1ἶνο {ένο οἳ 
Ον ἀσείασ ίσον κλήολ, ος [νοτὰ πε πναίσς, η] 
Όο ας ρ]πίπ]ν Γπάίσατοά ὃν Όνο εἶσης Ὀνοίογο Πνοή 
εοποά, αν ὖνο αρρτοασ]ι οὗ ΒΑΣ 9 Ὦγ νο εαεἲγ 

Οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι 38 
μὴν λέγω ἡμῖν" οὗ μὴ παρίλθῃ ἡ γενεὰ 34 

Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύ- 36 
μὴ παρέλθωσι. Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας 38 

Ῥιάς ο) νο βμ-ίεο. Ἰ Ἰπνο, νι Ἡ. 5ιορμ. 
Μαιν. Επία., πιά Τναολπη., εἀτεὰ ἐκφυῃ ἱπείο 
οΓ ἴἶνε οΟΠΠΟΝ τοπά(πα. Τ ἵκ [ουμά {π κενετα] 
πποἰεηί ΜΒΑ. εοπβγπιοὰ Ὁγ νε Ἁγτ. Πτα]. γυὶᾳ. 
απά Εἰλορίο ἠοτκίοις. ΕΠΣ. ἱπάίσαϊος εἶνο ο]. 
ίπ οῇ νε εττοτ, παπά τεππαγκα, " Βα]εσέαπα οεῖ τὰ 
ύλλα, αἱ απῖε ὃ κλάδος. Ας ἴο Ρτορείε!γ, 
301. νε] οὔβετνεα, '' Ατύοτ ἀῑείίατ φίειν εἰ 

ἐκφίειν φύλλα, ὄζους. Ἠοππει . α. 3994. Βεὰ τὰ 
ύλλα ἀἰουηίατ εἴἶαπα ἐκφίεσθαι, ἐκφνῆναι. Βρ. 
ἰ441. νε! οὔφεγνθς, ναι νο αγίε]ε αἲ τὰ φϕ. 

β]εννς ναί Τε ἵς Όνο Νοπαίη, ἐκφ., πο νο τοις. 
---τὸ θέρος,] 1. . ταἼνετ Ὅις Όνπη ΒΠΙΠΛΟΕ, 

Ὦν απ ἱπηίαίοι οὗ Όνο Ηεῦτεννς ἵπ ννλήοὶ Ίπη- 
διασο Όνθγε ατθ ΠΟ ἵθΓΙΙς {ο ἀεποίο Βρτίηα απ 

(ππαπς νο Γογππετ Ὀείημ ἱπο]αδεά απάετ ΥῬ, 

(νο Βαπηπποτ), Όνο Ἰαΐετ ππᾶοτ πι (Όνο Ἠίη-, 
(οτ). Τε οπ.9ο οὗ Οκ ἰάΐστη {9 σεπετα]]γ κου σ]νε 
{οτ π να {οπιρεταίατο οἳ νο Ἐαει; Ὀαί ας ἴί ος- 
ους Ἰπ ιο Ἠγεβίεγα αἱδο, 1 ἵά ργοῦναῦ)γ 
ἃ νεφίἶμε οΓ Ίο αἰπηρ]οΙ έν απ ρονοτῖν οἳ ὡς Ργίπι- 
μήνα αρθοοἩ, Ἴῆνε ρ]τακο ς ἐπὶ θέραις ἵ9 Γοτ- 
πιοὰ [τοπ ἵννο υ]ον (ορεί]νετ Γοτ οπι- 
Ἰαφίς, απ Όνοτο[οτο ἀεποίο νο οἰοφθκί ργοχ πω τν. 
οπρ. ἑασπος ν. Ὁ. Το ποπ πα ννε αἱ ἐστι ἵ ἴο 

Ῥο εαρρ]οά τοπ Όνα ἵπσ οοηίοχί; απἀ 
Ὀνοτε[οτο οπἩ νο πο οἵ]νο τη ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον, 
ΟΓ ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἆ ου. 

94. ᾗ γενεὰ αἴτη.] Νονί ἁἵπμ Όνο ἀῑκεεπίε 
οὗ 8οπης, ἴἶνο Ρηγιδο ος οΠΙΥ πρ “ή νοτγ 
ροπογα(ίοη,”Ὀ " Όνο τασςς ο) παθῃ πουν Πνίηρ.” 

90, περὶ ὁὲ τῆς ἡμέρας, ἃο.] Της νεγεο ἵ 
ΤΙΔΗΥ Οοπηπηεηίαίους το[ο εο]ε]γ ἴο νο ῥπαί 
πάνοηί οὗ Ολτίφί, νο ἆάγ οἳ ον κενο Ὀαξ νν 1 ν- 
ουἳ εη/]οἰεπί τοπβοςς αἶπου ἴποτο ἵς Ίγογο πο εἶοβ- 
ος αἰκίον το Όνο σἷλν οὗ Ἰυάρπισπί Όναη ἵπ. νο 
μνφαρίως σρνομὰ παπά αν νο νογκος /ο]σείπς 
υπάουρίος]ν το]αῖο ἴο Όνο ἀθκίτισίίοπ. οὗ Ἱστα- 
βαἱοίη, 8ο Πηκ! Οπής, αἲ Ἰσπαί επικ]. "Ἡ ἡμέρα 
ἐκείνη 8 ακοὰ ο ἂν Δοσησίέοα οἵ. ογυκα]οπι η 
παρων Τῆς ἴ ποῖ Γουπά {η αγ ἅρος 
οἱ νου νο Οοπείασί, απά Α]οχαπάτίπη σον 

κ) 

του οὔαοτνος, 
Ὁγ ἐκείνης, νν η λοἷν ἵ μηπάεγκίοσά (γοπη νο 
 ἵν αἶκο οοπβταιοά ὃν αι, κχν. 15. λ[ανίς τὶ 
3δ,. Ίο Ῥοεοὶ, Ἀντ. Ὑογκίοη {( Όνο ΕάΙ- 
στα απά ϱοπηποηίαίογα Γή] {ο ποῖῖος ἵὲ, ρεγλαρε 
ἠεοσκε (δν [ια πι Ἐεγκίον ἆοεα πο κοιο ) τοπάστα 
κο ναί νο Γγαπκ]αίοτ πηνεέ πο ομ]ν Ίανο Ἠπὰ νο 
αγίο]ο, ἔναξς ἐκείνης τορεαῖοὰς Γος Ἰνδ μ9ες να οπι- 

Ρἰναήο Ἰ το νο ννογὰ οοτγεκροπάΐπᾳ {ο ὥρας, Όαε 



δν | ) 

ΜΑΤΤΗΕΥ 06ΗΠΑΡ. ΧΧΙΥ. 96---4δ. 

- 3 ” 

ἐκείνης καὶ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, ----οὐδὲ οἳ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν --- 

37 εἰ μὴ ὃ πατήρ µου μόνος. 
ς -- - ω ς/ ᾽ 5 

85 ἔσται καὶ ἢ παρουσία τοῦ Τἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. "«λσπερ γὰρ σαν ἐν 

ταῖς ἡμεραῖς ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γα- 

μοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Ινῶε ες τὴν κιθωτὸν, 
9 3 Ρ. «/’ 5 ς ἃ α ον 5) « 

99 και οὐκ εγγωσαν, ἕως ηλύεν ο κατακλυσµος καὶ Ί9εν απαντας 
3”, ιἳ ς Π - ὁ »” 3 , 

ἔσται καὶ ή παρουσία τοῦ Τὶοῦ τοῦ ἀνθρωπου. 

40 

41 ἀφίεται. δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μυλῶνι 

ἀφίεται. 

45 
3 κ-- 3 Γ ο) ’ ς , » ς 

45 Εκεῖνο δὲ γινώσκετε, Οτι εἰ Ίδει ὃ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλὰ- 

τό ὃ ’ 3, 3 ” 3 φ. ς στ λ θά Ν 

Ὅτε ὀνο εσονται εν τῷ αγρῳ᾽ ο εἷς παραλαµθανεται, και 

ή 2Δ 3 υ] , ο 

πτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἄν εἴασε διορυγή)αι τὴν οἰκίαν 
3 ῃ . -- . - »” ’ / - ο. 8 3 ο 

44 αὐτοῦ. ὅδιᾶ τοῦτο καὶ υμεῖς γίνεσθε ἔτοιμοι" οτι, Ἰ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε, 

4 ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

επῦ]οίπβ πα ἀεπιοηδίτ. ῬτοποιἩπ σι ἵπ πε /οπι- 

ἐπίπε 9Π6, απβιγετίηᾳ {ο πε .πιαδο. οσι ]α5ί Ὀδ- 

{οτε αἀαρίοεά {ο νο πλαδο. ΠΟΠΗ. Ίδοας.., Μου 18 

οπή θά ἵπ 5ενεταὶ Μ55., απά 18 οαποε]]εᾷ ὮΥ 
πίεξὺ.; Όαί γαςη]γ : εἶπος 1 19 ἀοίεπάεά ὮΥ νΙ]. 
9Ι. κ. 52. 9οᾳα. χι. 27. χΙὶ. 60. αν. 19. χνι. 1Τ., απᾶ 
οἵπεις αἀάποεά Ὁγ Βε]α]σ. Τΐ5εςπιδ {ο Ἠαγε Ῥεεῃ 
οπι]εεἆ Γοτ πο Ὀείίετ ΓεαΒΟΠ Όιαιπ οπρ]οπη. Τι 18 
Ἰπάεεά πο Γοαπά ἵπ πε {εχί οἳ ινε Ῥεδεᾗ. ΘΥτ, 

Ὑετείοη ; Όπί 1 εα8ρεοί ια ] ν/ᾳ5 απ ΘΙΤΟΓ ο{ {ιο 

Βοτίῦαν, {ος 2, Πίο] γη] οχρτοβθ πε, Ὑνί]α (ιο 

Ί. νιπ]οῖι α5αα]1γ ἐοτπιϊπαίες νε υγοτά, 18 τασι]ατ]γ 

οπεί οῦ Ὀο[οτο α Ῥτοποπηίπα] θα /ηκ. Τε εἰ μὴ ἶ8 
Ππρετίαοί, απά πεεᾶ» {ο 6 εαρρ]{θᾶ, παππε]γ [γοπα 
Μαη. Τ]αι ἴνε ο εΠου]ά πο Κπονν ιο Ῥγο- 
εἶκε ἤππε οὗ Όιο ἀθείτισίίοη οῇ «εγαβα]επα, ο: οϐ 
Όνε επὰ οἳ να νγοτ]ἀ, οασ]ή ποί {ο ὃε ἀταννη ὮΥ 
Όνο ἹΓπ]ατίαηπῃ ἴο ρτονε να πιργο ἨαπιαπΙίγ οἳ 
ΟἨτίκέ; ος νο εχρτοβείοη Ἰπ8 τείετεηπος 8016] 
1ο Ἰηή ῥωπια παίητο :είπος, (ποαρῃ αν Ξοπ οὗ αοσά, 
Ἡνν να οπιπίφοίεηί, 45 Όοημ οϐἳ ππαπ Ἠθ γναβ8 
ποί ο. 

5Ἴ. ὥσπερ δὲ, δτο.] Τ]α 8οπ8ο 18, “ο 8ππιο 
αἰνα]] Ἡν η αἲ Όιο αἄνεπί οἱ Οηίκί, ας ἀἱά ἵπ νο 
ἅπιε οὗ Χοαλ, παπιε]γ, ενα οπ]απηήϐγ α]να]] Ῥο ϱιά- 
4εῃ απά πποχροςίοὰ, Τη σεπεταὶ φεπίπιοηί ἰ8 
πη{ο]άσά {π νου, 0] ----41. [ζοπιρ. Τωακο χνίί. 20. 
.εαα. ἵ ῬΡει. Η1. 20.] (Καπ) 

28. τρώγοντες ---κγαμίζοντει] Ἴποτο ἵα πο τε- 
ποπ {ο ραί στ ίοπᾳ επαρ]γακί οἩ νο ννοτάς τρώ- 

απά πίνοντες; 1 Ίθμν {ο ἴακο γαμ. απᾶ 
. οἵ απ]αν{αὶ Ἰαμίς; απά Ἱπάεεά νο Ὀερί 

Οσπιπιση πίστη πτο οἱ ορίπίοῃ, ναί Ενα ννοτᾶς ατο 
ππρπηῖ ἴο 6χρτοκα πο πποτο Όναῃ νο αρομγίή/ πιά 
Γεπίδη νι νε Όνογ ραγκσά νο παπα] οππρ]ογ- 
ππρῃία απᾶ απππκοπηση!ς οἱ Η{α, νν]νοπ ο νο Ὀνγίπ]κ 
οΓ ἀργπείση, Ὑειοσπκίδστίηρ νο «ΟΙοΠΠΗ Υ/ΑΓΗ- 
πα «αὐήσοίησα {ο νου, 30, αἲ Τακο κχὶ. 94, Τε ἵν ἵπι- 
ο] αἳ Όνα απο δα νίαηκ ννοτο σι Ἡγ οἱ τον 
η κααγ. 

00. οἳκ ἔγνωσαν] Ἱ. ο. ὮΥ α 6ΟΠΙπποῦ Ἠοῦι πἱαπη 

Τ0Ὀ. 

Ὥσπερ δὲ αἳ ἡμέραι τοῦ Ιῶε, οὕτως 36 

υχ/ 

ε/ 

ούτως 

ὃ εἷς 56 

μία παραλαμδανεται, καὶ µία 

-” τ σ 3 1δ ΄ / μ ς ’ ς » 3, 

1ρη}ορεῖτε ουν, οτι οὐκ οἴθατε ποίᾳ Ωρᾳ 0 κύριος Ὅμων ερχεται. 19. 

99 

40 
’ 2} 3 Δ ς ᾿ ω ᾿ 

Τίς ἄρα ἐστὶν ο πιστὸς δοῦλος καὶ 49 

π ὼ., Τ16γ ἀῑά ποί αἰεπά ος οοπεϊἆετ, ἀῑά ποῖ 
π]αἷκα δε οἱ (λεῖτ Κπονν]εᾶσε. ᾿ΓΗϊ5 5εηςο 15, 
Ἠοννενετ, 5οππείτηςς Γουπά 1Π {1ο ϱ]αβεῖσαὶ υντ- 
{ετ5. "Πρεν, “5ινερί αὖγναγ.”.  Τπε ϱ]αβεῖσα] υντ]- 
{εΙ5 8Φ4Υ αἴρειν ἐκ µέσου πιαΥ Ὃο6 τεπάετεά. Τηα9 
αἴρειν ΠΒΥΥΘΤΑ {ο {πε Ἠεῦ. Ν} πεσατε, ἵπ {οῦ 
χχχ!]. 22. 1 Μασο. γ. 2. 

40. τότε δύο ἔσονται, ἄτο.] ἜΤ]ε 8οορο οἱ 8 
απά Όλα Γο]]οννίπσ νεγςο ἶ5 ποί οἶθατ. 390ππθ ἴακο 
Ἡ{ {ο ἀθποίε ναί νο ἀαξίγαςί]οι γΥ]] Ὦο α5 «:9πε- 
ταϊ πψ 1 γν]]] Ὃε αποχρεοίθἆ; 8ο ἴ]αί πο ἴνο 
ΡΕΓΞΟΠΒ επιρ]ογαά {οσεί]ετ 5Ἠα]] 65ορθ. Ο/{εις, 
Ψ/ΙΤΠ ΤΠΟΤΘ ΤΘΠΒΟΠ, ΠΡΡΟΣςο 1ὲ {ο Ίηθαη ναί 5οπηθ 
ο{ Ροί] 6οχες 5λα]] 65σᾳρ6, νγλί]ε οίμοτς φ]ια]] Ρετ- 
85 Ἱππρ]γίπς α ρτονιάεπ{]α] ἀῑςαποίῖοη. 

4]. δύο ἀλήθουσαι.] Τε µύλων ὙναΡ ἃ Ἰαπς-πιι]1 
η {ννο 8ίΟΠ6Ρ {πτηθά Ὦγ ἵννο Ρ6ΓΕΟΠΒ, σεποτα]]γ 
{επια]ο». 366 πιγ Νοῖο ον Τμασγἀ. 1. Τ8. 

42. γρηγορεῖτε] Τρηγορεῖν Ἰχαρ ἴιοῦ 86ΠΒΕΡ: Ἱ. ἴο 
Ρο ννακο[α]; 2, {ο ο νναίολβα], α5 Ἠθτο. 

Ῥοπιθ οϐ Όιο Ὀεεί Οοπιπιεηίαίοτς, αποϊοπί απἀ 
πιοάετη, ατα αρτοθά επαῖ ους Γ,οτᾷ”5 ἀἱδοοιτθο αβ 
{αγ α5 τορατάς ιο ἀοερίτασίίοη ος εταβαίοπι {ογ- 
πηϊπαία» αἱ νετ. 41., απιά ναί νν]ναί (οἱ]οννς, (ννμ]ο]ι 
18 ρεομ]ατ]γ αρρ]]οαΡ]α {ο ιο [πα] αἀνοπί οῇ ος 
ΤΕ οτᾷ) {ογπ18, 45 1 ννογο, ἴ]ιο πογαί ΟΕ ιο Ρτορ]θ- 
ον, απά 15 ρτασ(ἶσα] αρρ]σαἶοι {ο 9 ἀῑδοιρ]οβ 
οΓ ευεγή σα. ἨΝΜαηΥ ο{ ιο αὔονο Οοπιππσπίαίοτς, 
ἴσο, η ναί 1 ννας 8ροΚκοῃ αἱ αποί]θγ πιο, απά 
. αποΏιετ οσσπβίοῃ, βἶπσο Τμα]κο ρ]ασος 1ἱ (ΧΙ. 
50.) ἵπ αποῖ]χετ σοπηθοΊοη. Βηῖ α8 {ο ΡοτίΙοή Ιπ 
αποθβίίοῃ ἵε αρρ]σαῦ]ο ἵπ Ῥοί] οοπΠθοίἰοπΒ, ἴογο 
ἵΒ ΠΟ ΤΟΠΒΟΠ ΥΥΥ νο β]ιοι]ὰ ποί βπρρο8ο εἶναί 
ουγ Τιοτὰ οπιρ]ογοὰ 5ο βΒΟΙΙΠΠ α γναγηΙηρ ἐιοίσς, 

40. φυλακῃ] ἷος ὥρα, ΝΕ 18 τοπᾷ ἵπ 5οπῃθ 
Μ55., δα Ὁγ ρ]ομβ. Ίο βοηκο 18, «' αἲ νν]ναί ραγ- 
Πσπ]αγ πια, Το νναγηῖηρ {ο ν]σί]αποο 198 ροῦπί- 
ο ΒΥ Ὠνα 1ο οἱ α αη ]ίαγ αλλαρίοη φπ]ίο αζπρίοά 
{ο Όνο ο ΠίΤΥ, παπά νο κίπίο οῇ βοοἰθίγ ἵῃ εν Ἄνι Ι 
απά ποτοίοτο π]κο οπιρ]ογοά Ὦγ 8. Ῥαμ1, 5. Ῥο- 
(ον, απά δε, ον, [ο νήρ. 1 Τ]ιομν. ν. 2. 2 Ρεϊ. 
Π, 10. Ἠον. Η1, 3. απᾶ κνι. 10.] 

41. ὁιὰ τοῦτο] ἵ. 6. “« Ἡσσαμκο γο το ἵῃ χο β4ΠΠΟ 
εἰααίοη αν νο Ἠουκο]ο]άου, 

40. τίς ἄρα {στίν,] νο (ο οπιποη{α{ογη Ἠπνο Ώοςῃ 
Ρογρ]οχος νῦν τίς, νο] κοπο (πο ἵπ νο η 
Ὕμα οἵ απ; Ἐν ο νογν τορατά απ ρυί Ἡνρο- 
ἠποΓσα1γ, ΓοΥ εἴ τις, ΟΕ νο παμο Όνογ πάάποο 



124 
ια) 

” 
ΜΑΤΤΗΕΝ Ο0ΗΑΡ. ΧΧΙΥ. 4ὔ---δ1. ΧΣΥ. 1, 9. 

19. «αρόνιµος, ὃν κατέστησεν ὃ κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ 
43 διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; Ἱακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν 46 

4 ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως, ᾽αμὴν λέγω ἡμῖν, ὅτι 41 
ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. Εάν δὲ εἴπῃ 45 
ὁ κακὺς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ" ἉΧρονίζει ὁ κύριός µου 
ἐλθεῖν:. καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, 3 ἐσθίῃ δὲ καὶ 49 

“6 Ὑπίνη μειὰ τῶν µεθνόντων" Ίξε ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν 60 
 " ἡμέρᾳ ᾗ οὐ πφοσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὗ γινώσκει" "καὶ διχοτοµήσει δι 

᾿ : ΄ ε) - - . - 

αὐτὸν, καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριῶν Φήσει. ἐκεῖ ἔσται 
ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 

ΧΧΥ. Τύτε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθέ- 1 
νοις, αἵτινες λαθοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν, ἐξλθον εἲς ἀπάντησιν 

τοῦ νυμφίου. Πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν φρόνιμοι, καὶ αἳ πέντε µωραί. 3 

οχαπιρ]θ8. 1986, Πονθνοτ, ατα ποί πρρ]ίσαβ]α, 
ὕδσσμδθ (48 ΕΙΚ. ΓΟΠΙΠΓΚΑ, 1η ΠοπτΙΥ αἲἰ οἳ Όχθια 
Όλο ἱπίογτοραίίον. 5 κα ἰαδ]ο απά αρρ]ίσαβία: απά 
Όνας 1ο Ατιϊοιο νν 1] Ἠανο πο [οτςθ. Τ αστες νι 
Ἰήπα ἵπ τοσατάἶπσ Ειής (Ίκο 8οπιο οῇ Όιοθο ἵπ νο 
οχαπιρ]ος πἀάποςἆ) αἱ απ Ππίοττοσαίοη οοπ]οίπεὰ 
νντην οχο]απιαίοη. Τ]ο 86ΠΡ6 { μας οκ- 
Ρτοβφοά: ““ Ἠ/]νο νο 1 ναί ΓΗ] απά αιεη να 
βογναηί (1. 6. Τ ου]ά πιο] ν]] το ποιο Ἰήπα) 
Ἠλλοπα, ἃο, ή Ππιοτρτείαίίοι 15 σοηῄτπιεὰ ὮΥ 
Όνο παλιοί οἱ 0ἨήΥς., νο οὔδείνθς Ελαί νο τίς 
ἵφ πηοπηί {ο οχκρτοςς Ἰνονν τατο απά ναηαῦ]ο 84 
βοτναηίς ατθ. Τῆς θεραπείας, '' ουβο]νο]ά,”' [ος 
τῶν θεραπόντων; αὐβίτασί Γος οοποτοίο; ον νν]σ]ι 
άΐοπι 5οο Αα, Οτ, Οοτ. Γή ἰάίοπι 19 αἰπιοκί 
οοπβποά {ο νοτάς εἰρπ]θγίηα ενίσε. Ἐν καιρρ 
{. ο. π8 αρρθαγς ΓΓοια Ὑνλαί ἵ9 καἰά ΡΥ. (αρα). αἩ 
1.ο (Ἴοτο, ποπ]. 

4Τ. πᾶσι --- καταστήσει αὐτόν] 1. ο. [τοπ θεῖης ἀἱδ- 
ῬοΠβοΥ, ΟΓ οἰκόνομος, Ίο νν 1 ρτοπιοίο Ἠήπα {ο ἐπίτρο- 
πος, ΙΤΘΑΒΙΤΟΤ, ΟΥ β{οννατά. 

48. ὃ κακὸς ὁ. ἐκεῖνος] Τί ἵ9 ποῖ 648Υ {ο 5ος Ὑ]νας 
ἐκεῖνος Ίχας ἴο 4ο Ἠθτος πο αά κοτναπί ποί Ἠανίηα 
Όσυῃ γοί πιοπίοπος; απά Όποτο 9 Ρ]αἰπ]γ πο τερι]- 
Ίαγ ορρορ{ον Ὀδίννοση (ο ἴννο, Ετζα. Ίνα οπποε]]- 
οὐ πο ννοτὰ, 45 Ἠπνίπς Όεεῃ Ἱπιτοδμσοά [γοπα νοτ. 
40. αι ἵ 19 αἰπιοκί Ἱπιροφεϊρίο ναί 1 ε]νου]ά 
Ἰανο Γοαπά 18 Ὕναν Ἰπίο αἲ νο Μ88.: απά γοι 
ποπο οοΙπίσπαπος ἴἶιο οπαἱβεῖοι. Τ]νο ννοτά παακί 
Όποτο[οτο ἴνο τοἰαίπος, απά οχρ]αϊποά α  ΠΙΑΥ. 
Απά, ππ]ομς 1 ὃς α Ηο]]οπίκήο ΡΙΘΟΠΗΔΙΑ, Τξ ΠΙΣΥ 
βρ{το {ο ἰτοπσίμον Όλο Ατιο]ο ὁ, κλίο πιαν ἵνα 
Ὀνουσηί {ο τοφαίτο ες: [ου Ὀντουρ]λουί Οπής ραγα- 
ψ]ο, νο Αγσϊο ἵς καἰκογνίοηί {ο ἴπο ρα οἳ 
ηηροῦιοκία. 36ο ΜΙάάϊοι. Οτ. Λ. οἳ. 1, ὁ 3. 
Απά ας η πο] οπ8ος νο Ατοϊο Ὕνας οοπεἰάστοὰ 
Ὁγ Ότο πποϊοπί Οταηπιατίπης {ο ὃο ακοά ἡπάεβπί(ο- 
ή, πο ἵὲ παρ] κοσπα {ο περά νο αλκἰκίαπος ΟΓ ἐκεῖ- 
νος, ἵο μῖνο Ἱξ κοππο ἀοβμιίσησκς, 

40, αὐτοῦ] Τα ννοτὰ ἵ Ἰηκογίοά, Ύοπη «ο νου] οἳ 
νο Ὄνοεί ΝΤΑΒ., Ὑοτείοης απ Εαογς, ον Οπ1οκὺ., 
Κπαρρ., Τπαπι,, Επα., απά Βο]νοία. ΛΙ Όνο Ἰνοεί 
Εάίίοτα ποια Ἰλοία. {ο Βο]ιο]κ ατο αμτοσὰ ο Όνο 
οπιοπδα {ο ἠσθίῃ καὶ πίνη, Γοτ ἐσθίειν ππὰ πίνεν 
νέοι Ίνα νο κἴτοηροκί ονἰάσπου οὗ Μ88., Υου- 
αἰοπα, παπά Εαλνογε, απ ἵ τοφυίτοὰ Ὦγ οπς οὗ Όνο 
πηονί οσγίαίῃ οὗ οτε ἡ σα] οπΠΟΠΑ. 

δΙ. ὀιχοτομήσει αὐτὸν] Όπ νο Γπίοτργοϊαίοη ο 
διχοτ. Όνστο Ίνα Ἠνδεῃ πο Ἠμ]ο ὀἰΠετοπος οἳ ορίη- 
ίοη. Ἀ9ο Ἠοσσῃα, πο . Το νοτκίοπα, “ὁ νν]] 
ἕπτη Ἠήπη ανναγ ο νν] οοπβκοαίο Ἰή ποοάς,” 
αΓ0 αἰίκο παπα νογίκοὰ απά Γρίά: παν, ἱπουηαίεί- 

οί νῦν Όνο ρατα]]εἶ Ῥαφεαρο οὗ Ἰωκα, λ1οξι 
Οοππιπιεπίαίοςς εχρ]αίη να ννοτά {ήεγα({η, οἳ νο 
αποϊοηί ριπ]κππεπί οὗ δείς καιοπ ας. Βυι 
38 νο ---- βθοπης, μα. Ότο ποτά Γοἱ]ονίπᾳ, 
τεργεβεπίεά 38 ος ο ρυπήκλπποηῖ, 5 οπη- 
πο νε] ο πιο -Ὁ.-- Ὠοὰάτ., Ὦο- 
ΒΕΜΙΗ., απά Κιίπ, ίακο δνχ. ἵπ -ᾱ Βριταῖνο κεηκα, 
ιο ἀοποῖο νο πβΙοΙοΠ οἱ α πιοκί κενετε ΠΙαρείία- 
εἶσπ; Ὁγ ἃ ἤρατο οΟΠΙΠΠΟΠ [6 πιοεί Ἱαπρααρες αη- 
οἶεπί απά πιοάστῃη. 3ο Ηϊεί. Ῥήκαππα, ν. ὅδ. 
σχίσει σε μέσον. ἂ 39. πρίσαι σε μέσον. Ἰ]νεν Τί ἶ8 
Α4ἱ4 τὸ µέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει (Ὁ} 
νήσο] 9 ποσα, “έ ννη] Ρίαοο Ἰήπι ἵπ Όνο καπιθ 
κἰτασίο, νν η ]ν Ἶν τος} νο τηδί υπόεγείαπὰ, 
«ννηθη Ίο φυγνῖνος Ἰς ραπκμηεηές νο 
ΠΙΠΗΥ Ὑνου]ά πο. Ἴλοτο 5 απ αἰ]ακίοη ἴο πο ρε- 
πογα] ἱτεαίπποπί οὗ ἀε]ίποαπεηί εἶανος, νν]λοςο πι]ςθ- 
τίες ατο νε] οκρτεβεοά Ὁγ κλανθμὸς καὶ ὃ βρυγμὸς 
τῶν ὀδόντων. 

Άβοτ αἲ], Ἡούνενοτ, ἴἶνο οὐήδοίίοπ, ναί νο κα” 
{οτοτ 19 αΏιογννατὰς ποπ οπθά αν αἰίνε, πιαΥ ποῖ ος 
Ρηα] ἴο νο ἠΠογαί Ἱπιτρτεϊίαίον οἱ ὄνχ.τ ἔος 
πρτου νο Ετίτα., Όναί π νο ννοτὰς Γο]]οννίηρ καὶ 
τὸ µέρος ---- θήσει, ἴιο αἰππ]λιάο ἵ9 Ὀ]οπάεά νι 
Όνο ης εἰσπίῆοά, γει ἴ 8 πο πεσεκκαγη ἴο 
πάορί ενας ἱπιοτργεία{ἶομ, εἶπου νο οἵ]νοτ 15 θα αα]- 
Ἰν ννε]] (οαπάσά, γης, πονονοτ, ἴ ανοϊάοά Όνο 
ουν νν]]οὶν ονογννίκο οπιάγγανκος Όνο Ὑοτὰ 

ἐποκριτῶν, νο] Όνο (ϱοπιπιθηίαίογς ναἰπ]γ εη- 
ἀθανουτ {ο τοπιονο ὮΥ νατίους ἀθνίοςς ἵπ Γγαηβ]ὰ- 
ἴοαπ. Το κεη9ο 8οθπης ἴο νο, “Ας νο νν] πιβ- 
οταῦ]ν 4οοπτρο Ἠἶπα, απά οοπαίση Ἠἶπα {ο Όνο ννου- 
Ρ αὐοάο οἳ Ἱποοττίρίο]ο οτιπηϊπαίας 8ο νι] Όνο 
1,οτὰ οοηκίρη νο ννὶ ἀἰκουοά]οηί ἀἰκοιρ]ο το 
οκ τ.μ. ώ ἣν κτὰ Σι. ο. (88 -- αρα» κό 
γα ν ποκπονν]οάροά) {ο η Ραγα]]ο 

οὗ Το ακο Όνοτο ἵα ποί Ον Ὀλοπόίης:, Όνο 
τῶν ἀπίστων Ὀεῖαᾳ αρρ]σαθ]α {ο νο αογναηῖ. 

δώ ρασόλλα ἵνα ηΕας σος ἴνο οωίας ἡ οὐ]νονά ἵς ο (10 νο] οπς νουν εἰπε]]αγ 
{ο α λα υμίσαὶ τας τ) κ, ο... .. 

3. φρόνιμοι] “ρταδοπί, οπαήουκ.”  Αἱ πέντε, 
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' ΄ - . 3 3 
8 Αἴἵτινες μωραὶ, λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν, οὐκ ἔλαδθον μεῦ ἑαυτῶν 

᾽ / ν΄, ’. . ὃ” 3 απ Δ . 

4 ἔλαιον ' αἳ δὲ φρόνιµοι ἔλαθον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν µετα τῶν 

6 λαμπάδων αὐτῶν. 

6 ἐκάθευδον. 

πται 
3 -” ΄ ᾽ ’ ς ν 

6 παρθένοι ἐκεῖναι, καὶ ἐκοσμησαν τὰς λαμπάδας αὐτῶν. 

ας’ 3 3 ’ 3 ο. 

ἐξέρχεσθε εις απαρ)τ]σιν αυτου . 

Ἄρονίζοντος δὲ τοῦ νυµφίου, ἐνύσταξαν πᾶσαι, καὸ 
’ ) Ν Ν ’ 32 . -- / 3 

Μέσης δὲ νυκτὸς κραυγή γέγονεν. Ιδοῦ, ὁ νυµφίος ἔρχε- 
4 4 . ς 

Ίω0τε Ἰγέρύησαν πασαι αἱ 

αἵ δὲ μωραὺ 
.. ΄ 3 - / Εν ω.ς Γ -- .. ; ς -” / ς ’ 

ταῖς φροχίµοις εἶπον ' «4ότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου Ὁυμῶν, Οτι αἵ λαμπάᾶ- 

9 δες ἡμῶν σθέννυνται. .] Π ᾽ ς ’ ΄ . 

Απεκρίθησαν δὲ αἵ φρὀνιµοι, λέγουσαι Μή-- 
3 3 . ον αά 9 κωα ; . π - ᾿ η 

ποτε οὐκ ἀρκέση ἡμῖν καὶ ἡμῖν πορεύεσθε [δὲ] μᾶλλον πρὸς τοὺς 
-”- . 3 ΄ ο - ε] , Γ 3 ” 3 ’ 

10 πωλοῦντας, καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. " περχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι, «Ώυκε 19. 25. 
” ς , - ." κ. [ο "τι. 2 2 - ὰ Λ ’ 

Πηλῶεν ο νυμφίος ᾿ καὶ αἱ ἔτοιμοι εισηλύον µετ αὔτου εἰς τους γα- 

1 µους' καὶ ἐκλείσθη ἡ Φύρα. ὝΎστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἳ λοιπαὶ παρ- 

19 Φένοι, λέγουσαι | 
΄ ’ », στ ς - 

Ἄνυριε, κύριε, ἄνοιςξον ημῖιν. 
ς 2 

»"Ὁ. δὲ ἀποκριῦ εἲς ὃ δαρτ. Τ. 29. 
, ος Βαρτ. 94. 49. - 3 3 . , δ - α - ς - σ ω σ / 3 

19 εἶπεν ' μην λέγω υμιν, ουκ οἶδα Όμας. 10ηγορειτε ουν, Οτι ου» οἳ- Μαι 18.88, 55, 
3 α ο πι 3 ς/ 2 πε . ω ο [ 3, 

δατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν», [ἐν ᾗ ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.] 
Το 91. 96, 
1 60ος. 16. 13. 
1 Ρει. δ. 8. 

εν. 16. 15. 
πα. . » 2 - .. -Ἆ ὰ- σαν αἃ ν 

14 Ὥσπερ γὰρ ἄνὕρωπος ἀποδημῶν» ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους, καὶ μα 
- , κ ο φας ’ 32 νο | ᾽ 3’ , Π 

10 παρέδωκεν αυτοις τα παρχορτα αυτου ται Φ μεν ἔδωκε πεγτὲ τα- 

τ ᾽ ’ ια ᾿ κει. ΄ αἲ 3 
λαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν' ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν καὶ ἄπε- 

16 δήµησεν εὐθέως. ΙΠορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαθὼν, εἰργάσατο 

ν οίμετ Πνοε.” Βπο] ἵ5 ια {οτος οῇ {πε Ατί- 
σιε6. 

3. αἴτινες μωραὶϊ] “΄ 5αο] α5 Ὕνετε Γοο]Ις].”. Τε 
Ῥήταβεο]οσγ ἵ5 Ηε[επίφέίε, ἴο νο Ετίίπ. Ίνα 
πνθγουξ ΤΘαβοη ἴαΚκεπ εχοερίοη. Αὐτῶν. ἜΤ]]8 
ἶφ εἀιεὰ Ὦγ Ῥεμοίσχ, {Γοῖα πΙαΠΥ ο{ Όνε Ὀδεί ΜΒ5. 

ὤ. ἐνύσταξαν, καὶ ἐκάθενδον] “' Ώνεγ ποάἆεἁ, απιά 
[Όνεν] ΓεΙ] αξ]εερ.” 

., μησαν] {οχ κατεσκεύασαν, ὙΝΠΙΕἨ ἶ5 α5εά ἵπ 
Όιε Βερι.; Ὀιοιρ]ι πε 6αιηο Ἠεῦτονν ννοτά  σῃ 
ἵφ Ὁγ ὕια Ῥερέ. α5εἆ Ὀοί] ΓοΓ κοσμεῖν απᾶ ἐπισκευά- 
κ. Τ]ε «επςε 5, “΄ ρηί απ ἵπ οτἀοτ,” 6 πιαἆθ 

επι Πἱ [ος μ5ο.. απ πο, Ἰοννθνετ, αν/ατε ναί 
Όνε ννοτὰ ἵ9 εἰφευν]γετεο αβθά ΥΕ λαμπάδα, απά 
Ὀπγετείοτο ἵ «πβρθοί Όναί 1 ἶ5 οπε οἳ (ε Ρῃταςες οῇ 
εσπιποπ Πἱε, πο Γουπά ἵπ πε (]αβείσα] νυτΙείΒ. 

9. µήποτε οκ ἀρκίση, ὅτο.] Ἠοετο ἴποτο 18 ρ]αίῃ- 
ν εοππεήπᾳ {ο ὃε εαρρ]εά. ἈΒεγοτα] ΟοπΙΠΠεΙ- 
ἰαίοτ», 45 Ἠοβεππῃ., απᾶά Καῑπ., Νου]ά 5αρΡΙΥ οὕτω, 
απά ἴακα µήποτε ἵπ Ὠνε 8εΠΒε μας. Ῥυΐέ Όια 
.. νθα]ς, απά Ένα β6η56 βοππθνν]αί Ἰαπιο. Τί 

νοίίετ, νε Είαβτη., Ἠν οἳῇ, απά Έλκῃ., {ο 51ρ- 
Ροεε απ εΏρεία οἳ σκοπεῖτε, ο δρᾶτε, οἵ (ν/]ναί Ετ. 
αγ να, Φοβούµεθα οἵ δεδίαµεν. ΑΠετ αἩ, πε 

Γοαπάεἆ εᾖ]ίρεο πιαΥ ὃε ὔναε οὗ Όνο πορπίίνο 
κα οτ βοππε περπίνο ϱηταβο (α8 1π (16η, κκ. 
1.), ο ήοἷι ἵν αἀοριεά ἵπ Ε,. Ὑ. απά ρτο[οττοὰ Ὦ} 

ἨΗουμεν., απά {9 αἶκο εαρροτίοά ὉΥ Επ ηγτα, Τ]ιο 
ο, {, ἵ οοπεείνε, ο ιοὰ πογρεπασπ γα- 

{ Γοτ Όνο αμοἰεπίς αΕἰπο]ιεὰ 8οππς βοτί ΟΓ α/ιαπιε 
το πα α τεφσσεέ. 
ἕι ὠθω ντα, ἑαυταῖς] ΤἘΤη εοοπι! {ο Ἠπνο 

Έδει α- ϱΟΠΙΠΙΟΠ Ἰποᾶς οὗ οχρτοφείοη, αλοὰ {ο 
Όνονα νν]νο ακκοὰ νν]αί οοπ]ά πο Ὁο αρατοὰ ; απ, 
ο 6σαγκα, Γογπνα η οτπαπιοη{α] οἰτομπιβίπηςο. Τί 
ἵ απιαχίηᾳ ΕΌναί ΕΟ ρπκκαρο ε]νου]ά Ἠανο Όνδοῃ π]- 
ἀπεεᾶ {ο Όνο Ἠοππϊκ]ι ἀοσιτίπο ο 1ο 
ο επρεγεγο {1ἴπος ἠνο οἰτομπηκίαπσο, ν]νοί]ι- 
σα κιεάκά ππ οπκοπα], ο οτηαπηση{α], ρυἱ α 

γα οπ Όνο ἀοοιίπο, ἄσο (Ἠτγε, απᾶ Ε- 
Όντα, ἵπ Ἠσεεπν, .. Το δὲ Ὀνοίοτο μᾶλλον 

15 σαποε]]οά Ὦγ (τίοςῦ. απἆ Βο]ιο]Σ, {Ποπ 5ενοτα] 
ΜΒΣ.: Ὀαῖ ντοησ]γ, 5ἶποῬ πα ουτγεηπί{ οῇ αα{[οτ]- 
{ν τάῃ5 πε οί]εγ νναγ, απά πο κι ἰοψμεπαί οἳ 
Βοτίρίατο 15 αἀνετςδα; {οτ Ετί(κ. ἵτα]γ εαγς “αΡρὶ- 
απο Ν. Τ. Ίσσα Ἠα]αβπιοάί είϊαπα δὲ Ἰαθεηί, ΠΟΠ 
μᾶλλον 5ο]πῃ.””. Ῥεεσ. 6, 28. Τμακο χ. 90. 

10. αἱ εν κο, 66 Ὠινοβδο Ὑν]λο ν/εγε τοἈάγ.”. ΤΠἱ8 
αὈφο]πίε Ίβο ΟΕ ἔτοιμος ΥΠ Ῥεγςοπς 18 τατο, Υγ](]ι 
Μιέπσς ποί απ/γεαθηί. 

12. οὐκ οἴδα ἡμᾶς] ἜΤηο Ὀοδί (οπιπιοπία{οΓ8 
4γθ αστοσς Οιαί ιο 5εηεο ἶ5, α5 51ρτ. γη. 20. 41] 
4ο πο τοοοσηίπε γοι 38 4ΠΙΟΠσ ἴοβο ΥΠΟ ας- 
οοπιραπ]εά πιο απά Π1Υ 8ροι5ο ;’).οτ, τοσατάῖης 18 
45 α ΟΟΠΊΙΠΟΠ Γοτπι ο  τορι]δίοἨ, 1 Κπουν ποίλ]ησ 
αβοιί γοι.” 

19. ἐν ᾗ ὁ Υἱὸς --- ἔρχεται.] ἜΤ]εςο νοτᾶς ατθ 
οπή οἆ ἵπ βενοτα] σοοᾷ ΜΒΒ., πιοβί οῇ ιο Ύο- 
ΑἶοΠ8, απά 8οπιο Εαίποτα, απἀ ατο οππος]]οά ὮΥ 
Οτίεδς., Ετίσ., απά Βο]μο]. ΤἩαγ Ἰανο οοτίαἶπ]γ 
Όιο αἶτ οΓ απ αάά Ποπ {ο Β]] αρ {λε 86Π5ο, Ρογμαρθ 
{τοπι β4ρτ. χχῖν. 43 ἂι 44. 

14. ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος, ἃοι] Το Οδ ραταβ]ο 
πμίο] ἵς πο νο απηθ ΥΠ {χο γοτγ μα οπθ 

ἵπ Τκο χὶκ. 12.) νο αροἀοκίς 9 Υναηίπς, Ι. ο. 
«Απ ναί ρογκοή ἀἱά, 5ο νν]]] πο Ῥοπ οἳ Μαπ 4ο” 
οἵ τα{]οτ ἴποτο 18 απ απασο/ή ισπ, ατὶκῖηρ Γτοπα ἵπ- 
πΠοπ{ίοη {ο νο οοηβίτΠσίίσῃ, ᾿Αποδημῶν, “΄ οἨ τακ- 
ἵπσ ΜΑ ἀορατίατο,”. Οι Π πναγ, νι Ετίς., Ὁο 
{ακοῃ {ο ἀποδημεῖν θέλων. 

15. κατὶ τὴν ἰδίαν δύναμιν] “' ποσοτάῖηρ {ο οποἩ 
οπο”» ραγήσ]ατ οπρπο, απά αλβ (γ {ο οππρΙογ 
Όπο ΠΠπΟΠοΥ {ο αἀναπίαρο,) Της Πέ βοσπης Οιαί 
ηπβίο γη ΒΟΠΙΟΠΙΟΕ (18 18 βΗ]] (ἶνο προ ἵπ έπο Εαε, 
ππά ἵπ Πηρκία) οοπιηΗσά {ο Ονοῖτ κἸανος βοπΠθ 
σαρί(α1, {ο ο οπιρ]ογος ἵπ (ταβῖος Γοτ νο ἵπῃ- 
Ρτονοιποπί οϐ νυμίο]ι νο ννετο {ο Όο ποσο Π{αΡ]ο 
{ο ποπ, 

16. εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς] κο]. 
π]πιοκί α]νναγα οπῃγρκρά ἵπ νο (Ἰημκίοπὶ ντΙΙσΓΗ, 
ἨἨήκ ηκο οΓ ἐν ἵν Ἠο]]οπίμήίο, Α Οπακίσαὶ ντου 
που]ά αγο ανοὰ ἐπί. ἵπ Οἱ 9ο ἠργάσασθαι εἱᾳ 

ἁματα, νήσο 1η 
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ΜΑΤΤΗΕΝ ΟΗΛΡ. ΧΧΥ. 17---27. 

ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε πάλαντα. «Ωσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο 1! 

ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. “ο δὲ τὸ ἓν λαθών, ἀπελθὼν ὤφυξεν 19 

ἐν τῇ }Π, καὶ ἀπέκφυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. ΠΜετὰ δὲ 19 
χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων, καὶ συναίρει µετ 

᾿ - ΄ 

αὐτων Λογον. 

ἄλλα πέντε τάλαντα, λέγων ̓  
εδ”, 94, 47. 
Γακε ο, 29, 90. ἴδε, ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ) αὐτοῖς. 

Καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαθὼν προσήνεγκεν 90 
Κύριε, πέντε τάλαντά µοι παρέδωκας ᾽ 

'Ἔψη [δὲ] αὐτῷ 31 
ὁ κύριος αὐτοῦ. ΙΠὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστὲ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστὸς, 
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω" εἴσελθε εἲς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 

1ροσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λαθὼν εἶπε' Κύριε δύο τά- 59 
λαντά µοι παρέδωκας" ἴδε, ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

ἼἜνφη αὐτῷ ὃ κύριος αὐτοῦ" Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστὲ, ἐπὶ ὀλίγα 53 
ἧς πιστὺς, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω" εἴσελθε εἲς τὴν χαρᾶὰν τοῦ 

κυρίου σου. Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν" 94 
Νύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἰ ἄνθρωπος, Θερίζων ὅπου οὐὔκ ἴσπει- 
ρας, καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας' καὶ φοθηθεῖς, ἀπελθὼν 56 
ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ᾽ ἴδε, ἔχει τὸ σὀν. ᾽Αποκριθεὶς δὲ 56 
5 ’ ) - χ' ...) 

0 κύριος αὐτου ειπεν αυτῳ ' ΠΙονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρὲ, δεις ὅτι 

Θερίζω ὅπου οὖκ ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα; Ἔδει 3τ 

πἰῇες {ο Ἰπνοςί οαρί(α], ΟΥ {ο ππιαζε .. Ἐποί- 
ησεν, “' αοφαἰτεὰ Ὦγ (ταβῖο: ”΄ α 196 ο]ήεβΥ Γουπὰ 
ἵπ χο Ίατος (Γοε]ς, νο οατ]ίος νυτίίοις επιρ]ογίης 
κερζῆσαι. 

18. ὥρυζεν] βοἳ]. ὄρυγμα, ννλ]ο]ι ἵ9 Ἱπαρ]σά. Ῥεο 
Ποτοᾶοῖ, η. ση 

91. ἔφη δὲ] Τ]νο δὲ ἵν οπή {ες ἵπ ΠΊαῃ κ» 
Μ55. απά 8οπιο Ὑοτείοπ8, απά ἵδ οπποε]]εά ὮΥ 
Οτίοεὺ., Τήάπα., Επία., απά Ῥομοῖα. Εὖ Γοτ εὖγε, 
νήσο ννας αφοἆ κο οατ ῥγαυο/ απᾶ ποτο[οτο 
οΏοπ οππρ]ογεά αἲ {πο ραδ]ίο ῥαππες ὃν πο πι] - 
πό η 1ο οχρτοβείοη οἳ αρρίαα»ε. Αί ἐπὶ ὀλίγα, 
ευὴΏ, κατασταθείς. Το αγηῖακ νι Όλο 4εσις. 
(νμ{ο]ι 9 τατο) οσο αἶκο αἱ Ηεῦ. . Τ. 

---τὴν χαράν.] Ἀοππο ο 11ο Ῥεδί Οοπιππθη(α{οτβ 
Ἀτο οὗ ορἰπίοη, πας ἵπ οτάστ ἴο τι Όνο ίογη 
αρατί {ποπι νο αρρἠἠσαδίοσπ, νο αἰνοι]ά Ίνετο ἴακο 
χαρ., γ α ΠΙΟΙΟΠΟΠΙΥ οἳ πο π απο, ἵπ Όνο 8εηβο 
/απφμοί. ιν κ βοπτοθ]γ Ποοθβδατγ, Ἀονθνετ, ἴο 
πὐαπάοῃ πο ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ἱπίοτρτοίαίοῦ, ΗΕ, 48 
ΟἼήγΗ, απά Επ γγπα, οΌαοτνο, ἀσποίοι τὴν ἅπασαν 
µακαριότητα. Τ]ο Βιιοημκία πι (ποβ{1ο 18 πο αη- 
ελα) τῃ χο απ/οπί ντθτς. 

34, ἴγνων σε δτι.] Όπ Οκ οοηβίγαοίομ, υνλήο] 
ἀοροπάς οἩ α//γασοπη, 5ος ΥΝ ποτε Οτ. Οτ. ρ. 180. 

--- σκληρὸς, ] Ἰνατά -νδατίσςὰ, στρίπᾳ. ἜΤ]ο οχργθ- 
κἶοπα Γο)]οννίηρ απο Γοεπαπ]ας, ργοῦαὈ]ν πι οΟΠΑΠΛΟΠ 
19ο ον πστίου ατα] ῬοΓΑΟΠΑ, απά οχκρτοκκίνο ο 
Όνο Ἰναβίες οΓ κποἩ Ῥογκοης. Τουρ κοπηθ αἰπῖ]ας 
οπος ατο Γουπά ἵπ νο Οακεἰσαὶ Ἱντίίσγα, ποτ αγο 
Όνου νναπ η ἵπ ου οννη Ἱαηρπσμο. Ίο Πιν Τοῃ- 
ἀος, “« τοπρίηᾳ ννηογο χο Ἰναδί πο βοννη, απά Ἰναγ- 
γοκιίπσ σπα Όνοι Ἠαδέ πο κοαἰοτοά (παπιο]ν νο 
κοοὀ).”. Της διασκορκίζειν αἰρηίβος Το εοιο ἵπ Ἰ9. 
αχνι, 59. (Λα πα) ννΊνογο ἶνο Βορί, Ἰνας σπείρειν. 
5ο Ἀολμ]οια., απὰ οἱ]νογε οκ ρ]αἶῃ διασκορπ. ἵν : 
Ἠονονοτ, Ρτο[οτ {ο ἴακο Τί οὗ ῥμγπίπς Όνο οοσΗ, ἴο 
Ῥγοραγο { [ος σα γη ύς, νλλον ἵ Όνο πποαπίηᾳ ο 
συ γ. 

ον οβηθι] ἱ. ο. [οπτίπα σε, 1 Τ κἰνου]ά Ίσεο 
Όνο ΠΙΟΠΟΥ, που ννου]άκί κονοτο]γ οχαοῖ αἱ οΓ 11ο, 

Ὁγ ἰακίπρ ανναν αἲὶ παν ευραίαπσςο,. (Καν) Τη 
νπβ ον]άσπγ α πποτο εχουνε; Ὀαῖ, ας Επηντη, 
οὔβοτνες, ενα ο Ρας α εοεαζ εχουκο ἴπῖο ο 
πιουῖὴ οἱ ιο κ]οι]ιβα] κογναηῖ, η οτάετ {ο κΊνουν 
Οναί ἵπ δαο]ι α 6886 πο ] σαἩ ἵνθ 
πιπὰο --- 

---ἴδε, ἔχεις τὸ σόν.] Ἐοτπηπ]α ΙΙ] η]ίτα ἀεΐνοτο 
ϱο ρτοβίσηίίς. ((τος.) λαο Ίανο α ἱπη]ατ οπς ἵπ 

μα η | αοι Ὀλαρό, ας ς, 
ε. πονηρὲ καὶ ὀκνηρὲ] (απιρὺ. στο απ 

ποῖίο οἩ Όνε ἀἰεαποίῖοι Ὀοίνθεη ννογᾶς ποατ]γ, Ὅναῖ 
πο οαἶίο, ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΝΑ, 48 οχεπιρ]ῃοά ἵπ κακὸς, 

;ἄνομος, ἄδικος. '' Τ]ουρ]ι κας ννοτάς (8αγ8 
6) αγο βοπηθίπηςς Ἡ  Αομάν, γεί Όι 

ο ωδνλος Ἠασω, Ἰ α ἀἱβετεῃπσοο. ἜΤ]ναα 

{ο ἐνάρετος, ΟΙ δίκαιος ; π. ἀγαθός, Κακία, 
ἵ9 νίοε; πονηρία, πηα]ίσο οἱ ππαϊἡρηϊεν. ή ἵα νο 
μφο οὗ νε Ὃ ία ὰκ 
επί, τἰοίους, ἀοραι 
15 ἀεποπιηαϊοά κακὺὸς ὀοΐλος, α νἱοίουμα κοτναηΕ, 
Ἠοτο νο ιά κογναπῖ ἵ9 πο ἀθδαιιο]νοὰ, Όι εἰοι]- 
0], απἀ, ἴο ἀο[οπά Ἠ]α κἸοίἩ, αὐκίνο, Της ἵπ 
κκ. 38. ἐἶιο ἱμοχοταδ]ο πιακίο; Ίε οαἱλοὰ πονηρός, Α 

αἲ Ἰα, ΔΠ θΗνΙΟΠΕ, 6Υ0 9 πο . που 

απά Όνο ἀον]] ἵν ἔοτπιοά ὃ πονηρὸς, 
πποτο ἵπ Τη, 4ος Ἀνῃ. Ν. Τ. 

5 Ἠνοτο {γμε, 18 γοι καν, 
γόα ἀπγεί πο 

1 γοι ουσ το 
Ἰανο ρα Ἡ ου ο νο ρυβ]ο Ππιοπογ-ο το 
ἠπίσοτοκές κοπηο οχογίή σης κ]ου]ά Ίανο Ίνοοῃ ππσάο. 
Τηής, Ἠοννονοτ, κ] ποι ἵνα »ξ Όνο ννοτᾶς 
ατο (ακον ἑμέργορα νο ίη. ἵ νο, ζοτοῖοτο, π] 
ΟΠοεῦ. απά Επίία., ρἱαεοἆ νο ππατ]κ οἳ ἐπέσττορπίοπ. 
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Σ ο 3 ’ ” οὖν σε ῥαλεῖν τὸ ἀργύριόν µου τοῖς τραπεξίταις καὶ ἐλθὼν ἐγὼ 
3 ΄ ο) Ν μι. ο ’ » .. αι «α 3 ” ᾽ , 

25 ἐκομισαμην αν το ἐμον συν τοκῳ. ἄρατε οὐν ἀπ αὐτου το τάλαντο», 
’ ιά ν ’ 

29 καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. Γ6υρτ. 13. 19. 
Μαι] 4. 25. 
Τκε 8. 18. 

ταν . 3 ν , Ἰῷ γαρ ἔχοντι παντὶ δοδη- 
. ΄ ω 3 ᾽ 4 - . 3; Λ οἱ .Ἓ. 

σεται, καὶ περισσευύησεται απὀ δὲ τοῦ μη ἔχοντος καὶ ο ἔχει κ 1θ.28. 
3 . 3 - 

30 αρθήσεται απ αὐτοῦ. 
3 ”, -” 

6 Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκθάλλετε εἲς τὸ ς ΗΡΙ. 8. 12. 
ἃ 19. 42. ἃ 99. 

Π . κ -- 3 ς ς 19. 
."σκοτος το ἐξωτερον. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυῦ μὸς καὶ ο Αρυγμὸς των 

3” 

ὀδόντων. 

91 
5 σα” 3” 3 3 ως 

τες οἳ [άγιοι] ἄγγελοι µετ αὐτοῦ 
3 π ’ 3 ” , , 

3 αυτοῦ, | καὶ συναχθήσεται ἔμπροσῦεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη 
3 - 3 . α. 3 3 ’ 5 ς ᾽ 3 Π ΔΝ / 

αφοριεῖ αὐτοὺς ἄπ αλληλων, ὥσπερ ο ποιµην ἀφορίζει τὰ πρὀθατα 
3 η - ο . λ [ή ᾽ ᾽ ΄ 3 ξ » 3 . Δ νᾶ 

3 ἀπὸ τῶν ἐρίφων' καὶ στήσει τὰ μὲν πρὀθατα ἐκ δεξιὼν αὐτοῦ, τὰ δὲ 
3τ ὁν νὰ , 
εριφια ες ενωγτμῶγ. 

5 ς .] .. .) ’ ’ 7 - 

ἈὍταν δὲ ἔλθη ὃ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξη αὐτοῦ, καὶ πάν- ἩὮ ΖαεἩ. 14. δ. 
5ὐΡτ. 16. 27. 
1 Τ]μ65ς. 4, 16. ’ ΄ / 

τότε καθίσει ἐπὶ «ρόνου δόξης ο λος, 1. τ. 
Ὁ 1αάθ . 14. 
Άον, 1. τς, 

--- 1 Ἠνσπῃ. 14, 10. 

2 Οοχ. δ. 10. 
Εες}. 20. 98. 

84, 17. 20. 

υ ς ϱ” - 3 - π 5 

3 ἉἸΤύτε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ 4εὔτε, οἳ εὐλογημένοι 
. ς . 3 

τοῦ πατρός µου, κληρονοµήσατε τὴν Πτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ 

2τ. βαλεῖν] {ος διδόναι, 45 ἴπ Τωλικε χὶχ. 29., ο: 
ε.ε πιογε (]αβείσα] θέσθαι. 9 

---τραπεζίταις.] Τ]εςε ῥϊσεματρεά ποί οΠΙΥ ία 
οπσες ο{ ος ῥαπζετα, ἵπ τεοεϊνῖπς απ σῖνίης οιξ 
ΠΙΟΠΕΥ, ἴπ (ακίπσ ος σἰνῖης Ἰπίετεςί προῃπ Πές Ῥαΐ 
αἶκο ἵπ εκεμαησίης οοἵπΒ, απά ἀϊςεαησα]ςηίης σεπι- 
πε {τοπι Γοτσεά ΠΙΟΠΕΥ. 

---τόκῳ.] “« Ιπίετοςί: [ος (πε ποτά οπ]Υ ἵπι- 
Ροτίς ν]αί ἵ5 ργοάµεεά Ὦγ, 35 Ὑθ βαγ, ἰητηΐπς 
ΙΩΟΠΘΥ, νυμΙςἩ, Ιπάεεά, νγας πἡμνον Ώνε 8εη59 
ο µράγη, 1. 6. πο ρτοβί αἱ]ουγεά {ο {ια Ἰεπάετ {ο 
Ένα πςα ο Ἐοττονγεά ΠΠΟΠΕΥ. Βυΐ, Ιπάθεά, ΙΓ ινε 
τόκῳ Ίπετο (ακεη 1π πε Υγοτδί 56Π56 (]αί ν/α5 ΘΥΕΓ 
αποτῖρεὰ {ο µθηγη, 1 γνου]ά ποῖ ἱππρ]γ Ολτῖεῦς αγ- 
Ῥτοδαέίοπι, αἴπος ἴα νν]ο]ε (5 Ίνα Όθεῃ Ὦο[οτο 
οὔκειγνεά) ἶ9 φαἱἆ κατὰ συγχώρησιν. Κομίζεσθαι 5ἱςσ- 
πίῇες {ο εαγγη ο; απ 115 σεπετα!]]γ ἱππρ]]οά ενας 
Όνε πρ ννα» Ῥείοτε 1π ΟΠΓ ΡοβΡΘΒΣΙΟΠ. 

28. ἄρατε οὖν, ὅτο.] Τ]μερδε υνγοτὰς (54Υ5 Κιίπ.) 
ππετε]γ 8ε{νο αδ α [πίς] {ο {ιο μἰείηγο. 

29. τῳ γὰρ ἔχοντι, ὅτο.] Όπ Ες ρτογετὸ 99 
Μαι, κα. 1. απά Νοιο. Ίο πιαγ Ἠθτο ΡΗΓη- 

ναι Καπ., “πει ΑΠΥ οπο ἆοες ποί 
Ρτοροτ]γ α9ε ρίῇς Ὀεβίουνεᾶ, ος Ῥεπεβίς τεοεϊνοες, 
ενεη {λιρεε αγε ἴακοπ τοι Ἠήπα. Βυαΐ {ο Ἠΐπα νυηο 
τσ]η]γ εππρ]οΥ» Όχεπι, πιογρ αἴθ ρίνθῃ, 48 τεγνητἆς 
οῇ Πή ροοὰ ππαπαρεππεπί.” Οπ νο μὴ ἵπ τοῦ μὴ 
ἔχοντος 1 πιαν Ὃε οὐφετνεὰ, Οιαί ή 18 α5εά ἵη 

ε[ετεπου {ο οὐκ. Ὀδσπαφο α εωρρορίίοπι ἵφ ἱπιρ]ίοά 
βεο Ἠειππαῃ. Ὑ]μ. ρ. 500.]5 α5 15 νο ο.5ο γη] 
Ραγοἰρ]ες (ακοή Εοποταν, απιᾶ οοττοκροπάΐησ {ο 

με, οι εἰφηίε, αἱ Μαα. κ. 90. ὁοπ ν. 20. 

ο) ὀχνν Ἀ ] Τ να]γ φοοὰ (ων ποήπᾳ,ναά ν τον.] ΤΠ εγα]]γ, “ασ Ὁτ ποίμηᾳ, μαᾶ. 
Τηήη πιρίοκία εχτεπᾶν Το ΠΙΠΠΥ ο οι ννοτὰς ος εἰπη]- 
πατ ἱβοαίομ, 45 ἅ ος, ἀξίμφορος, ἅς. Βεο σος, ὄα. η χρηστος, μϕ 

- σκότος τὸ ἠξώτερον.] (Οοττοεροπάΐπᾳ {ο ιο 
Ταγίαγια οἳ Όνο Ποα οη Μγνο]οςγ. Ο6 νο 
καπνο Κπά ἵ Όνο οκρτονκίον αἱ 7 Ρε. Π. ΙΤ. ζόφυς 
τοῦ σκότους, 

51. ὅταν δ) Ὦλθη, Δο.] ΆΛβοτ ρτορκίηρ νο γνατη- 
παν ἱπου]επίεά ἵπ Όνο ον ἀμςᾷ ραγας]ον, ους 
1 οτᾷ πο Ῥτουρο δη {ο αλνοτί {ο Όνο γα! ᾖπη ο 
ο γαίση Ἠκο][, ἵπ 4 ο -- νι ]ήο] λολά, 
οἴννογνο κ] {5 “σπα ο{ νο ποὺ]οκί {πκίπησς κ ο (ἶνο 
ἴτυς κας απν πο Ίνοτο {ο ἵνο Γουπά.” Τ τορτο- 
ροπίς, Τ. Όνε εκίο οἵ Όνα Ἱαάμππσης, 3. νο πική/ι- 

οἷς νυν πνῖο]ι 1ὲ ννῖ]] Ὦο οαττ]εά οἩ: ὃ. ἴΠθ ρίασε 
απά εἰγοιπικίαπεες. ἜΤη9 ἴππασετγ ἶς ρατί]γ ἀετῖνεά 
{τοπα νε Ροπηροι5 πιοᾶε οἱ αἀπη]πίκίετίησ Ἰ]α5ήοθ 
1η {πε Εαδί (5εο Ες. ἱχ. ζ--- 9. Ζασῃμ. χΧίν. ὃ. 15. 
γι. 1. Ίκνι. 1. Ώαπ. νι. 9. 1 Τῆηεςς. ἵν. 16.), απά 
Ρατί]γ 1 ἶ5 α Ραρίοτα] ππείαρµοτ ({Τεφπεπί ἵῃ Βουίρ- 
{ατε) αἀνετίπσ {ο ιε αποπί Εαδίετη οιδίοπι οΕ 
Κεερίπσ 5εραταίο {ια «πεερ απἀ {πε σοαΐ. Απά, 
Ῥεβιάθς ἴε τεδροοίῖνο ἀΙδροδίίοης οϐ ἴπο ἴννο 
ΔΠΙΠΙΣΙ5, α5 5Πεερ Ίνετο πιοτε να]παβ]ο {ῃαη σοαΐ5, 
Ώιευ ννοι]ά, ἵπ απ α]οσοτγ νυ]οτείη {πο Μοςκία] 
απά μοφα νν]λοπα Ἠθ Ί/ας {ο σα]άο, ατα οοπιρατεἆ 
{ο α Ἀπερποετά απἀ Ἠΐ5 «πεερ, Πί1Υ τερτεςεηί {πα 
{ΟΓΠΙΟΣ, ἴ]α αοοερέἑρᾶ, απᾶ ιο Ιαΐΐθτ, ἴ]ο γο}ετος. 

---- ἐπὶ θρόνου ὀόξης αὐτου] ''αροπ Πΐς σ]οτίοιιβ 
Ώτοπο.. ἜΤ]ιο ἅγιοι Ῥείοτο ἄγγελοι ἵ5 οπα{οἆ ἵπ 
βονοταὶ ΜΒ5., απά 18 μι ο μμ να Ὦγ (τίαεςὺ. απά 
Ἐτίσ., α5 Πανίησ Ὀεεπ Ιπίτοάισεά {τοπι πο ραγα]- 
1ε] ρ]αςο οὗ Ματ; Όαι 19 τοίαϊπεά Ὦγ Ἰλαίς., 
ΜαΠΙ., απᾶ Βο]μο]κ. με ροῖπί ἵδ ἀοπθίζα], δα 
πο ααατίοτ [τοπα ννοπος ἴἶα οπλἰβδίοΏ 60Π185 18 
βιαρίοΙος. 

33, πάντα τὰ ἔθνη] Ι. ο. Ώοί] Ζοννβ απᾶά (οπί]ο8, 
Ῥοΐ]ι απῖεκ απἀ ἀεαά. 

94. ὃ βασιλεύς.] 3ο οα]]οά, Όνα Οοπιπιοπίαίογβ 
Β4Υ, 45 (ποη εχοτο]κῖησ Όιο Ἠϊσ]ερί αοί οῇ Κίπσ]γ 
Ῥοννετ. Απά Ἱπάεεά νε Κἰπριν απ Ἰαάἱοῖα] αἷ- 
Όποτίίν ννοτο (επ ο]οβε]γ απο. ἸἘυαί ροτπαρθ 
Όνο σπα 19 ΠΙΕΤΟΙΥ α9οά ἴπ αοσοοτάαπσοο ΝΥ1 ιο 
Ρτοσθάΐπρ Ἠερα] ΙπασθτΥ. 

--τοῦ πατρός.] 3οπιο ΦΗΠΡΡΙΥ ὑπό; Ῥαέίλο (οπές, 
ΤΠΑΥ οὗ Η86]/ ποίο (ο οβ]οῖοπί οπΗ86: Ποῖ {0 84Υ, 
νι Ἐπίία., Οιαί οἱ εὐλογημ ένοι 18 1Π ΒΟΠΙΘ ΙΠΘΑΡΙΤΟ 
ἃ πο. 

---ἠτοιμασμένην ὑμῖν, ἃο.] Αἰπ]ατ 18 πο ραβ- 
βπσο ος Τορήέ νΙ, 1Τ. ὅτι σοὶ αὕτη ἠτοιμασμένη ἦν ἀπὸ 
τοῦ αἰώῶνος. 

--- ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.] Τ]ής Ἶας Ώοση {λοπσηέ 
{ο σοαπίοηπησς πο ἀοοίτίπον οϐ α)κο]ίο 4ρογρος. 
Ῥυί νο οκρτοβείοῃ ἵ9 πποτο]γ α Πουταίρπας παπά Τε 
Ἰα οἶσατ {γοπι νο οοη{οχ{ Ενα Όνο (τας πιοππίημρ 8, 
ναί νο Ἱηράοπα οὗ Ἠσπνοῃ να αἰἰ αἴσπαό ρτὸ- 
Ρατοᾷ {ον Όνομα, νο κου]ά πρρτονο πρηκςἎ ολα 
ν/οτΟιΥ ο  ποσδρίαποο Ὦγ Όνο ΡοΓΟΓΠΙπησο οἳ νόμο 
ροσᾶ νογκα (4 ροσίπποη ο νήσο] ἵν εαλ]οίπο) 
νησι πνατα μὴν κρτῖηρ [τοπ α- τις Ην, Το 
κληρονομήσατε α]νοννν νο οργαἰπίη οὗ νο Ο1πσ, 8 
με ὮΥ να ρτοπηκο οὗ Οσα, 
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καταβολῆς κόσμου.  ἐπείνασα γὰρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν' ἐδίφησα, 35 
ξένος ἥμην, καὶ συνηγάγετέ µε γυμνὸς, καὶ 96 

ἐν φυλακῇ ἤμην, 
Τύτε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι, λέγοντες ' 31 

πότε δὲ σε εἴδομεν ξένον, καὶ συνηγάγοµεν; ᾖἢ γυμνὸν, 38 
πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενη, ἡ ἐν φνλακῇ, καὶ 39 

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρε αὐτοῖς' ᾽αμὴν 40 

Πορεύεσθε ἀπ ἐμοῦ, οἳ κατ- 41 

᾿Ἠπείνασα γὰρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν' ἐδί- 48 

ξένος Ίμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ µε” 48 
ἀσθενῆς καὶ ἐν φυλακῃ, καὶ οὐκ ἐπε- 

Τύτε ἀποκριθήσονται [αὐτῷ] καὶ αὐτοὶ λέγοντες ' 4 

Τύτε ἄποκρι θήσεται 45 

Εεοςίν. 18. 7 

Ἰωμί Ἡ. καὶ ἐποτίσατέ με 

περιεθάλετέ µε" ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ µε᾽ 
καὶ ἤλθετε πρός µε. 

Κύριε, πύτε οἱ εἴδομεν πεινῶντα, καὶ ἐθρέψαμεν; ἢ διψῶντα, καὶ 

ἐποτίσαμεν ; 

καὶ περιεβάλοµεν ; 

Πιο λο  Πλθομεν πρός σε; 
λέγω ἡμῖν ἐφ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν µου τῶν 
ἐλαχίστων», ἐμοὶ ἐποιήσατε. 

πα γα ” Πότε ἐφεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων ' 

Ὅτος πφαμένοι, εἲς τὸ πῖρ τὸ αἰώνιον τὸ ἠτοιμασμένον τῷ «ιαθύλῳ καὶ τοῖς 
ἀγγέλοις αὐτοῦ. 

Ψησα, καὶ οὔκ ἐποτίσατέ µε 

γυμνός, καὶ οὐ περιεθάλετε µε᾽ 

σκέψασθέ µε. 

Κύριε πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα, ἡ διψώντα, ἡ ξένον, ἡ γυμνὸν, ἢ 

ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὗ διηκονήσαµέν σοι; 

αὐτοῖς, λέγων" ᾽αμὴν λέγω ὑμῖν" ἐφ᾽ ὅσον οὔκ ἐποιήσατε ἓνὶ τού- 
Ὀοονη δ. των τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. "Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι 46 

ον ! 9 εἰς κόλασιν αἰώνιον" οἳ δὲ δίκαιοι εἲς ζωὴν αἰώνιον. 

1 1 ΧΧΥΙΠ. ἍἉκαὶ ἐγένετο, ὅτε 
΄ ” » ε) ω 

τούτους, εἶπε τοῖς μαθηταῖς αυτου 

ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους 

Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ 3 
᾽ -- ε . 

πάσχα γίνεται" καὶ ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἲς τὸ σταν- 

35. συνηγάγετε] φοἴ]. εἰς τὸν οἶκον.  Τ]νο εσπερ]είε 
Ἠγαςο οσσίς {π ὸ παπα, Π. Τ. παπά Σαμ. χὶκ. 18. 
Ίο ἀϊβοτοποο Ἠοίνθο νο (ηβαίοαί απά ἨΗε]- 
Ιοπίφεῖο α9ο ἵ Οία, Εἰναῖ ἵπ νο Ιπίίοτ Τε 18 αφοά ο. 
οπε οπ/Ἡ, ἵπ ιο ΓοΓπιοτ οἱ ποΡε ιαπ 0ης. 

90. γυμνός] Τ]νο ἴθτπι Ίνοτο (κο πο οο(τθ- 
εροπάίπρ οπο ΤΠ πιοβί Ἰαησιασος, πποἰεηί απά πιο- 
οτπ) ἆοεν ποί ἀσποίο αὐφο]α{ο]γ πακεᾶ, Όα «ν ννι- 
ου 8οπιο ο οπο ραπτπιθηίς, ος βεπετα]]γ 
οἰοίεά, 
-ἰπεσκέφασθε] Τ]νο ννοτὰ ἰσηίβον Τί, {ο ου 

αἲ, αυτνου; 24, {ο οοΚ αβον, ἱππρ]γίηα αοπάσπος, 
σατο, απά το]οί, Της ἰε 9 ---- Ψοῖ]ν νο αἲ- 
(οπάππος ο α ργκἰοίπη, παπά οὗ α παταο ος Π]οπά. 
"Ἠλθετε πρός µε, Ἰἶκο νο [αόπ αάίγε, ἱπαρ]ϊος κοἱ- 
ασςο απὀ οοπαΓοτί, 

30. πότε δέ. Ἠπαρ]νο]ίης οὔναογνος Ενας νο δὲ ἵ8 
ποῖ πἀνογκαίνο, Ὀηῖ οορη]αἸνο, Τε ἵ πο, Ἰνουν- 
ονοτ, κἰπαρ]γ ασ], ας ππαΥ ο τοπάστος Ππογεουεη, 
οἱ ασαζῃ. 

40. ἐμοὶ ἐποιέσατε] ““Ύο, π8 Τε Ἱνοτο, διά Ἡ πη- 
(ο πιο, 39 ἀοΐηα Τε Ὦν παν οτάοτ.”. Όατ Τοτὰ 8 
Ρ]οσοἆ {ο τορατὰ πν]ναῖ ἵκ ἆοπο [ο Ἰήν ἀἰκοίρ]ος 
πνηοίίνογ ΓοΥ σουὰ ος ον], αἱ ἆοπο [ο Ἠήπηβο]ῇ, 
9δο Αα. κ. 5. απά Λοῖα χὶν. 4. 

41. αλόνιων] Οοπκἱἀστίης νο ορίπίους οὗ νο 
Ίσννα, απά Ἰπάσοά οἱ ἴἶνο αποϊοηία ἵπ σοποταὶ, οὐ 
[,ογά  Ἡσατοτα σου]ά πο Γαἱἱ το υπάοτκίαπά υή 
κ οτά ἵπ νο ακοαὶ 8οπκο ονογαἶπς, παπά πο (α8 
κοππο αποἶσπί απά πιοὔετη ( οπιπιοπίαίοτ οοη- 
ιοπὰ) ἵπ Οναῖ οἳ α νουν σης, Όας ἠὐρεά ἀπταίομ. 

Απά 8 8οοπης {ο πιο οΠ6 οὗ Όνο εἰτοηροεί - 
πιεηίς ασπἰηκίπη ἱπίετργε ίσο ννμ{ςῇ Ίνα πο φο]ά 
Γοαπάσίίοη. ο Ἰπίοτεποςς νήσο] Ίνα Όνδοι 
ἀταννη (γοπα νο πο ΟΓ ὀεῖτε απ πορείεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, 
παπά ΟΓ ἠτοιμασμένον τῷ .. καὶ τοῖς ἆ ς αὐτοῦ, 
Όναί Ἠο]] ννας πο ο. Υ ἀθείᾳηςά Γοτ ππθη, απά 
Όνας Ό1οΥ ατο ἴπο αλλους οὗ Ὀνοίς οἵνη πκοτίος, 
Άτο οπ{{ο αηΓουπάσά ; Ὀδοπςο ὀεῦτε εσµίά πο Ίνανα 
νσθμ α8ος {ο Όνο τε]οσίεὰ, απά ππποηᾳ [νο οἱ ἅ 
λαι τοῦ Διαβόλον ππαΥ ὃς ἱπο]αάεά Όιο ἱπουττῖαί 
Ὀπὰ οΓ 6ΥΕΤΥ αρα. 

4. αὐτφ.] Της ἵ πο Γουπά ἵπ πιοκί οὗ Όνο 
ῶοδεί Μ85, απά Ὑογείοπα, παπά οππο Εαΐους; που 
ὕαά Ίέ ΔΛΥ ρ]αοο ἵπ νο Εά. Ῥηπο, Ἡ ννας οδη- 
οο]]οὰ ΡΥ Βοπα., εἰς, Μα θι., απά Ἀο]νοῖς. 

ΧΧΥΙ. 5. γίνεται.] Ξαἷᾶ ἐο ἴνο Γον ἅγιται, “ἷφ 
(ο νο οε]ουταῖος,”' (4 Γποφπθηί κεηβο αἴ νο ρεοο- 
οηῖ ἴσηφο :) Ὑλίς 
ἵασα, ας (18 υ αἰνοννκ) α Ογοςίκίη αἶκο. 

--- πάσχα] νο Το 
τινοὰ Γοπι Όνο Ηεὺ. 

5 
Χ , ε .. Ἡ ἒε ος 

ρακε]ια] 
---καὶ ὁ Υϊός.] Τ]νο καὶ ργοκθηίς κοππο ἀῑΠοι] 

νήο) σ8η ΟΠΊΥ ἵνο τοιπονοὰ πι ὑπ 
χρονικῷ, ΤΟ καὶ τότε. Τι ἵκ 
νο] πναν απ παῖί ο Ἰνοῖπᾳ τοκο]νοά ἱπίο 
Τναι -” σαι πα. αἲ ὃν ουτ 
γοροσιος]ν κοἰρίος; 
μη] πουν τοἱά Όνοπι Όνο οχαοῖ πιο, 

Ξ 

5 :σὲ 
ε εξ 
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8 ρω ναι. 
πρεσθύτεροι τοῦ λαυοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου 

καὶ συνεθουλεύσαντο 

Ἔλεγον δέ. Μὴ 

4 Καϊάφα 

6 ἀποκτείνωσιν. 

ἐν τῷ λαφ. 

6 ἍἸΤοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γενοµένου ἐν 

129 
ΜΚ. Πῦ. 

Τότε συνήχθησαν οἳ ἀρχιερες καὶ οἵ γραμματεῖς καὶ οἳ 14. 99. 
2 

5’ . 3 » ΄ ’ 9 

ἵνα τὸν Γησοῦν κρατήσωσι δὐλῳ καὶ 
2 σιος ε 4 9ό θ ’ 9 
ΣΥ τ εορτή, ινα | 1/ οου ος 7ε7ηται 

Ῥηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ Λε- ἃ 
ες) 3 .. 2 Ὥ 

Ἰ προῦ, προσήλθεν αὐτῷ γυνὴ ἀλάθαστρον µύρου ἔχουσα ῥαρυτίμου, καὺ 
ή . 3 - 3 Π 

8 κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ ἀγακειμένου. 
3 - 3 κ. . ώ - ο, « 3 , ς/ 

9 αυτου, ἠγανάκτησαν, λέγοντες Εις τί { απωὠλεια αυτη ; 

Ἰδόντες δὲ οἳ μαθηταὶ 
3 

ἠδύνατο 

γὰρ τοῦτο [τὸ μµύρον] πραθηῆναι πολλοῦ, καὶ δοθηναι τοῖς πτωχοῖς. 
10 Γνοὺς δὲ ὃ Ιησοῦς, εἶπεν αὐτοῖς [ή 

’ ’ - 

Τί κὀπους παρέχετε τὴ γυναικί ; 

19 μεθ ὧν ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. ΕΒαλοῦ ) ὕ ὸ μύ μεθ ἑαυτῶν ἐμὲ δὲ ο ἔχετε. αλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον 

6 

11 ἔργον γὰρ καλὸν εἰργάσατο εἰς ἐμέ. Πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε Ἱ 
8 
9 - “ ΄ ’ ᾽ . ’ . 

13 τοῦτο ἐπὶ τοῦ σωµατός µου, προς το ἐνταφιασαι µε ἐποίησεν. 

8. τότε] 1. 6. οἩ ἴπθ 5εεοπά ἆαγ Ῥείοτε {με Ῥα55- 
οτετ. Οἱ ἀρχιερεῖς---λαοῦ. Α Ρετὶρηταδί5 {ΟΥ τὸ 
συνέδριον, 38 παί αβδετΏῦ]γ ἶ5 οπ]]εὰ ἵπ 6ο]η κ. 41, 
απά νγηοςθ οΏ]ες 1ὲ νγα» {ο δἷί {π ]αάσπιεηί ο {αἱςο 
Ρτορηεῖ5. 

---αὐλήν.] ΤἩθ νγοτὰ ἰσηίῇες, ]. απ ορεπ επ- 
εἴσεμγε; 2. απ αγρα, οἵ εοµγί φαγᾶ, 846Ἠ ἂ8 ΥΥ8 
Ὀοέοτε το υεελμίε οἳ α Ίατσε Ἰουςθ; ὃ. απ ἴπίε- 
γίσγ εοµγέ, 5ποἩ αξ ἶ5 ἵπ Όιο πιάά]ε οἳ Οπεηίαἰ 
Ἠουβες; 4. Ὦγ βγποσάοσπε, απ εἀ[βορ ργουϊᾶεά 
εί εαε] απ αὐλή: απά να α Παππς ρίνεῃ {ο ἴ1θ 
τραίάρηςες οἱ Κίπσβ ο: ρτεαί ΡΕΙΣΟΠΒ, ἀεποίίπς 
πιαπκίοπι ΟΥ Ῥαΐαςρ. 

4. ὀόλῳ.Ἰ Το Οοπιπιεηία{οΓ8 5ΙΡΡΙΥ ἐν ΟΓ σύν. 
Βυΐ πο ε[ιρείς ἵ5 ΠΘσθΒΒαΓΥ, 5 νε Ώαἴίνε {οτπα 
οἱ 1ἱ8ε]Γ γή. Όνε Ἱπείταππεηί ΟΥ ΠΙΕΗΠΒ. 

6. μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ] 8οῖ]. γενέσθω τοῦτο. ΒΥ ἔορτῃ 
{ς ππραπί, ποῖ ιο [εακί-άαν, Όαί Όνε γν]ιο]ς ραδο]ιαὶ 
Γεεέέμαί. Το νεο ρτεαί [οβί]ναίς, Ιπάςθεά, ννετα 

τίοἆς Ὕνπεη ποϊοτίοι» ππα]ε{ασίογ» Ἠετο 18ΙΔΙ1Υ 
εχεεπ{εὰ, Γοτ ἴπο βακο ος πποτε ραυ]ίο ΘΧαΠΙΡΙΟ. 
ΤΗ, ποψγενετ, ενα Βαπ]ιοάτίτα νγοι]ά Ἰανε ν/αἰν- 
εἁ: Όαί Πανίησ 9ο {αΐτ απ οβετ {τοι ὁμάαδ, «αγ 
ε εἆ Όνε ορροτίαπΙ{γ. 

ϐ. Σίμωνος τοῦ λεπροῦ.] 3ο οα]]εὰ ὮΥ βαΓηαπιθ, 
ὕθοπμςαο Ἰς [ιαά βροπ α Ἱεροτ, απά Ἠαά ρτοῦαβ]γ 
Ψεεπ ουτεά Ὦγ ΟἨτίε. 8ο Μαμεον/ να οπ]]εά 
το στ 8 Ἠανίπρ Ό6εῃ βποἩ. [ζοπιρ. Σον 
ο ος ασ. ὃ. 

π. ὀκ τν -Ἡ αὐτῷ γυνὴ, ἃο.] Τ]ετε Ἰαβ Ώθεῃ 
πο Ἠμ]ς ἀευπίο οπ νε αποβίίοη, π]οίες (ια 
ἐγπηκασίήοη τοἰαοᾷ Ἱστε απάἀ ἵπ πανκ χὶν. 5 ---- Ὁ, Ὦθ 
Ότο ααππο νι ναί τοσυοτάεὰ ἵπ Σο χι. 3, ΟΥ ἃ 
ἀῑβετοπί οπο. Της τεπάετ 8 ἵποτο[οτε το[εττοῦ, 
οπ Όνο Ἱαήει Ἡγρούμοκία, ίο Γργηή{οοί απά Ρ1κ- 
ἰησίοη: οἩ νο {οτππετ, ἴο Ὠοάδάτ., ΜΙο]νκε]ί, 
Έρεσῃα, Ἀγπορ., Επί. απᾶ ορρεοἰα]]ν Τοννηβοὰ 
Ον, Αγ Ἱ. 367, νι ν]νοσι Ἰ οπίτεΙΥ αμ 
Τ]ποτο {4 πο στοκέ ννοἰα]η ἵπ Όνο αἱ]οραίοις οἱ 4ἱδ- 

ἵρ Ἰείνγεσῃ νο ἴνιο κοτίον; νή]ο Ενοῖτ 
ο αστεεπιεπέ πτο 8ο τεπιαγκαῦ]ο, Εναί νο 

επηποί νο]! ἵνα τορπτάεὰ αν νο ἀἰβετοηί ΓΓπηβας- 
σπα; Ὅναι Ἠπνο οΥοτΥ αρροαταπσςο οἱ οίπρ ἴννο 
ιπίρπιοηία Ὦγ ἔνγο ἀμ[ετοπί οΥο-ν/ήέηθκκε» οἱ χο 
βαπιο (γπηκασίσῃ, Ἡ οπηποῖ, Ιπάεσὰ, νο ἀσμίοά, 
Όμ οπς οτ ονοτ οἳ νο (νο πηγγα {νου πηνίο ῃ- 
αετιρὰ ους οί Όνο κἰετο]γοπο]ορίοπ] οτό στ νμήο]ε, 
Ἡ εἰνου]ά «οπα, Όνοτο ἵ τοπίο γ το ΆκΟη {ο Επ] {8 
οὕκογνοῦ ὃν Σον, Όνπα ὃν Μπνονν απά Ματίς, 
. --ἁλάβαστρον µόρονυ ] ή εἰπερὶγ ἀοποίον α 

Υοι. ἵ οἳ 

᾽αμὴν 

οΓα5θ οἱ οἰπίπιηί, υΥΙοὮ (α5 νο Ίεαγη Ποπ {11θ 
μ/γίετς οἨ ΑπιαιιΙσς) ν/ας ππαο] οἱ ἠιε Γοτπι οϐ 
ος οἱ]-ῆαδΚ5, γα 1οησ απά παττονν πεοκ. Τ]ο 
υ{εηδ]] Ὕναςδ 5ο σα]]εά, Ῥοσαιςδο 1 Ἰαά Ῥεει Πτεί, 
απά Ὑ/α5 αἱνγανς σεπετα]]ν πιαάθ ο{ α βογί ο{ πιατὺ]α 
οαἰ]εά οπιµς, ἴτοτα Ὀεῖπς ο επε «ο]οτ οἱ α Ἰάππαπ 
πα]; απά αἱ5ο αἰαθαδίργ, ποί [τοπι πε Αταδίο {εί 
δίγαΐοπ, 38 8ΟΠΠΘ Ιππασίπεα, Ῥαΐ [ οοποσῖνοα, Ποια 
Ότο οπίγοπιρ δπιοοί]πεδς, απᾶ οοπβδεςαεΠ{1γ ἁλ[ῆ- 
οι]{γ οἱ Παπά]ἶπσ αγί]ο]ος ππαάο οἱ Ἱ. Της ἴ]α 
πέθηςί] οαππθ {ο . σα]]οὰ ἀλάβαστρον, ΝΠΙΟΠ 1 18 
Ρτοβαῦ]θ γνας οτἰσίπα]1γ απ αα[εείίοε νυν] Όλα ε]]1ρ. 
ΟΓ σκεῦος. ΑΠθγννατάς, Ἠοννθνοας, Ιΐ οαππθ {ο Όο 
πιαπι/{ασίατεὰ οἱ απ πιαϊετία]ς, 45 σ]αδ, πιοία!, 
βίοπε, απἀ 6νεη Ὑουά. Τπ μεθ Ῥηγαςδο ἀλάβαστρον 
µύρου (νπῖο] ἶ6 {οαπά ἵπ Ἠοτοάοί. ΠΠ. 90, απά 
ΑΏνεη. 208), Όιετο ἶ5 {1ο 6απιθ ε]]]ρεο οῇ πλέων. 

Ματίς απά «1 οἶπ σα]] (6 µύριον, παγά, ΝΠΙΕΙ, αφ 
ἈΡΡρθατ5 {γοπι ἨΗεγη. ον Τοι11. Ἡ. 21, να ταίποτ 
πη οὗ Όιναῃ απ πηπσαθηί, απᾶ Ώνθγε[οτο ο. 
88 {ο {ΘΥΤῃ κατέχεεν ]αδί αῇιοτ ἀεππαπάς 118) νο 
πΙαΥ 51ΡΡΟΡΟ ναί 816] 18 χο 56Η56 ΟΓ µύρ. Ἠοθτο. 

---“(αρυτίμου.] Α ννοτὰ α8οά ΡΥ πα Ιαΐοι τοεΚ 
νγ]ίοις. εφ] να]θηί {0 πολύτιμος, ννΠίο]ὰ 19 ιο ὮΥ 
οὔΠ, ΟΓ πολυτελῆς, α5δοά Ὦγ Τσ 

--- κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφ.] Τ]ε «Οἰακείσαϊ οοἩ- 
βΒίγασΊοη 18 κατέχ. κατά τινος, ΟΥ κατέχ. τινος. Τηἱ8 
να η αδηα] πιατ]ς ος /οδρεοί [Τοπ Ἠοβί5 (οννατὰβ 
Ενεῖγ σαοε!ς, Ὀοί απποηρ ον απ (6Π/1198. 

ὃ. ἀπώλεια.] 38ο φθόρος ἀργυρίου ἵπ Τπθουτ. Τἀ. 
Χν. 15, απά ἀπόλλυμι ἵπ ΤΠπεορητ. Οι, ΕΠ. Χν. απ 
Ῥ]αίατο]ι 1. 509. ΑΙ εἰς τί Φαὺ. ἐστι, ΟΙ γέγονε, 
νο 19 οτρ/ρκαρί Ἱπ Νπατις, 

ϱ, τὸ μίρον.] Το ννοτά ατο νναπίίησ [η βονογα] 
οὗ Όνο Ὀοει ΝΤΙ5Β., Ὀοεϊίάσβ βονογα] Ψογβίοης απά 
Εαιογς; απᾶ ατο «ππος]]οά Ὦγ Οτίσβ., Επί, απἀ 
Ῥομο], Τ]ογ κοσπῃ {ο Ἰανο σοπιο (ΟΠΗ {πο ΠΛΑΓ- 
ρίπ, Ὑ λογο 1ογ ννοτο Ἱπιοπάσά {ο βαρρ]Υ α εα)- 
βίαπίίνο {ο ννμ]ο]ι τοῦτο παὶσ]ί νο Ὃ νὰ, παπά 
ντο Ἱπίτούπσσά {οι κ) οἶνα χμ. ὃ. 

10, τί κόπους παρέχιτε.] Παρέχειν ἵ9 πο ΠΠ/Το- 
ΠΕΠΙΙΥ αροά νι απ Λος, οΓα πο, ἱππροτήνς 
ο οἵ οποίο ; Ὀηί α πιο ανναγς ἵπ νο ὖπ- 

αμάν, νι νο οχοθρίίοη οῇ πρᾶγμα, νν]οἷι ανα γβ 
Ἠαμ νο ρ/ηγα/. 

11. πάντοτε γὰρ, ἃο.] “Το ροοά ννοτ]ς νν]ο]ι 
ν/πα {ο Ὦο 4οΠο ΜΟΟΠ ο πονου, νι ρτο[οταῦ]ο {ο 
Οναί οἱ νο] νο ορροτπη/ήον νότο οοπ πα], 
[ὔσπιρ. καρτα 18, 20, Ἱπίτα 98, 50, «ον κ, Ὁ. 

2. πρὸς τὸ ἐν. υ- Ἐντηφιάζειν εἱμπίῆοι 
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14. 3939. λέγω ἡμῖν' ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ, 
λαληΘήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνηµόσυνον αὐτῆς. 

10 3 

4 πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, εἶπε 
η] : 

11 6 δώσω αὐτόν; ο δὲ ἔστησαν 

Τύτε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ιούδας Ἰσκαριώτης, 14 
Π Πϊ Φέλετέ µοι δοῦναι, κἀγὼ ὑμῖν παρα- 15 

αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια" καὶ ἀπὸ 16 
4 ./ “ ο’ Ρ΄ὴἩ - 

τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδφῳ. 
19 Τ 

ο πιακο ρτοραταίίοπ Γοτ ΒΗτγΊημ, ΘΥ 5ο] οὔεογναη- 
ο65 (Παππς]γ, ναβλήης, Ἰαγίης ουἳ, αποϊη πα, απά 
επαὐαπαίπα) ἆβ Ἠοτο 9ο ρονίοιδ]γ Ἠνοτειο. 
Τε Όενι ολων κ, [το (τοι. ἀοννηννατᾶ, 
ατο αστοσὰ Οιαῖ πρὸς τὸ ας τείοτεπσο πο ἴο Όνα 
ἹπιομίίοἨ οἱ ἴἶνο ποπ, Ὀυί τα τον οὗ Εγουϊάσπον. 
ΊἼετο πια Ἴνο, 48 8οππο Ομ, εἰπαρ]ν απ εἡίρεθ 
ο ὡσεὶ, (νι οἷι 5 οοπῄτιπεὰ Ὦγ Όνο Ἁγτίας Ύε- 
ἰοη͵) {. ο. 8]χθ Ίαν ἆσπο , ας { [ο πν αγία]. 
Εοτ (8 (Οτο, τεππαγκ9) Π ἵ πο απ/τοφαθηί ἵη 
Ηεῦτονν Γοτ αΠΥ οπο [ο ο εαἷά {ο 4ο α Οήπς Γοτ 
Ὀ οἵ ναί οπά; νήσο], πονανοτ, 9 ποί τεα]]γ 
ὑπεπάεά Ὦγ Ἠἶπα; οπ]γ Ἠ8 αοὶ 19 οομβεηπεηῖ α 
οἩἳ ἴ αἰμπάε: 5 Ἰ Κίπρ χν. 18. Ῥτον. αν. 
1. ἵπ εἶίοι νίονν, ἴἶνο ννογᾶς πααδί νο τοματάεά 
39 εασρεκίησ νο ΠΘαΓΠΘΑΕ οἱ 5 ἀσπίιμ; απά (18 
(τοι. 89) αφ θγίπρ ννΊναι Ἠπά Όδειῃ ἆοπο Ὦγ πἩ 
αιραππεπί α ματ: δα, [ιπὰ 9Ίιο οχροπάσὰ 05 οἩ 
5 ἀεαά Ὀοάἆγ, νου νο αφοά πο] οἰππιοπίς 
εου]ά πο τοπδοπαδ]γ οὐ]οοί {ο ἵες παπά Ἠπά, Έποτο- 
{οτα, πο ρτοιπά πονν [ο 4ο βο, 45 Ίο ννας 5ο ηθας 
ἀθαί απά Ὀαγία]. 

Ιῶ. ἐν ὅλῳ τῷ κόσμφ.] Της οἶααφο ἴ9 ὮΥ οπια, 
45 Καπ, ανά ἔπα., οοπβίταος νν τν νο [οὐ[ουσίπς 
ποτά λαληθήσεται; Ὀπί Πε ἵς ακππ]γ, απά πιοτο 
ΡΓοροτ], ακοη. να νο ῥγευρά(πσ ὅπου, παπά 18 
γνγεΙ] τεπάστεὰ Ὁγ (ακαῦ, '' ἵπ τοίο, Ἱπα παπα, ΠΗ- 
4ο.’ ο αἰκο πο ντ, Ὑογείοη. ΒΥ εὐαγγ. ἵ5 πιοπηξ 
το]μίοΠ. Ες μνηµόσυνον αὐτῆς, '' {ογ οι [ποπογα- 
ος ῥραυθβωτ ἕκαμης. βίΠος µνηµόσυνον, 38 νε] αν 
19 Κἰπάτεὰ (στις, ἵδ αἰηοεί αἱ νναγς ππονηί Γοτ 
ταίφο, 
14. τότε.] Τ]α 6οηφο παν Ὦο ( που! ναί Όπιο 

Γοτ Ες ρατίίο]ο ἶς οὗ νοτγ Ἱπάεβηίτο εἰρπίβοαίίοι, 
απ ἵ5 αβοἆ νι οοπεἰἀεταῦ]ο Ἰα (ας. ἜΤ]νο ραγ- 
Πσ]ο, Ἰοννονοτ, πιαγ Ἠανο το[ετοῄοο {ο νοτ. 5, παπά 
ο τοδυπηρίίνο, απά νο πατταίἶον οῇ Όιο αποϊπΐπα 
Ρατοπ νο ισα]. γε τότε ἆοον ποῖ αἲ αἲ] ονοῃῖ», 
ἀσποίο (45 Κλιπ. απά οἴ νους ἴπῃ Ἰπο] «ένο Όνου 
Ἰπὰά τοκο]νεά ἵο αρργο]νοπά ρα Ρας τα]νογ 
Νο Όνεν Ὑοτο γοῖι αητοφο]νεά νηοίμοτ Το 
αρργο]ιοπά Είπα ὔιρη, ος ποι.”” 

ο 10. ἵστησαν αὐτφ.] Όπ νο Ἱπιοτρτοίαίοι ο 
ἴστησαν (ΟπιπεΠΙπίοτ το ἀῑνίάσά, Ἀοππο πη- 
εἶεπί απά ΠΙΠΗΥ πούστη οπος οχκρ]αίη 1 “« ννοῖρ]οά 
ου, 1.6. ρα; Ὦν α τοίὂτοπες ἴο Όντο απποϊοπί 
ευκίοπα ο{ ραγίπα νο ρτοσίους πια] Ὁν πορίση ; 
νήοἩ οοπΕίπαο 
βἱοῇμ, ονοῃ ποτ νο πτοδπο ον ο οσὐπεά ΠΛΟΠΟΥ, 
Της εἰρπίβοαίίοι ο ἱστάναι ἵν Γποπποπί ἵπ Όνο 
Βορί., απά ἵπ Όνο (Ἰηακίσαὶ ντο [τοι Ποιοι 
ὀἀοννηννατᾶ, Οὔνοτα, Ἡοννονοτ, ἱπάασος Ὦν α «οσπῃ- 
1 ρα ο Γγοπι ἴἶνο αοσουπίς οὗ Ἁπατκ απ 
'ωακο; νο Γογπιοτ οἱ νν]λοπα «αγ ἐπηγγείλαντο αὗτῃ 
[] ον; Όνο Ἰαοτ συνίθεντο ἀργίριον ὅ., Νου]ὰ 

ο Εξ {ο πιοπη ργοπµκεά {ο μἶνο, Βαι ναί νου] 
ος οχοσρδἷη σσ μα“φ παπά πο οκ πιουν ο νο 
αποϊοηί Ἱογείοηα νν 1 αΠοτὰ πο οοΠβΓΠΙΛΙΙΟΠ, ποσο 
Όνογ Γαἳ]νογ μίνο ἴ]νο κοηκο αρροὐπέοα "να Ργοιηίη- 
ο, ΆΝος ἵς νο ἀἴκοτοραπουγ ἵπ απο ήση κο πππίθ- 
πια] πα ἴο πρεά Ἰνοῖης μοῖ τὰ οἳ ἵπ κο νο]σηία 
ΠΠαΠΠετ, Ἐοτ, νου τοκοτίίης ἴο Όνο αηὐἠίγατΥ 

ος αἲ Ἰσακί νο ποᾶς οἳ οχκργον-! 

Τοψηκοπά, 

0 Ίῃ δὲ πρώτη τῶν ἀζύμων προσηλθον οἵ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγον- 11 

ευρροείἶοπ οὗ Με]αθ]ίς απᾶ Ἠοεεππα., ναι νο 
ΠΙΟΠΕΥ ἵπ απεβίίοῃ Ὕνας ΟΠΊΥ πηΏ εαγπεκί οἱ ΠΟΤΟ 
Όνο ἵοτπι α9οὰ ὃν πας, (νε ππεπης σπραρτά το 
ιο αἶνε,) απά ενα υκεά Ὁγ Τμακε, (νήσο ππσαπφ 
ασγερά,) πια οἶθνετ οὗ Όνεπα ἴνο καἰἀ, ἵπ εαςἩ αᾱ 
σᾳκς, ο ὑπιγίη ἰπιππθβίαίο ραγπιεηί αἲ τἷνο (ΓΕπΡΗΤΥ. 
Τα ο. .ς τας ραιᾶ, νο Βπά [τοπ ἈΙαϊι, 
αχνη. ὁ ---ὅ. 

1Τ. τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζέμων.] ΎΝε ατο Ἠετο 
Ὀτοιυρηί ἴο Όνο οοηεἰάεταϊιομ α οπερίοη οἩη 
νο] Οοπιπνεηίαίογς αγο της] ἁῑνί ἵπ ορίη- 
ου: κάν, νοί]νοτ ου Τ,οτὰ οε]ευγαιεά νο 
Ῥαφεονετ Ῥε[οτο Ἰή9 οτησμκίον, απά 1 κο, αἲ εε]αί 
(ἰπιεῖ Ύπετε ατο εχρτεκείοης ἵπ Όνο Εναηρε]ικί8 
ν]ο] 8εεπα, αἲ Ετει αἱρ], οοπίταδΙείοτγ. ο οἴνα 
αρροατε {ο ἀῑΙετ {τοπη ενα τονί τοκρεοίίης νο πια 
Όναί Όνο ἆοννς ρατίοοΚκ οὗ Όνε Ῥπβκονεγ:; απά ερ- 
Ρ0865 Όναί 1ου ἀἱά ποι θα: ἰζ οἨ νο καππο ενορίησ 
π5 οἱ Βανίουτς γεί αἲ Όνο Εναηρε]ἰκίς αρτεο, 
Όναι Όνο πἰσ]ί οὗ Όνο ἆπγ ἵπ νη]ο] Ίο αἴο νν]ναξ 
να οπ]]οὰ Όνο Ῥάκκονοτ, ἵνας Ίμωγκάαη. Ἡο ἴ8 
αἱκο ααἱά {ο οοπηππσπά Ἠς ἀῑκοίρ]ος το -- Όνα 
ΡΊββονοτ, απά Ίνα ο] Όνοπαι Ίο Ἰνπά επγπθεγ 
ἀθείτοά {ο οπί Ον Ῥακκονοτ γην νο. Ὑει νο 
Ππά ΟΌνπί ον νο ἆπγ ποτ Οναί οἩ νήσο Ίνα Ἰνιὰ 
Όνης οε]εεπίσά Τε, νο Ἰοννα ννοσ]ά ποῖ σο Ἱπίο Όνο 
Παάριησπί Ίνα], Ἰοεί Όνου εἰνου]ά Ίνα οὰ, ας 
Οναί Όνου πηὶσί οαῖ Όνο Ῥάβκονοτ. Ἀονν Ότο Ίαν 
τοι]τοά Οναί αἲ] εἸνοα]ά οαί ἱ ση {ιο καπιε ἆαψ. 
νο ρεἰπεῖρα] «οἰαίοις νήσο] Ίνανο Όσοι ργο- 
ο. οῇ ος ρυσσ]ταρ απεεοη πιν ας Γοἱ]οννς : 

.. Τ]ιαί ουν Ποτά αἷά πο εαί νε Ῥακεσυογ αἲ αἰἰ. 
Ο0 Όνοφα πν]νο πἀορί Οία ορίπίοη 8οππο οοπῖοπὰ 
Οναί Ἡ 19 οπ]γ α- οοπΗποη τ Όναί ἵ «ροκεῃ οἳ; 
οἴλνοτα, Ενα ἆσφας (κο Όνο ᾗσννν οἳ νο Ῥγεκοπί 

ο. Απ το να 
αοοοπά κοἰα[ίοα, Τέ ἵα τε πα ἐκαίρ]ο, ον 
αν τ, πὰ ανα), 
οἳγ [,ογᾶ αἲς ἵε 1ἶνο καπ Ίου ἵπ νο] ο ᾖοννν 
πἲο Ονοίτα, νο οσγιαἰπ]γ οοα]ά πο Ίνανο ἀἱ 
ἆπγ, 5 Όνου αἴο Όνο ον Ἐτίάαν, 
ο)ο]οοκ ἵπ Όνο ο ΤΕ Ίνο η Ξξεεξξ Ἡ ἕ ..- Όνο Ε 
οἳ Μοπόδαγ.”' ή τὰ κο]αἶον ( 

ῥος ἕνα  οδόσν, οἶνατε, Ἡππνπη., 3 
ΜΙο]νασ]ίε, Ῥοκοπη., Καΐμ,, Ἠθης., 

απά πανν οἴἶνογ οπαίποπί 
{ογκ) Ίνα νο εἰτοηροκί οἰαίπια {ο ὃο 

: δ 

ῄῃ 

Ὀ 

- 
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3 

Ίβτες αὐτῷ 
3 - ς ΄ 3 ᾿ , ν . ὼ) π 3, .. », ς 
εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα, καὶ εἴπατε αὐτῷ Ὁ 

’ , ς Β , ) 
διδάσκαλος λέγει Ὁ καιρός µου ἐγγύς ἐστι 

Ε ς εἰ Καὶ ἐποίησαν οἳ μαθηταὶ ως συνέταξε 1 (8 19 σχα μετὰ τῶν μαθητῶν µου. 
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 

0 ᾿᾽Οψίας δὲ γενομένης, ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα. 
απ αμ .ἡ 3 . - ταν 5 γα 3 ς - ΄ 

51 αυτῶν, εἶπεν ἅμην λέγω υμῖν, ότι εἷς ἐξ υμῶν παραδωσει µε. 

ϱϱ λυποίµεν δοα τος λέ τῷ ἕ τῶν" ' λυπούμενοι σφόδρα Ίρξαντο λέγειν αὐτῷ ἕκαστος αὐτῶν 

99 εἰμι, κύρι» ; 

εἴποε 1ΐ 15 πιοβί οοπεϊείεπί νη(ῃ νε Ίαπσπασο ος 
Όνε Εναησε]είς, απὰ Ὀεςί τεοοποῖ]ες απγ εεεπιῖησ 
ἀϊκετεραποίες. ἜΤηΠο Ῥαβεονετ ἵγας {ο «ΟΠΙΠεΠΟΘ 
οἩ {πε βτςί Γα]] πιουν ἵπ χε πιοπίη Νίδαπς ΌαΕ, 
(οπι {πο Ιπαγηβοῖα] απἀ Ἱπιρετίεοί πιοάς οἳ οαἱοι- 
Ἰαΐομ Ὦγ τεοκοπίπς ἔτοπι ἴἶνε Πτεί αρρεαταποθ ΟΓ 
Ενε πιουπ΄5 Ρλαξίς, α ἀοιδὈί ταϊσηί εχὶςί αν ἴο {πε 
ἆαγ ; απά Οίς ἀοαδί αβοτάεά στοιπᾶ, οσσαδΙοπα]]γ, 
Γοτ απ΄ οὕδετναποε οἱ ἀῑπετεπί ἄαγς; πΠΙςΙ, 1 18 
εαίἀ, ἴνε Βαὐὐϊηϊσα] ντι ῖησε τεοοσηϊζθ. Απά 48 
Όιε ῬΒματγίεεες απά Βαάάποεςες, απἀ αἱ5οίμε Καταῖ, 
(ο ποτ Ξεο6 Ἡοτπε]ς Τηίτοά.) ἀῑβετεά οἩη 8ο 
ΤΠΑΠΥ οιεγ Ροϊηΐ5, 5ο 1 ἶ Πκε]γ Ὠναί ἴνευ 5ου] 
ος {πε ργε8εηί. Απά 
ἶ5 ουνίοις, ππακε α ἀαγ΄5 ἀϊΠετεπος ἵπ {μα οα]ει]- 
Ἰαίίοι: νηίο] ἀῑβετεπος που]ἀ εχίεπἁ (τοισ]ι- 
ουί νο νιηοῖα πποπία:ς 8ο αί ναί υνου]ἀ {ο 
θρώ νο γα 1401ι ἆαγ, πγου]ά {ο Όνε οἵπετ ὃθ 
Όια 1941. ΟΕ «οτε, {πα εττος ἵῃ 5 ἀῑνετειί 
οἳ οὔδεογγαπος ππιςί τοβί, ποί νι ους Τιοτὰ, 

νήθι Όινο Ῥματίεεος ο ἀῑπετεά [τοπι ἴθ 
πη]ο] Ὦς αἀορίεά. Τηεγ μα... 4ε[ογ, Όαί 

οχ Τ,οτὰ ννοι]ά πο απεῖραίο νε ἆαγ ἐν ᾗ ἔδει 
Ώμεσθαι τὸ πάσχα. Τα», νο Οητῖκέ «ε]ευταίεὰ 
Οής Ἠ]9 Ἰαπί Ῥαβδονετ, οπε ἆαγ εατ]ετ Έναν ἴπε 
Τταβοπατί1, Όνε τα]ῖησ | νὰ Άπιοῃσ ἴπε «6υνς; 
γεῖ Ἶνε πιὶσηί Ὦε αἷά οφ αα]]γ {ο οὔβετνο ἴἶνο τί 
οοπιπιπαπά οἳ εαῖπσ οἨ νε 1411 οἳ Νΐδαπ. 366 
πποτε Ιπ Ῥεο. Βγη. ἜΤηϊ8 18 ποῖ α ππετο ΠΟΥΕΙ 
ποσο, αι Ύνας αἀορίεά Ὁγ Εαιγτη., απἀ ρτοβαΡΙγ 

.-.. τοα] ἀβιοι]γ, α5 Γατ αξ πο εαῦ]εοί 
πάπες οἳ 1ε, 19 φο]νοά. 

18. τὸν δεῖνα.] Τ]ής οκρτεφείοῦ γης αβθά Ὀοί]ι 
θνε ἰσαὶ απᾶ Ἠε[]επίβίίο υτίἔετε (48 Ἶνθ 

.αγ Μτ. βμε]-α-οπ», απᾶ νο Βραπίαγά» []απο) ἵπ 
αρεακίηρ οἳ α Ρ6ΓΜΟΠ Ἠ/λοςς Παπ 0Π8Ε ἆοεν πο 
τεεο]]εοί, οἵ ὑνηκ Πε νιοτίι νιή]ο ἴο πιεπίοη, 
εί νν]νο 5 γγε]] Ἱκποννη {ο νο ΡεΓΜΟΠ πἀάτεφεος, 

ΗΠΥ Γοαβοης Ἠανο Ῥεοῃ Ἱππασίπεὰ Γοτ ο οβς8 
ι Όνο παπα, νε] Ίαν Όδοῃ γαγίοε]γ 
ν -άγεη -ᾱ Εοε]οείακίσαὶ (πάήοπ. Τί να ᾱ 

νε 

Ῥετιοῃ νο, οἳς Τ,οτὰ Κπονν, ννου]ά Ἐν τοπᾶγ {ο 
Ἠΐπα νι α τοσπι, απ νι ννοπα 

νε Ἰνά, γίουκ!γ αγγπησοᾶ Εἶνο πιατετ, πο 
--- ὃ καιρός µου. Γ οληία Ἠσκομπῃ., Καῑπ., απᾶ 

οὔἶνοτα, ἴακο καιρὸς ἵο ἀεποίο νο {πι α΄ 
Βιε ρακκουεγ; απᾶ Το µου, Όπογ Ομηκ, 
Όνο ἀῑπετοπί ἆπγ οἩ νήοἩ ᾗθρι, ντι 

Κανπή απά οὔνετε, κερί {ε, ποπη Οναί οὗ Όνο 
Ῥαίκοςς, Ώνουσ]ν ήν ἱπίστρτοίαίοἨ ΠΙΑΥ 
ρεοπι εσαπίοµαπεεὰ ὮΥ νο νγοτᾶν {οσνίης, γε 
Π ργεκση!α κο α «60ο, Ομ Όνοτο ἵκ πο {οή- 
ροη το αἰππάση να μπα] Πηίοτργοιαίση, Ὁγ νήσο] 

Ὦν οκρ]αποᾶ Όνο πιο οἱ ΟἨγίκεκ Ῥακαίοῃ 
ἀραθι. 8ο Ῥα, ακκί. 10, - πιο κ ἵπ θήπο 
”.Τα ' Τα, Το πιο 

{ος πι ἀερασίατο ἵά ποαγ; ρτονίουα 1ο νμο 1 {κ 

δν. » 

’ , ,ω , 

Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 

3 3 ε . 

Ὁ δὲ αποκριθεὶς εἶπεν 

Ες ἀϊδαστεσππεηί που], τε 

191 
ἀ αυ. 

ο δὲ 14. 99. 
19 10 
14. 11 

’ ” . [ή 

προς σε ποιω το πα- 

ς .) ’ 

καὶ ητοίµασαν τὸ πασχα. 

Καὶ ἐσθιόντων 1 «4 

Καὶ 18 

Π{ήτι ἐγώ 19 8 

Ὁ ἐμθάψας µετ ἐμοῦ ἐν 30 

Ώθοθςκατγ (μαί 1 εἸοπ]ά οε]εὈταίο {πο Ῥαφεοτοατ, 
ψ/ΠίοὮ Τ γη] ἀσ αἲ πγ Ἀουςοα.””. 'ΤΓΗϊς ας ο ποιεῖν, 
Ίκε /αεεγο ἵπ Τμαίῖη, 15 {ουπά αἶφο ἵπ {1ο Ο]αξείσαἰ 
ΟΝΤΙΤΘΥΕ. 

19. ἠτοίμασαν τὸ πάσχα.] Τηϊ8 ἶ5 αςια]]γ τεη- 
ἀετεά, “"Όνευ Ρτερατεὰ {πε ραβε]α] Ἰαπιρ.”. Βαϊ 1έ 
ταίηετ 5ΘΕΠΙ5 {ο εἸσηΙ{γ, “΄ Ώνεγ πιαάρ τεαᾶγ Γοτ {6 
Ραξσ]α] ππεα] 5) γηΙΏῃ τοίετεπςθ {ο βαςἩ ργε]πη]- 
πατίες α5 αχαπιϊηῖησ {Πε Ἰαπῦ, ε]αγίπᾳ, εΚἰπηίησ, 
απά τοαςίησ ΠΠ. Όπ πε οετοπιοπίθς υ( ννλ]ο 
πε Ῥαεεονετ Ίνας οε]ευταίεά, 5οο απ αἀππ]ταρ]α 
ΞΗΤΩΠΙαΤΥ (οπα ΓΑσ]ί{οοί) ἵπ Ἠοτπε)ς Ἰπίτοά. ΠΠ. 
910-919. 

20. ἀνέκειτο.] Τποιση πε Ῥαξεονετ ννας ᾱἷ- 
τοοῖεά {ο Ῥε εαίεη είαπάΐπς, (Εχος. χ. 11.) γεί 
Όιο ὨΏοσίοτε Ἰαά Ιπίτοάποεά {πε γοεἰπίπσ Ῥοδίατθ, 
(πνλΙοἩ Ἠαά Όεει πςυα] αἲ πηεα]ς {Τοπι αποϊεπί 
ἴππες,) αοσοοππ!ἶπσ 1 α «γπιρο]σα] αοίοη, ἵΥυρί[γ- 
ἴπςσ Οιαί τοςί απά {δράστη {ο νΥμ]σ, αἲ νε Ιης ΕΙ {ι- 
Ποπ οῇ Όιε τίζα, {Ί1ΕΥ νετ {οπάϊίης, Ῥαέ Ἰαά πουν 
αἴίαιπεά. 

33. µήτι ἐγώ εἰμι] 5αὈ. ὃ παραδώσων σε, οπι]τεά 
Ώιτοιρῃ ἀε]ϊσαογ. 

23. ὃ ἐμβάφας, ἃςο.] ἜΤ]ε Οοπιππεπίαίογς ατθ 
ποί αστεεά νηθίμετ (Π]ς ννας πθαπί {ο ἀεείσπαίο 
{πο Ῥείταγετ: οἱ ὙΝθίοτ Τί πα ΟΠΙΥ α Ῥτορμεί- 
Ίσα] αρρ]]οαίῖοη οἳ α ρτογο[ρία] δαγίπα; ἱπάίοσίίηπσ 
Όιαί οπθ οἳ Πὶς βαπα]]Ίατ οοπαραπίοπς πγοι]ά Ὀείταγ 
Ἠΐπα, απά πο ππθαπί {ο Ὃε αρρ]οά Ῥατίϊοι]ατ]γ, 
εχεορί ὮΥ Όιο Ρ6ΓεοἩ Ἠ{παςο][ Ιπίεπάεά. Τε Ιαί- 
ἴοτ ορίηίοη 8 ργο[οτα]θ. ἸΙπάσες 1 15 ρ]αΐπ, {Γοπα 
Ματ] χὶν. 90., εἶναι Ογῖςί ἀῑά ποί ππεαῃ {ο ραγίῖς- 
π]ατ]γ ἀθείσπαίο πα, εἶπος Ἰθ 84Υ5 εἷς τῶν ὁώδεκα 
ὁ ἐμβ., ἄο. 366 π]κο Ίμικο ΧΙ. 21. Τ]δορλνγ]. 
ο (τος. ατο ο ορ]πῖοῃ αί ἆπάας τεσ]πεά ποεατ 
Ομτίκέ; 8ο αί, ἔποση Έπθτο ννοτο ΠΊοτθ ἀἱε]οβ 
ο πε {αρ]α, ο νυμήσὮ ονετΥγ οπο ἀἱρρεά Ἠΐς Ὀγοπᾶ 
Πίο Όπο οπς πθατεβί {ο Ἠἶπα, γεί Ἠε Ἰε]ροεά Ἠϊπι- 
βε1/ Γγοπα ένο «απιρ 4Η. Ταν ννου]ά ὁοδβ πιοτθ 
επεί]γ (απά ννηιοιί ἴἶνα οἴποις Ἠαπτίηρ) απβννος 
Ότο Ιπίρτγτοσαἶοπ οῇ πάσα Ὦν ο ννοτάς « ἶνοι 
Ἰναβί φαἷά :) απά ενας Ζοἶνη ννου]ά ππογο ΠΠΟῦΒΘΓΥ- 
οὔ]Υ (οη αβκίπς νο νο ἱταίέοτ ]λοι]ά Ῥ6) τοσσῖνθ 
Όνο αἶση Γοπα θα. Έ]ο ἀῑδοίρ]οι (οχοορί «ὔο]ιη 
βοο ο κ. 50.) 1 «Ἰου]ά 6οοπῃ, ἀῑά πο, απἡ 
πάσα ἀορατίατο, απὰσγαίαπὰ νο νναβ ΠΙεπΗΙ, 
ΤἨεγ οπ]γ Κπονν, αἲ Όλο ππο, Ελί κοπιο 0Π6 οῇ 11 
(νο]νο, νο Ἠπὰ Όοει Ἱο]ρίπσ ήπιβε]Γ (γοπι (1ο 
βαππο ἀ1 κι νν τν ος, νο] Ἰνοίταν Ἠάπα. Ἡ εἰλου]ά 
βθσοπα, πο απθείίσοῃ, Ἡν ες ΤΕ Τ να αρκοὰ Ὦν πόσα 
ἱππππρδίαεο]ν αΠοτ ο Ἰπά τοσσῖνοά πο ορ [γοπα 
σας, απά Οναί Όινο αποβίίοη πακοάᾶ Ὦγ ) οἴνη, 1010 
)οµίά 7 νπν πκκοὰ Ππππποδίαεο]ν αΏιογ ος Ἰιᾶ 
ππαοο νο ραβ]ίο ἀθο]αγαίοῃ, “Οπο οΓ ὔνο (ννο]νο, 
νο Ἠπα Όσο ἀρρίης Ἠν Ἰναπά ἵπ νο καππο ἀἱκὴ, 
απ νοκ λαο ἵπ οἩ νο απο (προ νι πο, 
μι] Ώσίγαγ πιο,” 
νο συμίοπη οὗ πονοτα] τακίπσ [Γοοὰ η ὂιν Όνο 



10. 
99. τῷ τρυθλίῳ τὴν χεῖρα, οὗτός µε παραδώσει. 

ΜΑΤΤΗΕΝ ΟΗΠΔΡ. ΧΧΥΙ. 24 --- 26. 

Ὁ μὶν Τίὸς τοῦ ἆν- 94 
οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώ- 

καλὸν ἦν 
᾽Αποκριθεὶς δὲ Ἰούδας 96 

ο ᾖᾗ Ὀρώπου ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ" 
πῳ ἐκείνῳ, δὲ οὗ ὁ Τἱὸς ποῦ ἀνθρώπου παραδίδοται " 
αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 

ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν, εἶπε' ἸΜήτι ἐγώ εἰμι, ῥαθθΐ; λέγει αὐιῷ' Σὺ 
εἶπας. 

9 9 Ἠσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαθὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον, καὶ 3 εὐχαριστήσας 36 
ἔκλασε, καὶ ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς, καὶ εἶπε' «άδετε, φάγετε' τοῦτό 

Ιιαπὰ {τοπα να βαπηο ἀἱδ], Ἠαβ εγοτ Όθεῃ ἵπ π9ο ἵπ 
ιο Γαδί. 
“Ο ἐμβάφας ελου]ά Ὃο τοπάφτοὰ “Ίο νο 38 

ἀἰρροά (ος ταετ ἀῑνεά) : [ος ννο πεσά ποῖ ϱ4ρ- 
Ρο86, νι Ὀτ. ανν, παπά 8ο οὗ νε Οοππεπία- 
ἴοτα, ναί 18 νναβ "αγ ἀἱρρίημ να Ἰναπά Ππίο 
Ιαιιά, κα «ορ; Όαί οἱ ἁῑνίαμ Όναο Ἰαπά Ππίο α 
4θορ ἀῑκ] (κ α 8οαρ-ἴηγεε) τπτ οτόοτ {ο ἵταπε[ετ 
Όια πραί, πἰτεπὰγ ἴοτη πρ Ιπίο ρίεσςΒ. ο ΑΊα]οτ 
Ταγ]ος, οἶτοὰ Ὦγ πιο ἵπ Ῥοθο. Ἀγη. “Τα Ἠεατίγ 
αγ ἵπ νο ους Γἱεπὰ αἀὐσρά Ἰή8 Ἰναπὰ πιο α 
Ίατρο ἀἱ51, απά (ταπρ[οττεά 198 οοπίθοΠίς {ο ους 
Ρἰαΐες, Γογπιοὰ α οοπίτη»ί {ο νε ἀε]ίοπογ οἳ Ετο- 
ΡοπΗ ΠΙΠΠΠΕτς.’ 36ο αἶκο απ εχίτασί {το ο αοκ- 
εοπ)ς ἈΤοτοσσο, ἵπ Ἠθο. γη. Ἠεπορ Τί αρρεατβ 
Οιαί ἐμβάφας 18 [ος ἐμβαλὼν, ΠΙΟΣ οσσΙΓ8 1ῃ α 
ΓΓασπιοηί ο ΑΠάΟΤΘΟΠ, χεῖρά τ᾽ ἐν τηγάνφ βαλεῖν. 
Τ]μ8 Ιάΐοπα 18 8ο τατς, Ὠιαί πο οχαπηρ]α, [ εμενα, 
Ἰας ονετ Ῥθεῃ αἀάασθὰ Ὦγ απγ Ρ]η]ο]ομίεί; απά Ι 
Ἰπανο πιγκο]{ οπ1γ πο νι οπε, Πα ΙΠΕΙΥ 1η Ρ]μ]οείς. 
4ο Βορ]ϊκί. 18, καί. ὃν λετε, κ γ---' ο α 
Ρατίγ ο Ἰατνορδί-πποῦ αἰίης αἲ ἀίππετ απάετ 4η 
οακ-ίτοο, απἀ δι ἆοπ]Υ Κεά Ὦγ Ημ]ηηίηα, Ἰθ 
Β4ΥΑ, οἱ θερισταὶ, ἐφ᾽ οὗπερ ἕκαστος ἔτυχε πράττων, 
οὕτως ἀπίθανεν (1 οοπ]θοίιτο ἀπέθανον). "Ο μὲν γὰρ 
κύλικα ἀναιρούμενος (τεπάοτ, ποῖ ομαίίπεπς, Ὀμί ἴπι 
πια ΝΙΗΠΙΟΝ: 80 Ἠενίοά. Τπεομ. 605. χερσὶν ὄγ᾽ 
ον οι ἀνείλετο λευκὸν ο λν ὁ δὲ πίνων 
ὁ δὲ βάπτων 1 οομήεοιμχο ὃ ὃν ἐμβ) ὃ ὃ ἐσθίων, ὃ 
δέ τι ποιῶν (1 οοπ]. ὃ ὁ) ὅ, τι π.), τὰς ψυχὰς ἀφῆκαν. 

24. ὑπάγει] “« ἵ9 ροϊπᾳ.. Τα ργθβδοηί ἴθηβο ἰ5 
υφοά {ο ἀοποίο [ο ΠθατηςΒα οῇ Όιο Ορ ῥτο- 
ἀῑειοά,. ἼἼπετο 18, ίσο, απ οαρῃδηί»πα, “ ἶ ροῖηᾳ 
(απίο σαι), εαο]ι ας ἵ οοηππΟἩ Το πιοδί Ἱπ- 

προς, 1π ννοτὰς ἀεποίίηρ {ο ἀεραγί; απᾶ ο ννπ]σ]ι 
Όνο ϱ οπιπποπίαίοτε αἀάπσο οχαπιρ]ος Ὀομ Γοπι 
ιο Βερί. παπά νο ΟἸαβαίσα] ννγίετα, Ἰπ Όινο Λη- 
Ενοὶ. ο, ΥΠ, 108. νο Ἠπνο νο εοπερἰείε ρταφο 
εἰς ἀῑδην Ὑπάγω. 

--- καθὼς γέγραπται π.α.] ἸἈΝαππο]ν, ἵπ Όνο Ῥα. 
αχί. 1 ---ᾱ.. Ἰ4. Π1, Β. πα, ἴκ. 90. ασ]. κ. 10: 
ᾱ- τὴ], Τ. Καλὸν --- ἐγεννήθη ἵπ α [οτι οἳ 6χργθν- 
βίοη οπιρ]ογοά Ὦγ Όιο ππ[ἰθηία {ο 6χρτθΒα α οομ(]- 
ὕἴοσπ Ότο πιοκῖ πηκοταρ]ος ο) ννη]ο] οχαπηρ]ος αγθ 
πάάασοά ὃν αρ]ηξ,, βολοσαμ., ἨΝοἵς., απ μὴ 
Τ]νο πιοεί αρροβίτο ἵ Βομοιπον Ἡ. ὁ 40, ρ. 195. 
««Ἠο ναί Κποννο ιν νο ἴνανν, απά ἀοοιν  ποι, ἰὲ 
κοτο Ὀοίτετ Γος Ἰήπα Οναῖ Ίνο Ἰναά πο οοπης Ἱπίο ἶνο 
ποτ], 

90, σὺ εἶπας.] ΛΑ Γοτπι ο{ ΔΙ ακκοηῖ, απά εετίοια 
π/ἩτπΗσν, Γουπᾶ πο ομ]γ ἵπ Ἠεῦτονν, Ὀαξ 8οπιδ- 
ἔπιον ἵπ Οτο απά Τ αλ. 

90, ἰσθιόντων αὐτῶν.] Ἀοπιο οὗ Όνο Ἰνοεί «σπι- 
πποηίαίοτα τοπάοτ, “' ννἶγοη νου Ἠπὰ οπίθη ς) νν]οἷν 
ΑΘΠΑΟ 8οοπης {ο ὃς τουιίτοά ὃν 1 0ος, χἰ. 30. μετὰ 
τὸ ὀειπνῆσαι. Επί ἐσθιόντων ποπτοο]ν πάπες ο Οἶναῖ 
βθηκο; απά νο αοοππίηᾳ ἀκογοραπογ ΠΑΝ ἴνο Γο- 
πονοἆ Ὦγ α ππυ απ] ποσοπηπποὐα Πο, τοπάστίπα νο 
(οταοτ οκρτοκκίοη “' ν]ή]ο νο ννοτο [γοι] οσα πᾳ,” 

(1. 6., 48 Ἠοβσθηπι, ἐγαπείαίες, [ουνατάς νο επὰ οἳ 
Όιε αΡροτ) απά Ότο Ἰπίτετ, '' ας νεΥ Ἠπά Ίαει βη- 
ἰδ]εά Όνο ραβε]αὶ Γοαμί.” 

--- τὸν ἄρτον.] Βρ. ΜΙάά]ει., ον νο αα]νογίγ 
οὗ βοππο ΛΤ35., που]ά σπποςὶ να τόν: απ αἰίογα- 
ση νήσο] νο Ογίηκα σα]]εὰ Γοτ ὃν νε αὔΏεεπος ος 
Όιο τὸν ἵπ πε ραγα]]ε] ῥρα88αρες οὗ Μακ απἀ Τ υκο. 
Βυΐ 1 8 πποτε ρτοῦαβ]ε Οναῖ 1 τὸν ννας σαποε]]εὰ 
- Όνοβε νο νν]κ]νεά το οοπ[οσπα Όνε τεχί οἳ Μΐαι- 
η ον ἴο Οιαί οὗ Όνο οἵνετ Έναπρε -- κί-. 
ονενοτ, ἵ Ποῖ ΠΕΕΘΗΦΑΤΥ: αἶπος, «πουρ] 

Β6ΠΦ6 αεί Όιο Αγίοιο 15 πποτε Δεβη]ίο (1. ο. ὔιε 
Ίσα, οἳ τα νετ οακε, Ον παπά Ἰακά, απά βτοτ το ἵνα 
Ῥτοκαη Όναῃ ο), ει Ἡ ννου]ά ο Ππιεηἰρίρ]ο 
ντους Ἡ. ἜΤ]ναί {ο οακος οὗ απ]θανεπεὰ Ῥγεπὰ 
ντο ρτον]άθά Γοτ Όνο Ῥαλδονετ, αἲ] Όνο αοσοαΠΙΒ 
ἱεβίί(γν; Όινουρ] 5 οπ]γ οπε Ὑναβ Ώτοκομ Ὦγ οἳτ 
1,οτὰ, 1 18 πο πνοπάςτ Ὠναί ἵπ νο πουν οτάίπαπςο 
βουπάοά οἩ {νο ουνῖκ]ν τίς, οπ]γ οπε (ππά Όναι 
Ίατρς οἱ πια] ἵπ τση 1ο Όνο ρτοϊαῦ]ε παπη- 
νετ οἳ ολων, αν) αλου]ά Όο ρτον]άεά. 

οὗ νο Ὀοῦγ οἳ ουσ ΕΒοάσοπποΓ ΟΠ {)νο ογοκς. 
πρτσοὰ 

ἐστι ἵφ “ οἱ εἰσπίβεα ; 
αη ἰδίοπι οοπΠποῦ ἵπ ἶνο Ἡ νν, πλνίο]ι ο 
α πποτο ἀἰκήποίίνο ἴστπι, ππαάο ακο οὗ νε νο 
ευὐκίαηιίνο α αἰππρίο Γογπι οὗ αρεσε], γοι ευὐ- 
-- ἵπ νο «ΟΠΙΙΠΠΟΠ απο οὗ πιοεβί πα ίοπα, 
96ο (ο. κ]. [5. αχ. 90. «ή, 99. ν. 51. 1 
ου, κ. 4. (1. ἵν. Τηνας Ίθννς απεννετοὰ 
Ονοῖτ οἰ]άτον, Ἠν]νο ακκοά τοκροοΓἶπρ νο Ῥπκεο- 
νου, ναί ἵ Ον Ί Της ἐς Όνο Ὀσὰν οὗ νο Ἰαπαῖν 
νο] οἳς ϱΗηογν αἲο ἵπ Ἀοο Ἡρ. Ματ] 
Ι,οσἵπτος, Ρ. Ἠδ ---Ἀλδ, οι. ἵτα]γ οἶνκο 
Οκ ννηή]ο Οκ να ἀῑκιτσα πρ νο 
απά ννήπο, νο Ὀνουρλί «οπ]ά πο Ὀαί αγίκο ἵπ να 
παπάς οὗ νο ἀῑκοίρίος, Ίνα οπή Οία ποπ, απᾶ 

μίνου, ἵπ μὴ Ναι Ν]ο]ι 15 Ὀδοσπς απο Πος, 

ναί σος Ἡ ἀἆοποιο Ἰ Του ἁῑά ποι ο. 
νο νο νο Ἐτοπὰ νήσοι 
ῥηεαά, οι πο ί]νοτ αποϊ]οτ Ίαν αποοπαρίσα- 

οἳ ο ο Ὀναξ πο ]ναξ ουκ]ν Μίά ἵπ Όνο πίοτεῆσος 
κ ασ[ίον εἰ βρά Ἰ οἳ νν]ναῖ Τῖ ννας α γεργεφεπία- 
(ση οἱ πιεπιοπίαὶ 1” 
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[ . 3 / Ὦ 

2Ί ἐστι τὸ σῶμά µου. Καὶ λαθὼν τὸ ποτήριον, καὶ εὐχαριστήσας, ἔδωκεν 
3 με π 3 - . - 5 Γὰ ’ 

23 αὐτοῖς λέγων: ἍΠίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἱμά µου, 

195 
Μκ. τῦ. 
14. 22. 

τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἅμαρ- 
» ” α. αμα ς/ 3 ᾿ ' "δν τὰ , . , 

29 τιῶν. «4έγω δὲ υμῖν, οτι οὗ µη πίω ἄπ ἄρτι ἐκ τούτου του γεννη-- 

29 20 
4 

25 18 

µατος τῆς ἀἄμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ 
ο. οὁ ᾿ 3 ο , ω , 
υμῶν καινὸν ἐν τη βῥασιλείᾳ του πατρὀς µου. 

321. τὸ ποτήριον.] ἈἜοππε {ευ Μ35. Πανε ποί {λα 
τό. Βπαί πο ενἰἀάεποε, Ῥοί]ῃ εχῖεγπα] απά Ιπίεγηα], 
{οτ ἴἔε Ατάοιε 15 5ο είοπσ, ἰλαί ἴέ πιωςί Ῥο τε- 
εαϊπεά. Όεε Βρ. ΛΠάά]εί. Ἠεπεε Τί «ποι]ά 58ετῃ 
Έιαί οπρ οπρ ΟΠΙΥ Ίνα αξεά: {οΓ (45 οὔδετγεβ 
ΜιάάΙεί.) ““ .- {οατ οπρς οἱ ν]πε Ίγετε {ο ο 
επιρίίεά αί ἀϊπετεηί ἄπιες ἀπτίπσ ἴῃθ 6ΘΕΓΕΠΙΟΠΥ, 
α εἶησ]ε ορ {οι ἄππες Β]]εὰ ννας αἲ] ναί με ος- 
οαδίοη τεαι]τεά.” Ἠιίει οἳ ινε {οι ἶ5 Ἠετα 
πηεαΠί, Οοπητηεηία{οτ5 ατθ ποίῖ αστοεά. Τί ἵ5 σεπε- 
τα]]γ 5αρροφεά {ο Ἠανε Ῥεεπ {6 (μέγά, οι Ώλε ορ 
ο Μρεσίπς; ὙνΠῖο] Ύγας τεσατἆθάἆ α5 ἴῃθ πηοςί ἴπι- 

τίαηί οἳ {ε Του. Τ]μαῖ νο νήηο ννας πιϊχεἆ 
νη νναίετ, αἲ] ατο αστεεᾶ; απάἀ ἰπῖς οιδίοπι ἴθ 
ἘῬοπιαηίϊςίς α1]] βοταρι]οικ]γ τείαϊπ; (ποισὴ {16Υ 
Ρο]ά!]γ νιο]αίθ {ιο πεχί Ιπ]αποίίοῃ, πίετε ἐξ αὐτοῦ 
πάντες, ὮΥ οοπβπῖησ {πο «τρ {ο ιο (1]ετρΥ (α8 
1 ὕνε “α πγετε ππεαπί Γοτ ἴἶε 4γΡοθίΐρς ΟΠΙΥ), 
πο ςίαπάϊπς ναί Ομή5 νίενν 19 α{{ετ]γ Γογριάάει 
ὮΥ πε γεπκοπ 5αυ]οἶπεά το) αἰἰ ατε ἴο ἀτίπκ οΓ 1; 
απά ἵπ ερῖτο οἳ {6 είτοησ απθ]οτίγ οὗ ΑπαΗΥ, 
ἵπ ἴἶνε ρτασίῖσε οἳ {πε (Ἠατο] πρ {ο ἃ ΟΟΠΙΡΓΔ- 
ἄγε]γ τεοεπί ρετίοἀ. 

. τοῦτο γὰρ --- διαθήκης] “Έοι Ες ἴ8 τιν 
Ῥ]ουά, ὮΥ ννυμῖοἩ Ένα πενύ οοτεµαπί 15 τα/βοά. 
8ο Τε: τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ 
αἵματί µου, ““Βγ Όνε αἀπη]π]κίταίοπ οἳ {Πῖς ορ Ι 
ἱπεταίο α πεν Ἠε]σίοῃπ, {ο Ὃε τα Ιβεᾶ ὮΥ πιγ 
Ῥ]ουᾶ.”. Τη Όιο [ράργαί φαοτῖβοες ο να αποϊεπίΒ 
Ἡ να (α5 Ὠτοί, απά Ἠαπαπῃ. β]ιουν) αξαα] {ο Το- 
οεῖνο πε Ῥ]ουἆ ἵπ α γαρδε]; ὙΝίσἨ ννας ᾖέδοίι 
ἁγισαχ; ὮΥ νε πποτο Ῥατβατοις παΙοπΒ; Όπί ὮΥ ελα 
πιοτο οἶγί]ίχοὰ ιοΐπο ννας υυς(ιοά [οτ ες ἴο 
νήοὮ Όιε εοἶσιγ (νο ννῖπθ οἳ ιο Ἐαδί Ὀείηα τος) 
πνοπ]ά οοπτραίε: απά Ιπάεεά πο 19 ὮΥ ροεί5 
σα]]θά εἶνε Ρ]οσά οἳ νε σταρθ. Ἠοησο οι Τ,οτὰ 8 
ὮΥ εοπιε Ονουρ]Ώί ἴο πανε Ἰναὰ α τε[ετεηος {ο 5, 

--- ἐκχυνόμενον εἷς ἄφ. ἁμ.] Ἠοτε (48 (Το, Τ6- 
πηαγ]κ») Ένετο ἵς α ἱταπείοῃμ {ποπ Όιναο Ἰάσα οὗ 
Γράργα! ἴο Όιαι οὗ ρίαοµίανγ αποτίβοςφ; ἵπ ν/]]ο]ι 
Όνο εἱοίπι ννας οὔετεςὰ πρ 1π πο ρ]ασς ο 1ο πια, 
πιο Ἰνιὰ ἀεκετνεά ἀθαβι. Ἔκχυν. 8, π5 ΟΤος. 
ΤοπΙαγκ., Ῥτεκοπί Γοτ Ῥτοχϊπιαίο ΓΗ11τ6,  ΠΟΥΝ 

ο ]οίης {. 6. {ο Με) ε]νοά.” ΟΓ Οής οχαπιρ]θβ πτο 
-- πιά ἵ Άθτο ριί Γοτ ὑπὲρ, 15 ἵπ Μαιί. 
κ. 30. απᾶ Όνο πολλῶν ἵπ οηπἱνα]οηπί {ο πάντων, 
αα- Μα. κκ. 20. 6ο νο Νοίο στο, «σπιρ. 
Ῥοπι, ν. 15. Διαθήκης ἵφ {ο ὃς τοπάετος, ποῖ {28- 

-. τ (απιρή, αι εσηοπα{. 
33, οὗ μὴ πίω---πατρός μον.] Όπ ιο 8οηκο ος 

Όγοκο νγοτᾶν νοτο ἵπ πππο] ἀῑνοταίεν οἳ ορίπίοη 
ελήεβΥ οεσπκίοποά Ὦγ νο νατίους «οη9ον αλεήσποά 
{ο ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός µου, ΥΙΟ «οππο εήη]ς 

[νε] σαι [ο ἐν οὕρανῳ, ἴἶνο Ο0ορο] ὀἀἰκροπκαίοη : 
ης οὔναγκ τείοτ νο ννοτᾶν {ο Οκ πιο δίπτο- 

τα] Κἰπράσα; παπά οἴἶνοτεα, ασαίῃ, ήν ΛΙ Ιπίαπι 
τοῖσπ. Εηϊ ος Όνο Ἰαμί-πιοπάσηος {πέστργοϊαίοη, 

ὃν Όνοτο ἵ πα Ἠε]ο Ἱοπκοῃ οὐ ονίάσησο ην οπη ψνο]] 
ξ Ππιπαϊπεα ; παπά αν ἴο Όνο οπο Ῥο[ογο (ννηήο]ι 
ραρροφος Όνί σης Τ,οτὰ πποτο]γ ἱπιρηδοά ἴο πη- 
ποππσςο Όνο Ίση οὗ Όνο Γονν]κὴ Ῥήμκονοτ, 
από να κυημηήση οἳ Όνο Οήκίκη Τογά) παρ- 
ρε ἵπ Πα ρἱασε) Π 9 Ὀαχοά οἨ α απάγ [οιρόάα ίση; 

Γοτ 1 ἀοε5 ποί αρροαατ {μαί ος Τ,οτά Ἠετε Ἰιαὰ αΠΥ 
τείεγεπςς {ο πε ἀἰδοοπίίπιααηςσθ ΟΓ έπθ ῬαξβονοΓ. 
Τ]α πα, Τ Ὀπ]ς, πιαΥ Ὃε {οιπά ἵπ οηθ ΟΥ οίπες 
οἡ να βτεί-ππεπίίοπεά ΙπίετρτείαίοἨς, οἱ ΠΙΟ 
Ώιπε Γοτππετ (αἀορίεά ὮΥ πιαπΥ τεσεηίέ Εχροβί{οΓθ), 
Ώθαι5 α οοηβἰἀεταῦ]α 5επιΌ]αησοε οἱ {ταίἩ, Ῥείης 
Υθτγ 5α{αῦ]ε {ο πε οοη{εσέ, απά 5αρροτίεά ὮΥ ἴι 
Ρατα]]ε] Ραξεασε οἱ Τµακα, νετ πο θκρτθςδίοη 15 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, Ὑν Πίο] οβεπ ἀοποίος {θ 
(.,οβρε] ἀἱερεηφαίίοη. Τ]5 καινὸν νν]] Ῥε ριαί αᾱ- 
γετρία]]γ {ος ἐν καινῷ τρόπῳ, '«ἵηπ ἃ ΠΘΥΝ ΠΙΑΠΠΘΣ;7 
1.6. α κρἰτ]ίαα] οπ6, ΠαΠΙΕΙΥ αἱ ια νἱΙτίαα] Ρτεςεπςθ 
οὗ Οητ]ςί, αἲ (πε οε]ερταίίοῃ ο {ο Βαοταππεη{. 
Ὑεί ερεοίοις αξ (6 παν αΡΡεας, {Ίεγο 15 5ΟΠΙ6- 
Ώλπςσ ππδοιπά ἵπ Ῥτἰποῖρίε ; Γοτ 1έ 19 ργεξεῖπσ ἴοο 
ΠΙΙΟἨ ΟΠ ἴ]θ καινόν. ἨΒθείάες, ἨἨθη, Ὑθ ΠΙΑΥ ασκς, 
να  ΠΙΠ]οεά Ί Αί (Πε οοπιπιεποεπιεπί οἱ 
Οιτίε(ῦς Κἰπσάοπα αβίιοτ Ἠς5 ταςιτΓθοίΊοη, ἨΠθη ης 
αἴο απἀ ἀταπ]κς ν(Ἡ Ἠ]5 ἀῑδεῖρίες, 5αγ {πε αὔογνθ 
Οοπιππθηία{οτς, Ἠ Ίο αἆάμσοο Έακο χχὶν. ὁ0, 40. 
7οἨπ χχἰ. 19. Αοΐς 1.4. κ. 41. Βυπί νο ἆο ποῖ 
Ίααγη ναί Ίο ἀταπ]ς αἲ αἲ1, πας] Ίο5ς {ναί Ίο ἀταπ]ς 
νπθ. Ἠε ΠΙΕΤΕΙΥ αίο α Π]ο οῇ 8ΟΠ16 Π5δΗ απά 
Ἠοπογ-οοπηὈ, ΥνΠΙο 5 ἀῑδαίρ]ες 5εί Ώε[οτο Ἠϊπα 
(απά Ὠναί ππετε]γ {ο σοοπνίπος {επι (λαί Ίο γναβ 
τοἙ]]γ τίδεη ΓΓοτη ια ἀεαᾶ, απᾶά πο Ρ]απίοπη), απά 
Ώιθη ρτοβαβ]γ ρτεδεηί{εά {ιο τοςί {ο Ἰς ἀῑδοίρ]ος. 
Απά ο, Ιπάθεᾶ, 5ονετα] ΝΤΑ. απά Ὑοευδίοης (1η- 
οἰαάϊπς ια ἴννο Ἰαΐοτ Ἀγτ. απά Ὑ α]σ.) αγ ἴπ ποογᾶδ. 
Τ{ αρρεατα, ᾖιοτείοτα, Όναί Ομ ἹπίοτρτείαίοἨ 18 
απίοπαθ]α; απά πο /[ομγίίι 5 αἸοπε 81Ο] ἆδ απ 
ο βαἴ{ε]γ αἀορίθά, ὮΥ ν/μΙοΠ βασ. τοῦ πατρός µου ἶ8 
ίακεη ΓΟΓ ἐν τῇ βασ. τῶν οὐρανῶν 5πρτα ΥΠ. 11. 
Το χηΙ. 29. Τῆο σεποεταὶ 56Π89 οοο]εᾷ απάετ 
Οδ είτοησ πιείαρῃος 15, ἴιαί Πῖς ἀορατίατο Ποπ 
Όνοπα ννας πίρ] αἱ Παπά, απά ννου]ά ρτονεπί 118 
ασαϊῃ ρατοἱρα πρ ἵπ αΠΥ Γαίατο 5ο]οπηπ{ίγ οῇ ία 
Κιπά, ππίο Όιο οπὰ οῇ ιο ννοτ]ἀ. ἜΤ]ιο καινὸν Ἠα8 
α τοίοτοηοο {ο πο ρίγα ππίατο οῇ ενα Ἰάπς- 
ἆοπα επαιρµαίσα]]γ {οτππος «ιό ἸΙπσάοπα οῇ ΠΙΥ 
Επνοτγ,” ονοῃ πα πρι οταδαίοια, Οιαί ΄« ον ποί 
ππαάο νι Ἰαπάς, «οἴογπα] ἵπ ιο Ἠθανοηβ.) 
Τ]6 εχρτοββίοη γεγνήµατος τοῦ ἀμπέλου ἵδ ἃ Ροτίρ]ι- 
ταβίς Γοτ αοίπο, οσσογτίησ ποί οπ]γ ἵπ πο Φορί., 
Ὀ{ (αἲ Ἰσαςί ντι α Πρ] οπαπσο) ἵπ 1ο Ο]αεδισα] 
ντίῖοτ»: ο, στ. Ῥϊπά. ἈΝοπῃ. ἵκ. 20. ἀμπέλου παῖς. 
Απαστ, 04. Ἱ. Τ. γόνος ἀμπέλου. Ἰπαίοπὰ οῇ γεννή- 
µατος, 1ΠΗΥ Μος Ἰανο ἐπιγενήματος, Νο] 18 ο- 
ποὰ Ὦγ Μαν, οπ. Όνο ρτοιπά ο ρτοπίογ Ῥγο- 
ῥτ]οίγ, ππᾶ Όινο ροποταὶ πεασο οΓ ᾖνο Βοτρίητα] 
Ἠγίστς: Ὑ λογο γέννημα ἵδ αποᾷ οἳ πποη απά απί- 
τη] ἐπιγένημα, ΟΕ Όνο ΓΓαΙ{8 ο) ιο οατίμ. ο 
ποκπον]οᾶσος, Ἠονονοτ, Οι πογο ΙΒ, ονοῃ ἵῃ 
"νο (Ἰπμείσαὶ νυτ]ίστη, βοππο ὀῑνογείεγ οῇ τοπᾶἶημ. 
' Ἠπνο ποῖ νοπίατος {ο [ο]]ονν νο Ἰοπτποά Ἠάῑτος 
Ἠρτο, Ώσσπμρο ἵ (οἱ ἀσα θα] ννοί]νον α- παπα 
κ. κο ή ννομ]ὰ νο οἈκογνος, οἵ νο οΝΟΠ 
ΠΟΝΠ {ο Όνομα, (κο Όιο Ενπηρο]ἰμί,) ντ πρ τῃ 

α Γοτοίρη Ἰππριπσο, ἈΒονίάσα, (νο ροπογα] ΟΊΛΓΛΟ- 
οι οὗ Όνο ΜΒ, νήσο Ἠπνο ἔπιγεν, ἵπ ΑΠΟ ΠΗ 
γα]νον {ο ποησΏιοῃ α κηκρίσίοη ναί Πέ ατοκο, κο 
Ονοκαπάν ο οὔνον τοπάίηρ» οῇ Όιο απιο ΝΤ. επ 
πιο ήἱσπα, 
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μὴ 9 Καὶ ὑμνήσαντες, ἐξηλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. ἸἨύτε λέγει 3 

. ᾖὉ αὐτος ὁ Ἰησοῦς" Πάντες ἡμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ 8ἱ 
ταύτῃ. γέγραπται γάρ’ Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ δια- 

98 σκορπισθήσεται τὰ πρόθατα τῆς ποίµνης. Μετὰ δὲ τὸ 
90 ἐγερθηναί µε, προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλιλαίαν. ᾽Αποκριθεὶς δὲ ὁ 39 

Πέτρος εἶπεν αὐτῷ' Εἰ [καὶ] πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοὶ, ἐγὼ 
.] ΄ 

50 οὐδέποτε σκανδαλισθήσοµαι. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" ᾽αμὴν λέγω σοι, 

ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήση µε. 

90. ὑμνήσαντες] "' Πανῖηᾳ  υηρ πα Ἠγππς” 1. 6, 
οἱίγοτ, 45 8ΟΠ1Ί6 ὈήπΚ, οπο απἀπρίοά {ο Όνο το 
νήσο] (Ἠπὶκί Ἰνπά Ἰαφί πε αίοά (8ο πο (Ἠτίκ- 
εἴαη Ἠγππή ππεποποά αἲ Λος ἵν. 94) ου, π5 πηοβί 
ΟοππεΠ{αἴογς βαρροβε, νο ακααὶ. Ῥαεσμαὶ Ἠγπιη 
οα]]εά κατ ο ἂν, Ὅιο Εαεί, Ὑνίο] οοπαρτγἰδεά 
Όναο 11981 απά {οατ [ο ον ης Εκα]της. πείτε 
νας υηᾳ, ος του]σᾶ, 5 Όεοῃ ἀοπρίοά ; Ὀαέ [γοπι 
Όνο Παυθιπίσα] τεβεατο]ος οὗ Βαχίοτ{ απά Τρί, 
νο [Όγπιεγ ἵπ 1ο πποτο ρτοῦαβ]ο. 

9]. σκανδαλισθήσεσθε] |. 6. (15 Εαίηγπι, εχρ]αἶπς) 
σαλευθήσεσθε τὴν εἰς ἐμὲ πίστιν, ἤγουν Φφείζεσθε, Υο 
ανα] [1 ανναν οπη, Γοτκπκο πῃθ. 

---πατάζω --- ποίµνης] Έτοιη Ζαο]ᾖ. κ]. Τ., νοαρ]ι 
μην α εΗσηῖ, αἱ νετν απἰπιροτίαπΕ, νατίαίοη ΓΓΟΙη 
Ότο Ηοεῦ. απά Βορί. Τί 19 Ἱπάσαά ἴνοτο ϱαϊά οὗ απ 
ευ! Ἰνορ]νοτά  Ὀαῖ, ας ον τβΙΙαΥΚΒ, ογ Τ,οτὰ 
πρρ]ί6» 1ο Ῥαββαρο {ο Ἠπιφε]{ ταί]ετ ας απ ατρι- 
ππθηί ἆ /ογογί Όναπ α Ῥρτοδϊοίίοη. Μομί τεσεπί 
Οοπυπιοηίαίοτ (τοσα τος.) Οπκ Όναί Οπής ἶς α 
Ργοπεγδία{ ΕΧρΓΟΡΣΙΟΠ, οὗ νήσο νου αἀάπσο οκ- 
ΔΠΠΡΙ68. Βηί Ἴνοφο νν]] οπ]γ εἶουν Ενα ἴπετο Ίαν 
ἃ βἰπιί]ατ ρτονοτρίαὶ οχρτοβείοῃ, πο ναί ην Τ8 
βυΟἩ: νο] ἵν Ιπουηκ]κίοηί γι νο ὡς γέγρα- 
πται, Ὀν νο] 15 ΙπάΙσατοὰ α αποίαίοη μοά να 
Ο. Τ. Τ]ο ἴτιο τοπᾶίηρ ἵῃ νο Ῥορί. ἵ9, πο ἆοαδε, 
πάταζον (Γοαπά ἵπ ππαπΥ οῇ Όνο Ὀοεί Μας) Βυΐ αν 
Όνο ΓΕΓΠΙΙΠΑΠΙΟΠΒ ω παπά ον 3Τ6 ΝΘΤΥ εἰπηῖ]αγ (69Ρε- 
οἶα]]ν ἵπ ΜΡΒ.], 8ο Ῥτοβαβ]γ πατάξω ΎνΗΒ ο. 
αποηί, ροτ]ναρς ἴ]πο οπιποῃ, τοπάῖπα ἵπ νο ἴἶππο 
ο, Οτίκι, Της ἵ πππο] Ὠοίίου ἔππη καρροείηᾳ, 
νι Όννεῃ απά Παπάο]ρ], Ενας ιο ΕΙεύγειο ἵν σΟἵ- 
ταρίθάς Γοτ, αἰνουρὴ ο [γδί ΡΟΓΒΟΠ ἵ8 πο ἵπαρ- 
ο λάκο- ἵπ πο Πναπσοἰίεί, γαι 1 ἵ9 ααἷέο απευ τα- 
ία ἵπ πο Γγορ]ιοί, 
93. προάζω ἡμᾶς] Ἠοτο Όποτο ἵ8 α οοπμασί]οη 

οΓ 1ο ραλ/ογα! ΠΙΕΙπΡΊΟΥ οῇ νο ρτοσσἶπῃ νοτβο 
βΠά Όλο Γοτου οἱ πο βρυτο ἵ9 οἶσατ ὃν Ἰδατίης ἵπ 
τηϊπά Όνο Οτίοπία] ομκίοπα, οὗ νο εἸορλοτὰ πο 
Γο]οννίηᾳ, Όί ἰεαάΐπς νο βἸνθορ; η οἷν ἵς αἲα- 
ἀεὰ {ο ἵπ ο κ. 4. Ἠοεοππα, απά Καπ. Επ] 
Όναί Όιο βοηκο ΟΓ προόζω ΠΙΣΙ πο ο ργοβδοά οἩ, 
εἶποο αἲ] Ενας πνσαηξ ἶς, " Τ ννη] 96ο γοι αραΐη ἵπ 
Οωήσα, οχροοί ππο ἵπ Οᾳ]]οο.”.  Τ]ηοτο ἵ, Ἰνονν- 
ονοτ, βοπιοίπᾳ ας απά ργοσατίους ἵπ Οία ποτῖ οῇ 
ἠπίοτρτοια ίσης απ Τ Ῥγοίον εαρροδίηα, Ενας Όλο 
βοηπο (νο 8, αν ἵπ ονοτ ρτούϊσομα οὗ οὐ 
Ι.οτὰ αἲ ήν ροηἱοἆ, Ὀτίοβν απά οὐκουγοῖν ννοτάςὰ) 
5 ας οχργεκκοά ὃν νο Ρο][οννίπς ραταρ]ντακς (οη- 
ἀθά ο Επίκ.) “Ον τοατηῖηᾳ ἴο Πα, Τ ανα] ρτο- 
οσύς γου [πιο Οπ11οο ς 1, ο, Τ ενα]! βγεί ἴνο ρτον- 
ουί η Οα]σο, ν]οτο, 1) γοι Γοἶ]ονν πνο, γοι νν] 
ΤΟΟΟΥΟΤ γοΓ εἰνορ]γοτὰ απ Ἰοπάοτ. 
0, εἰ καὶ πόντες] νο καὶ ἵ αἰνκοπί Ποια πποεί 

οὗ νο Ὄοεί 35, απά 4οππο Ὑογείοηα, απά ἵνα το- 
ὑπ Ὦν ΜΗ απά Βοημ., απά οπποε]]οά ὃν 
Υοια., ΑΜ αἰλλν., Οπίοκῶ,, Γππα,, απά Ξολοῖα ν ναι 

γονίοτοὰ ὃν Επί, νοκο ΓοββΟηΑ, Ἠονονοτ, Ἀγο 
πιοτο αροσῖουα ναι κο]ά, Άβοντ αἲ], νοτο ἵν 
ποτ ΓΕΔΦΟΠ ἴο καρροφθ ἵνα Ἰπτούυισθά [τοι 

Ματκ, ἵπ ἃ μτοαί Ρατί οὗ Όνε Ἠ858., Όναη ναι ἵε 
ελου]ά Ἠανο νεο ποοϊἀεπίαϊ]γ οπη εὰ ἵπ 8ο πιαηΥ 
5 Γοτπα να τοπιαϊπάετ. ΈἘΟΓ πο οπε που] εγετ 
ἀθεῖσποσ]ν οπής Τε, αἶποςρ πο Ὕγηῖς ννου]ὰ νε {ρ- 
ποταηῖ ΟΓ νο βεη5ε, εσοπ. ἨἨετεας 8οπιο ππῖσηε 
Ομ π Ολα Όνευ εἰνοα]ά ν ν- Όνε κεη»ε Ὁγ Ἱπ- 
φογίίησ νο καὶ, Ὑν ο] αἲ αἲὶ ενεπίς πρ πιακθ 
οἴ]νοτα ργε/[ετ εἰ καὶ ἴο νε καὶ εἰ οἳ Ματ: ννήςσ], 
Ἠοννθυετ, ἵ8 Πιοτθ αρτεοαὺ]ο᾽ το ῥτοργίείνγ. 3ο 
Ηοπῃ. Π. ν. 516. καὶ εἰ µάλα καρτερός ἐστιν. Ἰπάεεὰ 
καὶ ἵα οσσαβ{ομα]]γ, γατίοις σππβος, Γοἱ 
ἵπ Ὦν φοτίθος οἱ φοἰο]]θίς; ἵπβοπππο]ι Όναι Τ «ου]ά 
Ρτοβαῦ]γ Ἠανο ἆοπο τὶρηῖ ἵπ πποτε ἀεείάεά]γ τε- 
 ψν] Όνε καὶ ἵπ ἸἨασγά. 1. 2Τ. 5. καὶ εἴ τι ἐβε- 

αστήκει. 

54. πρὶν ἁλέκ ωνῆσαι] Τῆο Ῥο]ο]. ον Τ]9- 
οογίξ,. 84Υ8 Αλεί ωνῶν ἵ Ῥτορετ]ν υκοά οὗ να 
νοῖσθ ο[βίτάς. Ὑσοι Πε 18 ρεγ]αρε πενετ υλεἀ, {π ΠΥ 
Ο]αεείσα] νντίίετ, ο) εοοζα ; Ῥαῖ δειν, κεκραγέναι 
φθέχγεσθαι.. Αα νο αθδίνήσα) πτ]ιοτε Ἰανό τοὶά 
8 εμαί οοσκς Ἠγετο Γοτυίάάεη ἴο ἵνα Κερί ἵπ ᾗετῖ- 
καΐσπα, Ὀδσαπκο ο νε “" Ἰνοῖν Οήπρε, Π Ίνα θεεη 
οὐ]θοῖοά ἶναι Ῥοΐοτ οοσ]ά ποῖ Ἠθατ οπο στον’, 
Βυϊ (ντθιουί ος Όλο Κποι Ὦν .-- το 4ΠΥ 
υπυβυα] 56η9ο οῇ ἀλέκτωρ, οἱ ἀἰκα[λονν] ο [εε{]- 
ΠΙΟΠΥ ΟΕ εἶνο αἱ πιά) νο παν, ννιον Βε]απά, ππαίη- 
(αἱ λαῖ Όνο οοςΚ παῖσΏᾶ οτονν οικίας οἱ νε οἵ τν; 
παπά ) μάάν 1η πθ α]]ποκς οὗ πίσηε, ὃς Ἰνδατά ὃν Ῥο- 
(ον {οπι νο Ἠουδο οὗ (αἱαρ]αα, πο να εἰτηα- 
ιοά ποατ Όνο οἶιγ-ννα]]. Ροή]αρς Όνο θεοί 
πιοάς ο τοπιονῖπα Όνε ἀϊβηου]εν ννου]ὰ ἴνο {ο τεῃ- 
ἀοτ, “' Ὀδ[ογο σος οτονν της.” Ατίκίορὴ, Εοε]. 
991. ὅτε τὸ δείτερον 4’ λεκτρνὼν ἐφ9 . ο νεν- 
οτ οοσΚα Ἠοτο Κερί, οτ ποῖ, η ὀεγακαί]σπη, Ὁνεγ, 
πο ἀοπθε, Ὕνοτο ἵπ νο νἰοϊπγ : απά Ον ϱ ννωτὴ 

Επ, ἀερεπάς προη 

Όνο ο” καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησε ππαν Ὁς τοπάοτ- 
ο, ν εοή Ἀ ΔΑ τωμκωρύγ. ἡτγ ἵπ ικα 
ππά. ο οἶνη εχργοκείοῃ νόσεε, 
ἕ' Ἡ κἰνα]] πο ἴνο οοο-οσυνίης ἆωο.” χο 
βε]ὰ Ίστο κο τοπιατκς ος νο οἶδπναας ἵπ Οία 

σης. Όντ Τ οτὰ ακκαγος Ἰς ους ὀἰκοῖ- 
ο, νὰ η -» ας ὶ οῇ, η ανν. 
Ἀκίοτ, Ὀἳ νν ΆνΊησ ΛΗ 

Ἠάπαν απά ναι «γψ. ν νο, ος 
Οναί οετη περι” 
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36 4έγει αὐτῷ ὃ Πέτρος” 
ἀπαρνήσομαι. 

396. ἸΤύτε ἔρχεται µετ αὐτῶν ὁ Ιησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεῦσημανη, 

ς ’ 5 

οµοίως δὲ καὶ πάντες οἳ μαθηταὶ εἰπον. 
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Κάν δέη µε σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὗ µή σε]14. 993. 
91 

85 

, -ϱ -ϱ 3 - 3 

καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς Καθίσατε αὐτοῦ, ἕώς οὗ ἀπελθὼν προσεύ-- 

57 ξωμαι ἐκεῖ. 

35 ρξατοῇ λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 

λυπός ἐστιν ἡ Ψυχή µου ἕως Θανάτου" 

39 µετ ἐμοῦ. 

προσευχόµενος καὶ λέγων ' 

95. κἂν δέῃ µε σ. σ. ἀποθανεῖν] Α 5ίτοηυσ Γοτπα οΓ 
εχρτεξδίοῃ, ος 5αο]Ἀ ΓΠεαιεπί οοσττεηςθ Ιπ ια 
ΟΙαβείσαὶ ντ]ίοτς, Ογαί Τί πιαΥ ὃε τεσατάεά αν αἰ- 
πιοβί Ρτονετρῖα|. Όπ πε 1596 οϐ οὗ μὴ ΝΙΙΠ Όιε 
Επί. Ιπάϊς., 9ε6 ἸΙπεγ΄5 (ατ. «τ. Ρ. 100. 

---ὁμοίως δέ] ΈΤ]ε δὲ, πο 15 ποῖ Γουπά ἵη 
Όνε {εχίας τεοθρίας, ἶς 5αρροτίεά ὮΥ πιοδέ οἳ {πο 
Ρεςί Μ55. απἁ 5οπιε Ί6Γ5ΙΟΠ5, Εαίμοτς, απά οατ]γ 
Εάῑῑοπς: απά Τί ας Όθεπ τορίογτεά Ὦν Ἰγοαίς., 
ΜαΒΠ., (τίαςο., Τήεπα., Ετίίσ., απἀ Ὦε]οίσ. Τι 
ἰε, ἰπάρεεά, τεαα]τεά Ὦγ πε ργοργτείας πισω. 

90. Γεθσημανῆ.] Ηεὺ. 2ο’ Ὠ}, “ ρ]αςε οῇ οἳ] 
Ρτοςςος.”. Τί ννας ςΙααίεὰ αἲ Ώπε {οοί οΓ πε Μῆουπί 
ο[011νες. ἜΤ{5 15 ἵπιρτορετ]γ, ΡΥ 5οπηθ (ΟΠΙΠΠΕΗ- 
{ἐπίογς, 5αρροβεά {ο Ἠανε Όεεῃ {πε υ/ίασο ἵπ νν]]ο] 
Όνε ρτοάυσε οῇ Ονε Ἀῆοιπί οἳ ΟΙ1νες ννας Ῥγερατεὰ 
Γοτ επφα; Γοτ {νθ ἴΘΓΠΙ χωρίον «ΠΠ ΟΠΙΥ πθαῃ α [είά 
οἵ εἶοκε; 48, Ιπάεεά, 15 ρ]αίπ {ΤΟΠΙΑ ἴλα Υετγ }α1ΐο 
αἰσπίβεα[ἰσηίς οἳ νε ννογᾶ, Ὑνήε]ι 18 [ΤΟΠΙΑ χωρίω 
εοσπαίο νι χωρίζω, ἴο βεί αρατί, ἴακο ἵπ, ο: 6Ἡ- 
εἶοθε; ννηθποε χωρὶς, αρα). ΤΠ6γ ννετε, Ι ἵπι- 
αρΐπε, ἀεοεῖνεά ὮΥ Εί5 χωρίον Πανίπς α παΡιο 9δ- 
αἴσπεά το Ἡ. Ὑαϊ ναί βοίάς Ἰπά ΠππιθΒ, Νο βπά 
ᾖτοπι 3 Κίπσ χνΏι. ΤΠ. “νε ϱα]]ετς βε]ά. 3 
Βοπα. Π. 10. “ ὔιο βε]ά οἳ είτοπς ππεῃ 5’ απά Λος 
1, 19. “« Αοε]άαπια, νο βο]ὰ οἱ υ]ους ς”) απά, νν]ναί 
ἵψ εἰ] πποτο {ο να ρΗτροςο, Ρ5. χ]κ. ΤΙ. “' οι 
Όνο Ἰαπάς αβΏιετ Ελεῖν οΝΏ Πες: απά βπα]]γ, 
νν]ναί 19 πποβί {ο Όνε ρµτροςαθ, ΤἨπογὰ. 1. 108. µά- 
χη ἐν Οἰνοφύτοις, ἨΝθτε Όινο Εάῑῑογς Ρε] Ἱπίο ἴἶνα 
βαππε οἵτοτ οἱ Οἠπκίησ Τ {ο Όθ α {οιοῃ. Τη ννοτὰ 
ὧν 5 πο ἆ ἵπ νο βα!Ππθ 86Π56 αἱλο αἱ Γπασγά. 

060, απά Ῥαμμαῃ, Ἱ. 29.3, ἵπ πο, Νο Ππά Ὦγ 
Μαυπάτε]!, εἶναι νε νοτγ οἶοθο ἵπ οαποςίίοη Τεθ- 
σημ. 001] τοπιαίης; απά ο Μβείοπατγ Ηοετα]ά {οτ 
1554, ρ. 60., αἰτοκίς (ναί (Ίνετε ατθ φ{1]] ανετα] πη- 
Πεπί οἱίνο-ίτους ἵπ χο ρ]ασς. 

0]. παραλαβὼν τὸν Πέτρον ---Ζεβ.] ιο βππιο 
νο Ἰπά ακοή αν νπθρφθθς ο Ἠής Γγπηκῆσιι- 

ταΐοῃ. Ἰω λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν Ένοτο ἵδ α βοτὲ 
οἱ εἰπιακ: [ου νο Ἰαέίει ἵν α πΙΝΟἩ βίτοησογ {ο γπη 
Ένπη Ενα ΓΟΓπΠΟΥ, παπά αἱσπίβεν {ο Ὦ6 5ο ονογν νο] π]- 
ο, αν {ο ὕροσπιο Ἰπαρηκίν]ο. [ορ. ερ. ἵν. 31. 
ζοὖα κ, 5]. 
«9, ὃ ᾿ησοῦς] ἜΤην ἵν Ἱπίτοδπσσά Ὦγ Ὑγοι»., 
Οµ οκ, Μαν, Επίία., παπά 5ο], (γοπη νο Ἰνονί 
Μ55., Ὑεγκίοπα, απά Έπος, Περίλυπός ---- µου, 
{ος περίὰ. εἶμι: νήσο] ἵ ποσοππσά α- Ἠοργαίμῃη : 
Ἐν ες τν Γουπᾶ ἵῃ ιοί Ἱπησηπσος, ἵπ περίλυπος, 
Όνο περι ἵα πέεπκίγε, αν ἵπ Όνο νγοτό περιχαρὴς, τε- 
ο, περιδεῆς, ππὸ περιαλγής. Ἡ ἵ9 νο]] οὔλοτν- 

ὉΥ νο τοι Ὑαἰοκη,, “ Ῥοκίτοππά {ιά πε- 
σενα αρία πα ήνασταπί Ενπηροκία, 4ο 1 γλυ, 1η 

Ορ κεπιαπία, φππηάο, καν Γογηνα ον λη(ν, 
Ώκυν ἵρπεπα, οἳ ροςσπίΟγΗη ΊπηπαπΟτΗτη. ροή- 
ἆρτο γεν Ῥοη οργή” "Έως θανάτου 

ἵσ α ποί υππεφαεπί πἀθήοι {ο Όνο ρηγακο, 8ο 

᾿ , .) ’ 

Καὶ παραλαθὼν τὸν ΙΠέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεθεδαίου, 
΄ 3 ο .. 

Τότε λέγει αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς" 

Πάτερ µου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω 
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µείνατε ὧδε, καὶ Υρηγορεῖτε 
΄ 3 3 

Καὶ Τ προελθὼν μικρὸ», ἔπεσεν ἐπὶ πρόὀσωπον αὐτοῦ, 3 4ἱ 
396 43 

1ομᾳς ἵν. Ὁ. λελύπημαι ἕως θανάτου. 366 8159 Ρα. 
οχῖν. ὁ. Ας ἴο ια παίπγε ΟΕ Ομ ασοπη οὗ ους 
Τ,οτὰ 1π να σατάςῃ ΟΓ (46ΏΊδδίπαπε, ΤΠΕ ας Ῥεεπ 
νγίαπ, Ῥαΐ ποίλίπσ οετίαϊπΙγ ἀείεγπιπεά. Το 
5ο αγ πιγςίετῖοις α 5αθ]εοί νο οαηποί αρ- 
Ῥτοας] {οο τανεταπ{]γ. ἜΤ]αϊ πδ ορ να ποῖ 
εἰπιρ]γ ἀθαίίι, (Ισ 5οππθ οὗ ὧ1ια απ{επί ΙΠίεί- 
Ῥγείετς απάεγ5ίοοά) νναθ ΠΠΠΥ 6 να οογίαϊη. 
Τ]ναϊ Όνε ασοπΥ Ίνας οσσαδίοπεὰ (45 5οπιε 5ρ- 
Ῥο56) {γοισ]ι ἴε ἀὐνῖπε ιοα{{ι, ΘΥ ος Ἠεάςαπιες 
Όντας Ὀδαγίησ [ο 5ἶπς ο) {νο γνοτ]ά, 15 Παθ]ο ἴο 
ΠΙΠΡΥ οὐ]θοίίοΏξς ἃ5 ἵ5 αἶ5ο ἴ]α ορίἰπίοη, ελαί οιις 
Τ,οτά Ἰαά πεῃ α 56νογο αρἰτ]ίααἱ οοπβ]οί ντ] {πα 
στοπ{ ΘΠΘΙΗΥ οῇ πιαπκ]πᾶ. Τ]ε ἀεαά]γ Ἀοττος ννας, 
πο ἀοιθί, ρτούισεά ὉΥ α νατῖείγ οῇ οα.5ος αγὶδίησ 
{τοιη 5 Ῥεοι]ίας ςΠπαίίοη απά οἰτοιπηδίαηςσθς, 
απά ννμΙο] ἴξ ννοτο ρτοδιπηρίαοιις ἴοο παἰπαί{οιγ {ο 
5οππ. Αί Όπα 5απιθ πια, ΠΟΥΝΕΝΕΣ, ννς ΤπαΥγ γοςί 
π5δητοά Όιαί οι Τ,ογᾷ5 ασοπν γνας, ΤΠ 6ΟΠηΘ ΠΙΥς- 
{ογίοις Ίναγ, οοππθοίοά νυν] πα οβοτίηςσ οῇ Πἰπι- 
5ε]/ α5 α 5αοτ]ῇσο {ΟΥ πο εἶη5 οῇ έλα ννοτ]ᾱ, απά 
Ότο ρτοσυτίησ ια ταάσπριίοπ οῇ πιαπκἰπά. 

99. προελθὼν] Μαηγ οΓ{]ε Ῥεςί ΝΤ. Ἠανθ προσ 
ελθὼν, ΝΠΙσο 15 τουεῖναὰ Ιπίο νο ἰοχί ὢν Τα, 
απά Ῥο]νο]σ, παπά «ἰτοπαοις]ν ἀε[ίοπάσά Ὦγ ἴποπη: 
Ῥη{ οπ Ργοσατίος στοιπάς. ἜΓ]εα οοΠΊΠΠΟΠ τοπάἶησ 
Ίια5 Όδεοι ]ας5ί]γ τοςίοτοὰ ὃν (τίεδῦ, απά Ἐτιίσ. 
Γοτ Τ 19 ἵπ ναῖπ ἴο πτσο ΝΤ. απθ]ογίίγ ἵπ ννοτζβ 
Ῥετρείπα]1γ οοπ[{οιπάςά, απά ΠΟΠ6 3Τθ ΠΙο0γθ 5ο 
Όναι προ ππάὰ προς ἵπ οοπαροβ/ίίοη. ΕΒυιί ουοη Ν6γθ 
ναί νπἰνος, παπά ΜΕ. ννοτο ἵπ Γπνοιγ ΟΓ προς, 
γοί νο (6β{ΙΠπιοπΥ οὗ Ὑογείοπς απά Επίοτς, αἲἰ 
ος "ποια οἩ πο 5ιάς οῇ προ, νου] Ίινοτο (πτη ἴ]χα 
εοα]ο {π [πνοιτ οΓ Όιο οΟΠΙΠΙΟΠ γοπάἶπσ. Βοβίἀος, 
προς 15 οπραῦ]ο οῇ πο {ο]οταῦ]α 96Ἠ5ο, οχοορί ὉΥ α 
πηορί ντε] οἱ]1ρβο. 

--- εἰ ὀυνατόν ἐ.] “Ίο ατο Ίεγο (84αὖγ5 Οτοί.) {ο 
ἀἱκΗήπσακ] Ὀοίννοση νν]αί 19 Ιπιροδεῖρ]ο ρου »ο, 
ππά νν]αί 15 Ἱππροβδίρ]θ ος τοί {ο μασοίο. Νον 
005 85 ποηίης ἵ9 ἱππιροβείρ]ο νι (Οσᾶ, οχοορί 
εποἩ ήησ α5 πτο Τη Ώποπικο]νος ἱποοπβϊκίοηί, ΟΥ 
ο]κο πτο τορµσπαπ{ {ο νο Ὠϊνίπο παίτο, ἜΤ]ιο 
βοη5ο, ἠποτοίοτο, 19, «Τ) Π νο οοηβ!κίοπ{ νν τν νο 
σοπηρο]ς απά πιο]οῦς οἩ (ην Ετονἱάσησς {ΟΥ (να 
ϱα]ναίοῃ ο πιοῃ,” Της νο ννογᾶς πτο ρογ/[οοἵ]γ 
τοςσπο[]οπϱ]ο νν εν λος ο νο ρατα]]ο] ρπβεασο 
οὗ Ματς ἵν. Ὀ0, πάντα ὀννατά σοι. Ἀλπηί]ατ ςοηί]- 
ΠΠΟΠΙΑ ατο οποίο οπη νο (]αμρίσα]ὶ νντίοτα, ΤΠ 
παρελθέτω ---τὸ ποτήριον Ώνοτο ἵ9 (48 4ΡΡοαΓΑ ΓΓΟΙΗ 
Ότο (πεκίσαὶ οσο) α- βσατο ἀοτίνοά [τοπ α 
οαρ Ὀοίης οπττ]οὰ ρα ΔΗΥ οπο αἱ α [οαμί, 8ο 
ΛΗΠΟΤΟΟΠ, παρέρχεται 1 μὴ κάτεχε. ΊΝΟ ΠΙΛΥ Τ6- 
πια Ότο Ῥο]ά ἤσατο Ἱπνο]νος ΤΠ ποτήριον, ΒΗΗΙ ΑΕ 
(ο να οσα π Ἐκαία]ι , π., ντο Ἰνακί ἁγιπ]ς 
αἱ νο Ἰππά ο νο Τ,οτὰ νο ου ο) ήν ΗΥ τ Ἰηλί 
ὀγπηκος νο ὀτοσν ο) Όινο ορ οὗ (πο ημ 
μὴν νήσο Ἐ ννου]ά οἵήπρατο α νουν η] πο ρῇµ- 
ράσο ο ολγ]. Άσαπ. 1201. τάδ ἂν δικαίως ἦν, 
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λέγει τῷ Πέτρῳ'  Οὕτως οὐκ 
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πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἆλλ᾽ ὡς σύ. 

4 Ἰαὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητᾶς, καὶ εὑρίοκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ 40 

ἰσχύσατε µίαν ὥραν γρηγορῆσαι µετ 
38 40 ἐμοῦ; }ρηγοφεῖτε καὶ ᾿προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἲς πειρασµόν. 41 
50 Ίὺ μὲν πνεῦμα πρόθυμο», ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενή Πάλι ἐκ δευτέρου 38 

ἀπελθὼν πφοσηύξατο, λέγων Πάτερ µου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ 
ποτήριον παρελθεῖν ἀπ ἐμυῦ, ἐὰν µὴ αὐτὸ πίω, γενηδήτω τὸ θέληµά 

«0 σου. Καὶ ἐλθὼν εὐμίσκει αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας" ἦσαν γὰρ 43 

αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεθαρηµένοι. Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς, ἀπελθὼν πάλιν 4 

11 προσηύξατο ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. Ίύτε ἔφχεται πρὸς τοὺς 45 

μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς' Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύ- 

εσθετ---ἰδοῦ, ἤγγικεν ἡ ὥρα, καὶ ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται 
92 εἲς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. ---Εγείρευδε! ἄγωμεν! ἰδοῦ, ἤγγικεν ὁ παρα- 46 

διδούς µε. 

5 κ Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοι, Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, ἠλθε, καὶ 41 

µετ αὐτοῦ Όχλος πολὺς μειὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων 

ἐπερδίκως μὲν οὖν Τοσῶνδε κρατῆρ' ἐν ὁόμοις κακῶν ὕδε 
Πλήσας ἁραίων, αὐτὸς ἐκπίνει µολών. 

40. οὕτως] "' Παπε] αἰοούιε/”. Της, Ἰκο εἶτα 
απά 8οπηθ οἵνογ ραγίἶο]θς, 19 5ο α8οά νι Γπίεττο- 
Π110Π8, π5 {ο ἀοποίο ννοπάογ πηῖκος νι οεπετο. 
οἱ», οἵίος Ἠοπι. Π. ϱ. 20. ἂὶ 0Ο. ε. 2041. Έτοπα 

Όιο παίωγα! 8ΕΠ8ΒΟ οἳ ιο ἴειπι, ος Τ,οτὰ πονν 
α5φος {ο ιο πιρίαρ]ιογῖσα!, απᾶ ο Ἰ προῃπ 1 
ο οχ]νογίαίίοη ἐο. Ολρέίαν 1ρα(ς πια οΠ 
νήοἩ εαθ]οοί 96ο απ οχοσ]]ομί Β6ΓΙΠΟΠ οἩ ή 
ιοχί ὃν Ὀντ. ΒοαΏι, οἱ. νἰ. 300., Νηοτο, αΏοτ οἳ- 
βοτνίησ ναι, ἵπ νο Οκήαπ ννατίατο, Όνο νο 
ρτοαί ἀο[εηβίνος ασπ]ηκί (οπιρίαίοι ατα σα (ος 
απά ρΓαψήογ, Ἰο τοππαγκς, Τ. Οναί ιοαί(ολιίης Ἱππροτίς, 
{η νο ἤγαί ρ]ασο, α 9696 ΟΡ {ο ρτοαίηονς οῇ νο 
εν] νο οοπίοπὀ αραίηει; 94]ν, α ἀλισοπί 5πτνου 
οὗ Όια ρον/οτ οῇ {ο 6ΠΟΠΑΥ, οοππρατεὰ νῦν να 
Νθακηοςς απ ἴτοπο]μοτγ οἱ οἳς ο/η Ἠθατίς; Φ4]γ, 
ἃ οοηβ]ἀθγαίίοή οἱ νο νναγς Ὦγ νήσο] ἑοππρίαίοη 
Ίνα Ρτονα]]οά οἩ οµγφο]νος ος οἴνθογας Ην, α 
οοπ πα] αΗ/ρπήίοπ ἵο Όιο ἆππσος, ἵπ ορροβδίίομ Το 
οπεκκηέκν; δΙΜΊΥ, π. οοηβίαηῖ παπά 96νοΓθ ἴ6Ππρο- 
Γπηςς. Π. αι Ῥραψογ ἵν τοπάετοὰ οβοσίαα!, 
1ί, ὮΥ Γοτνοπογ οι ἱπεροτίαπίίνς 241Υ, ὃν οοη- 
ΕΙΠΠΟΥ ΟΓ ῥ6Γγ8ονοταπος. ΠΠ. ναι Ἠαιο]ίπς απιὰ 
1αψεΥ πηικί ὃς αἱνναγς ρα; Όνο βγει νν νου 
Όιο Ἰακί Ἰνοίπς ναί ργοκιηρίίοη ; Όνο Ἰαδί νντΏνουε 
Όνο ἤγεί α πιο εγη. 

4]. εἰσέλθητε.] Εἰσελθεῖν ἵ Ἰνογο αασἀ, Ἰἶκο ἐμπί- 
πτειν ἵη 1 Γέπα. νἰ, Ὁ,, ἴο ἀσποίο [1 μπάεν, δµο- 
ο. Όυτ Τοτὰ ἆσοα ποῖ ἀῑτοοί Όνομα ἴο ταν ἴο 
(σὰ ναί πο ΓοπηρίαίοἨ παρ] ἵνοβηὶ Όνοπας ας 
Όναί Όνου παὶσῖ πο ο οὔέγεσε Ὃν Όνο ἱοπιρία- 
ὕἴομα ἵπ νν]ηο] νου πανί ο Ἰπνο]νοάς απά {ο 
βαν Γον οχίγαοτάίπατγ αρἰτ απ] αβοἰκίαπςς υπάςτ 

οπι, 
--τὸ μὲν πνεῦμα ---- ἀσθενής.] ἜΤὴής ἵα πιοππί πο 

ΛΑ 4η οχου»ο ος Ονοῖν (γα εν, ας α5- ππ που ήνο 
ιο τοπίο νρίππος, {οροΏνοτ νι ΡτΑΥΟΥ. 

43. πόλιν ἐκ ἀρυτέρον.] Ἀοπιο ννου]ά το[οτ πάλιν 
ιο ἀπελθὼν, απά ἐκ δευτ. (κοἳ]. χρύνου)} Το προσηύξατο. 
Βυ1 Όνο (Ἰακείσαὶ οχαπηρ] ο ανν Ὁγν νο ϱοπι- 
πιοηίπίογα κἶνονν Οναί νο ννογόκ πεί ἴνο ἴπκοι 
(οροῦνογ: ἵπ ντο] Ἴνογο ἵά πο (ποσο Γππαρίπο) 
α Ρ/ροπακπε, ναί α α{γοησεν ο εργελκίοη. ση 

40. βεβαρημένοι.] Βαὺ. ὕπνφ; Οιουμ]ι νο οἸ]άρεο 

ἱς ταγε]γ εαρρ]εά. Ἀαρίνεσθαι ἵδ οΏεπ αφεὰ οί 
Ότο Ἠοανίηςκς οὗ «/εερ. 

40. καθείδετε τὸ λοιπόν.] Τὶή8 8εοπι κο ἵποοῃ- 
βἰκίοπί νι (ἶνο εὐεθφπθηί οχλογίαίοη ἐγείρεσθε ! 
ἄγωμεν! Ὠναί πα (οπαπιοηίαίογα ἴακο Όνο κεπ- 
ἵοπος πίεττοσα νε]; ᾳ. ᾱ. "4ο γε γεῖ εἶεερ 1 
Βυϊ ης κ ἀοΐπα γίο]επες ἵο Όνο οοπείγασίίοη, 
παπά 195 οοΠ {ο Όνο κής Ἱ (απ Ἐτις. 
Εἰνονήβ)ς νήσο νν] πο Ῥετιπ]ῖ τὸ λοιπὸν ἵο Ὦθ 
ἴακεν ἵπ απν οὔνετ 86ης Όναν “ π εκείνη (επι 
α Ἡ ἵ Ὀοιίος νι ϱἨηγεοεί., Εαν, 
Ἱταδιη., οσα, Οτοῖ., απ 8οππε τεσεηῖί ΟΟΠΙΠΙΕΗ- 

ἴαίογς (15 Βομπιίά, απ Ετσ.], ο κα α Κπά 
οὗ ε]σ]η]ν ἐἑγοπίσαί γεῦΚε; α. ᾱ. [' Βίποςρ γοι 
Ἠανο Ενας [αγ βαῖ]εὰ {ο πνασμ] εἱεερ οἩ νο το- 
πηπἰπάοτ ο) Όνο πια, απά ἴακο γουτ τοεί [ΠΠ γοι 
σπα]... Βυι, ἵΓ τον ὃς Όι { υπευαρ]ο το 
Όνο ορσπείοη, (ἠνουσ] (απιρῦ. Ῥτοπουποςς {έ νε 
πα αγα]) νο παν, νῦν Τ]ηουρηγ]., Ἠοδεππῃ., ππᾶ 
Καπ, ἴακο Όλο Ἱπροταίίνος ρεγηηκκἰγοίμ,  Τ πο 
Ίοηρογ ἀθείτο γοι {ο ναίομ τς”) γοι σα πο] 
τοπάςγ πιο αοτνίος... ἹἸ - ο... 
Ραπομαἶον, το, ἵπ 40Π16 ἀοθστος, τοργοκεπί 
αὐγιρεηοκα ΟΕ νο Ρἰγακοσ]οαγ. Ἰ Νου]ά ϱαγ]γος 
οὔκοτνο, ναί ἴὲ ἵ ἵπ ναῖη Το α]]ορο ναί 1ο Γογο- 

ἴπσ ρυποπαίον ἵα τοφυῖτοά Ὦν Όνο ννογᾶς οῇ 
ρεὴ ακίί, 460. τί καθεύδετε. ὙΝ. 4 Ροτυ]ἀ8 αν {ο 
ευρροβο, μπε Όνο πἀάτοκα τοοοτόσὰ Ὦγ Τ ικα του] 
Ρἰασο ας ννο]] ας Οναί πιοποπεὰ ὃν Ἁπαιν,, Όνας 
οἱ Όνο Γογήποτ ροκ Όναί οὗ Όνο Ἰα1οτ. 
-- 18ου]. τῆς π ας Επ ηγτη. τἱρ]] 

μονο, καὶ ὃν νκκννγ ἱ κο. ος 
πολι, Ὦν ν]ναξ 8οπηο οπ]] α Ἠοὐγαίκπας (πουρ]ι Τε 
ἵ8 .. η μπας Γ- . . πιά ώρσεν ώ., 

-- α ῶν. .6. ᾿ π5 Ἱ 

Όνδης. σα Ίσεα ρτοαδ]γ, ἴακο ἵτ ο νο. 11ειος. 
Ἡ πναγ, Ἰνοννενοτ, νο υπάστεῖοσά οὗ Δοῦ. 

41. ζέλων] “Ἰκποταπα, εαδα απά επολ Ἰϊκο 
μή Ἡνοθαροῃπς. 80}, Ἀονονοτ, 
κοαγορ]γ Ίνανο ἴνδοη Έοτπο ὃν Ἠοπιπη κο]άίσται 
Ονουμ]ν ο καν, 8. ερθακκ οὗ α Ἠοπιπη σπεῖρα. 
Όναῖ οχργοκείοη, Ἠονονοτ, ππυκί ἴνο υπάετεῖοος ἵπ 
α ΠπΟτΟ πεπογα] κεηβο ΟΓ ἔεες Όναν α οολνοπ, Απά 
Όνοκο παῖσ] ἴνο κἰαοποά αἲ 8οπιο Π]ο ἀῑκίαπςς, 
το αἰά Όνο οἰν ροννοτ, η ο]ν να ἠἰεἷψ {ο ὃς πο 
οοπηραπίοὰ Ὁγ α οοπεἰἀσταυ]ο πποῦ, | 
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48 καὶ πρεσθυτέρων τοῦ λαοῦ. 

197 
ΜΕ. Πῦ. 

“Ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοὶς 14. 909, 
ϱω ΄ 31 3, 3 

49 σημεῖον, λέγων Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι" κρατήσατε αὐτόν. Καὺ 3 
32 ΄ - .. τι Ξ 

εὐθέως προσελθὼν τῷ Ιησοῦ, εἶπε 
ο. ι” ... Ἅ - 9 3 μα, 

δ0 αυτον. Ο δὲ Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ 

Χαᾶρε ῥωθθέ» 
Ἕταϊρε, ἐφ᾽ τ 

καὶ κατεφίλησεν 
τ , ’ 

ᾧ παρει; ἍἸΊῦτε 46 
ο 

296 3 ό λ ᾽ - αι ἄς . 2 ” . ’ ή 

προσελύοντες ἐπεθαλον τας χεῖρας ἐπι τον {ησου», και ἐκρατησαν αὖτο». 
ας ] τ - κ. 3 σσ. ὀ Γ ᾽ ”,ω 3 ͵ |) ’ 

δΙ1 Καὶ ἰδου, εἷς τῶν µετα Ίησου, ἐκτείνας την χείρα, απεσπασε την µα- 4Τ 50 

ν) .. ’ . -”- .. 3 Π 3 ω 3 - 

Ίαιραν αὐτοῦ, καὶ παταξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, ἀφεῖλεν αυτοῦ 
3 

60 τὸ ὠτίον. 
ιά ;- 

εἰς τὸν τόπον αὐτῆς 

ιά . 3 - κα. .. 

Τύτε λέγει αὐτῷ ο Ίησους ' 
3 ΄ ’ .) ’ 

Αποστρεψον σου τη» µαχαιραν 
[ή ’ 

πάντες γὰρ οἳ λαθόντες µαάχαιραν ἐν µαχαίρᾳ 
3 ο. 2. -” 5 ε) ΄ ” ΄ ΄ 

69 απολοῦνται. ᾿Ε δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι παρακαλέσαι τὸν πατέρα 

δ4 µου, καὶ παραστήσει µοι πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων ; }1ῶς 
5 θ - 9 ϱ/ [ο -- , 

οὖν πληρωθῶσιν αἳ γραφαὶ, Οτι οὕτω δεῖ γενέσθαι ; 

65 

ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, συλλαθεῖν µε; Καθ ἡμέραν πρὸς 49 

3 3 , σε 5 ες « ς 3 . ϱω », ο ς 1. «4, .) 

Ἐν ἐκείνη τῃ ὧὠφᾳ εἶπεν ο Ιησοῦς τοῖς Όχλοις' «Ως ἐπὶ ληστὴν 48 δ2 

ὂ5 
ς . ’ . » ” 2 

ἡμᾶς ἐκαθεζομην διδάσκων ἐν τῷ ἵερῷ, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ µε. 

48. φιλήσω.] Αστεεαῦ]γ {ο {1ο οιξίοπ]ατγ πιοάθ 
οῇ ασ. 1π απο]επί Ώπιες, εδρεοίαἰ1γ ἵπ νε 
Έαει; υνΠῖο] ἶ9 5611] τείαϊπεὰ ἵπ Βραῖπ απά 5οπιθ 
Ρατίς οἱ Πα]γ απἀ Εταηςθ. 

49. κατεφίλησεν.] Ίπ ια Ο]αβεῖσα] νντ]ίοτς (11 
κατα ἵς πςυα]1γ ἐπάρπείνο; Ῥαΐ ἵπ ἴπε Βορί. Ροί] Ώια 
εἰπαρ]ε απ οοπιρουπά ατε α5εἆ ἱπάΙΤετεπί]γ. 

50. ἑταῖρε] ἜΤηῖς ἵ5 εδί τοσατἆεἆ 45 α ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
Γοτπι οὗ αἀάτεςς, Ώιοισ] σεπετα]]γ Ἱπιρ]γίης 8οπιθ 
ἀεστεο οἳ εοπίοπαρί, ΟΥ, 45 Ἰετθ, ΤΘΡΤΟαΕΗ. 

---ἐφζ.] Μοδί οἳ νε Ῥεεί Μ55., ἰοσοί]ετ 
ψηθ 8οπιο ἘΕαίλνετε απά εατ]γ Εάά., Ἠανε ἐφ᾽ ὃ, 
ν]ηοὮ 9 οὐ ιτοὰ Ὦγ Μαίϊθναὶ, (τιεδὺ., ΤΓηΐπ., 
Ετία., απά Βο]ο]π. Τε 15 «σατοε]γ ροβἱρ]θ {ο ἀ4θ- 
ἑρτπηίπο {ιο (τας τοπάίης, Ώοσαμςδε ιο θἰσηίβοα- 
Ποπ οὗ ριροθε 19 χρτοβεεᾷ οί] Ὦγ νε [λα[ἶνε 
απά Όο Ατομα. Ὑεῖ, 1 Όχο ρΊταδο οεοττεά ἵπ α 
ἰαείσα! νντῖέοτ, 1 εἸου]ά πο Ἰορίίαίο {ο ος ἐφ᾽ 
ᾧ; (ος ΤΙ απι ποῖ Άνγαγο οὗ απΥ απ]ππρεαςμπῦ]θ ϱκ- 
αππρίες οὗ Όνα αἰπιρ]ο ὅὕς ἵῃ 5 86η5ο α8οά ἵπ μα 
Ατομα, Ὀπί ΠΙπηΥ οὗ Όνο Παήσο. 66 ΠΥ Νοίθ 
ον Τηησγά. 1. 194. ἐφ) ᾧ ἐχώρει. Πάρει ἵ5 ντοηρὶγ 
τοπάστεά ὃν ἘαβπηΙς, ὮΥ  νθτν ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΘΓΓΟΓ 
ἵπ αἲ] εγαπβ]αέους.  εα]Ι ΡΗ]1γ ἆἴκοιςα ἴ]ιο ροίηί 
ἵπ α ποίο οη οφορ]ας ΒεΙΙ. 1. 12. 4. Τ]νο οᾳ5ο 
{κ ἀνπετοπί νυν] τουρθοί {ο πο -κάαὁ «μι ὕστις, 
ὕσπερ,ἅο, ΊΤ]ργε (]αφείσαὶ α.ο επιρἰσγ» αἷοπο Όιθ 

5]. ἁἀπίσπασε] Της ἵ Ἠε]]οπίκήο Οτεεκ Γοτ 
ἴσπασε, ἱσπάσατο, παπά οσσΗΓ9 ϱ)κονηοτο ΟΠΙΥ 
{η 1ο υχχ. Μάχαιραν, ΟΥ ο//απε, πο Ἡ 5 ἴΓαν- 
εἴ]ετα ἵπ πάσα ακοά {ο οαΤΤΥ {ΟΥ βοοΓ«γ ασπίηκε 
Όνα τοβίνογ, νν]νο {π[οκίσά 1ο οουΠ{σΥ. ᾽Αϕεῖλε ἵ8 
{ον ἀπέτεμε: ππ ΑΙοχαπάτίαη ος Ηε]]οπίείο 14ο; 
{οτ οχεερί ἦιο Ν. Τ. απὰ ΙΙΧΧ., 1 Ίνα οη]γ Ώ6ςῃ 
πάδποσά Γοπι Ῥοΐγαπας, Τι 9, Ἀονονον, (ουπὰ 
π νο Ερίη απ/ογγε, απᾶ ἵπ να ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἀῑα]οοί 
οἵ σα ο Ἱππραπρο. 
-τὸ ἁγίον] ἘΤηϊα οργαίη]γ «ἰσπίβον (ἶνο ν/]οῖο 

βατ, απά πο Όνο Πρ ο 1 (15 Οτος. ΟΚ); [ου 
Όναε ἵ Ἰποσπαήκίσπε ννΟν νο οὓς ἵπ νο ρπγη]]οὶ 

οἵἳ Ίλκα, Ἠοκίάσα, ὡτίον ἵπν πο ΠΠίτο- 
ν υποά ἵπ Όνο ΤΧΧ, ος οὓς Απά, (14 

εκ ον Ῥ]γη, ρ. 311, οἴνογνον,) νο ΟΟΙΠΠΙΟΗ 
ἀα]οςί σα] πιοκέ ραγί οἱ νο ον ὃν ο ἰπηίη- 
υύνοις,  γὰ ῥινία, τὸ ὀμμάγιον, ἨοκοπίΠ, απά 

Υοί., 1. Ρ 

Κατ. τοπιατ]ς παί (Πε 8εηςο ο{ ἀφεῖλε πιαςί ποῖ 
Ῥ6 ῥγεδδεά οπ, 5ἶπος {Τοπ λα Ἰαησιασε οῇ Το 
πθ παγ Ἰη{εγ {λαί πε εατ Ἠπηπσ Ὦγ ἴο αΚΙΠ. 
Απά οετίαϊπ]γ 5αοἩ Κἰπά οἳ Ἀγροτδο]]σα] 141οΠω8 
το ΟΟΠΊΠΙΟΠ ΙΠ 6ΕΥΕΤΥ Ἴαηριασα. [ζοπιρ. 1 οἶῃ 
χνη. 10.] 

63, πάντες γὰρ --- ἀπολοῦνται.] Ῥοππο αποϊεπί απά 
βονετα] πιποάετη ϱοπιπιοηίαίοτς οοηκἰάογ {Ίος 
ψ/οτάς α5 α ργεαϊοίίοπ οϐ ια ἀθείτιοίίοι οῇ ἴ]ιο 
16υν5 ν/πο {οοκ πρ (πα 5νοτά απ]ηδί1γ ασαϊηςε 
Ογὶςί απάἆ 5 ἀῑδοῖρ]ες. Βυῖ (15, (ποασ] οοΠ- 
{επαποεά Ὦ} Ἐον. χα. 10, ἱ5 α φοπιενν]ιαί Ἰαγ5 
Ἱπίοτρτοίαίοη; απά” 1 5θετης Ῥοαίίογ {ο αάορί ναί 
οὗ Ε]λη., (απιρῦ., Κυαῑπ., απά Ετί(., νο οοΠ- 
εἰάετ { α5 α Ρτονοετρία] βαγῖησ ασαϊηςί τερε]]]ησ 
{οτος ὮΥ [οτος, απά {ο οχθτοῖςε ο Ργϊναίο γθή- 
ροαπςς; Ἱπιροτήησ ναί ποσο ο εἰα]] ἀοίοπά 
{πδιηδε]νος ΄α Ώνο θννοτᾶ, νν]], οτ ΠαΥ, Ροτῖςα Ὦ 
Όιο Αννοτά. ΟΕ οοιγςα, ἵξ πιαδί Ῥο ἴίακεη ννί 
τοβίτίοίίοη, αδ Τί τορατάεά ἴο ἀἱφοίρίρς. απά ο 
Ἠθτο αρρ]οά {ο Ώποβο Ίο ἴακο αρ ιο 5ν/οτά 
ασαϊηκί Όιο πιαρὶκίταίο. ΆῬοτμαρς, Ἰοννονοτ, ἃ 
ἀουθ]ο 56Π5θ6 ΠΠΑΥ ανα Ῥθυῃ Ιπίοπάςι, 15ί {ο 
σαιάἶοπ (Ιπο]αάίηπσ ααἀπιοπίδίοπ, Ειναι βννοτᾷς νετο 
πο {πα ννεπροης Ὦγ νμίοἩ ιο Μοφεία])ς οπ15ο 
ν/αβ {ο Ῥο ἀο[οεπάςί); απἀ 241Υ, Ὦγ νναγ οὗ ϱγε- 
ἀἰσβίοπ, ννμ]ο]ι ννου]ἀά βασσοεί ιο Ὠθεί ατσιπηθπ{ 
{οτ ποῃ-τοβἰρίαποθ, ᾖ[έοπιρ. οΠ. κ. 6. Ἠον. 
ΧΕΙ, 10.1 

60, ἢ δοκεῖς, δτο.] ἜΤ]ιο οοπποοίΙοπ 866ΠΙΒ {ο 
νο Οκ: «Οτ, ΠΠ Όναί ατσαπποπί νν] ποί ανα], 
ἴακαο Μις, ναί Τ προ ποί (Ἡν αβεϊβίπησο, ρω. 
ΟμΗπ]κοκί Ἠνοι, δο. Πο αγσαπποπ{ ἵπ (ὶβ 4η 
Όνο Γο]]ονίης νοτκο 8, ἴμαί βιο]ι οοπά οί Γπιρ]ίοά 
Ῥοί] ἀῑκίτακι ἵπ Ὠινίπο Ώτονίάσπσα, απά Ίσποταποθ 
οἡ Βοπίρίμτο. ἜΤ]α (οτι ἄρτι 8 νοτγ αἱρπίβοπηξ, 
ππά ἀθποίον ου ἵπ Μη ογἰκίκ, Καὶ παραστήσει, 
ἁ απά Ἠο ννοπ]ά Ὀτίης {ο πιγ αἰά.. Αν {ο νο 
ΤΗΥ νο] Γοἱ]ονν», Ἡξ 1 Ὀοίίοτ, (νν 1 βοπιο ο 
ιο "νομί κκ. ποί {ο ὀἀνιοῇ προ Τε, 
πο] [ο ἀσάπσς 4ΠΥ Ἱπ[οτοποςν [τοπ 18, β1πος 
ομ]γ ἀσποίος α ὉΟΥΗ γα! ΠΙΠΙΛΡΕΥ. 

δ4. ὅτι.] Βαρρ]ν αἱ λέγουσαι. Οµ, πς ήν ο1ρλο 
ἵν Ίνα], νι Επ, ἴα]κο ὅτι ἵπ ἴἶνο βοηβο παπα, 
1 Ἱν Όνοτο αἰλου]ά Ὦο α- πμ οῇ Ἱπίοτγορπίοη 
ποτ γραφαῖ, ππά α ροτίοὰ απο γενέσθαι. [ζσπρ. 
κα, 1, τι 8, 10.1 

15 
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Μκ. 0, 
14. 3239. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῶσιν αἵ γραφαὶ τῶν προφητῶν. 06 

ΜΑΤΤΗΕΝ ΟΗΛΔΡ. ΧΧΥΙ. 660 --- 63. 

60 Τύτε οἵ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον, 

6 δν Οἵ δὲ κφατήσαντες τὸν Ιησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν άρχιε- ὅτ 

σ4 ρέα, ὅπου οἱ γφαμματεῖς καὶ οἵ πρεοθύτεροι συνήχθησαν. “Ὁ δὲ Πέ- 58 

66 τρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ µακρόδεν, ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως 

65 καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρειῶν, ἰδεὶν τὸ τέλος, Οἱ δὲ ο 

δ6 ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσθύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδοµαρ- 

τυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως Θαναιώσωσιν αὐτόν" καὶ οὐχ εὗρον .. καὶ, ϐ) 

στ πολλῶν ψευδομαρτύρων προσελθ όντων, οὐχ εὗρον. Ὕστερον δὲ προσελ- 
68 Θόντες δύο ψευδοµάρτυρες εἶπον'  Οὗτος ἔφη” «ύναμαι καταλῖσαι θι 
60 τὸν γαὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν. Καὶ ϐ9 

ἀναστᾶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ" Οὐδὲν ἀποκρίνη; τί οὗτοί σου 

6ι καταμαρτυροῦσιν; ὉΟ δὲ Ιησοῦς ἐσιωπα. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς 68 
.. -” δα. ση . . - - ς - 

ο εἶπεν αὐτῷ" Εξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἵνα ἡμῖν εἴπῃς, 

60. τοῦτο δὲ --- προφητῶν.] Ἀοπιο (48 Ένταση.) 
αβοτίοο Οής οὐβογναίίοῃ το νο {ραπορίκί; Όαῖ 
οίετβ, Πποτο Ῥῥτοροτ!]γ, (18 αρρθατε ἴποπι ΜΤαγκ 
χὶν. 10.) ατιραίο Ἡ ἴο ους Τ,οτὰ. [ζονιρ.  οἶνῃ 
Χν. 13 ἂ. 51.] 

ὅἹ. ἀπήγαγον πρὸς κ.] ἱ. ο. “'αΠοτ Ἠανίπς Όεσῃ 
τν ίακεπ {ο Άππας, (18 νο Ἱθατη {Τοπα ον Χν η]. 
5) ἵπ οτάσς, . ]νοι]ά 8οοα, ἴο 4ο Ἠἶπαι Ἀοπουτ, 

παπά ννή]ο εἶνο Βαπ]νοάτίπα ννας σο]]οσίίηᾳ, ου. 
ἱ5 α ἵογπα αρρτορτίαίο {ο ]οπάῖπςσ απγ οπςο ἴο ἱτίαὶ οἵ 
οχοσίίοη. ΚπΙΠπ, οὔκοτνες, ἴαί πρὸς ἵν οΏεῃ 
Ιοΐποά νν η Λοσιβαήνο οᾳ96ος ο ΡΙΟΠΟΜΗΦ παπά 
Ρ6Γ8ΟΗ5, {ο Ιπάίσαίο νο ρ]ασο ἵπ ΝΙΟἩ ενα ΡΘΓΒΟΠ 
15 ννλοςθ παπιο {οἱ]οννς, ὰ 

ὅδ, τῆς αὐλῆς] Όνο Ίπποτ σουτ οΓ νο ρᾳ]ασς, 
09). ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν.] Ίο ατα ποι, Ἰ 

ὑπ, ννατταπῖιοά ἵπ εαρροεΐηπα, (15 Ἠα9 δει 
σοεποτα]]γ ἆοπο,) Ὠναί νου καἱνογησά [α]ςο κ πθν- 
βο». Ἠπά π6γ ἆοπο (ία, ({οτ νήσο, Ιπάθςς, 
Όποτο ννας ἴ]λοῃ πο Εἶπιο, ΤΠ ἴ]λο πα ττν ντ νν η] σ]ι 
Ονοῖτ ἀοίογπππαίοῃ {ο ἴπκο ᾗοφας) [ο ννας αοιοὰ 
ο), νου ννου]ά Ίνανο (πίοτοςά Ονοῖγ ννίηθκεος Ὀοί- 
(στ (απ {ο ο το]οσῖοά ονοη Ὦγ (ρηκείυςς. Επί 
Ότο πιοπηΐηςσ «οοπῃα {ο Ὄο, ναι, Όνοισ]ι νου Ργο- 
/ρελεά ἵο 8οοκ {πρ ΙΘΜΙΙΠΙΟΠΥ, γαι ἴπου τοπά!]γ 
οπίογιαἰπος απῃ νν]νοί]νοτ ἵτας ου Τα]κο, ἴαξ πα σ]ε 
οπιπηαίο Ἰθμιμ. Χαν, Όπου αἰπίουκΙν ουσ] 
απά οπουητασοῦ Ότο Ιαίονς νλη]δέ, οἩ ἴἶνο ο ες 
Ναπά. αἲἰ (οβήπιοῦν ἵπ Ἠΐς απο Ὕνας (ὉΥ Όνο 
ο. ονν{κ]ι ανν} το]οσίοὰς Του, Ονουσ]ν Τξ ννας ροτηηϊί- 
ιοὰ ο αγ πἩν Ὀπσ ἔταο ο; [κο ασαἡπαί (1ο 
Ρτορ]νοίς, ογ ΡΟΓΜΟΠΑ εηροσίοὰ οῇ Ιάο]αίτν, πο 
ΤΠΔΗ ννας ρογπ ίσος {ο αρροαγ πι Ονοῖν Μο]αίῇ. Ὀτ. 
Ἠτα]ος, Ιπήσος, αἀάασθα απ οχίτασί ποπ Βακίογ[ς 
Τα πιάτο Τ,οχίσοῃ, οοππϊηίηα α οπαἷσπ ποσα ἃ 
Βαλήπίσαἰ ντου, πἀπαίησ, ας Ίο ήηκα, νο 
επδοπα Πίο οἳ (19ο ννποκκοα πει Ολτίκς, 
ἀθκοτίνίης νο ος, παπά Ἰπκήθγίης ἵτ οπ νο 
μτουπὰ ναί Ἰάο]αίο γα παπά βι]κο ργορ]νοῖς ατο {ο νο 
ρτονοά σα]]ὲν ὃν ννηπίονογ Πποπης, Τ]ο ῥαβκαρο 
ἵ οετιαἰπ]ν οπτίουκς Ὀηί Ὀν, Ηα]ος πα ππἰκίακοη, 
ππά σοπασοπ ση] ν πα -κἰπίσά Γκ ρατροτί. Ἶ ο] 
πι νογίσον Ὀνοῖν Ἰνοίης επ/γαρρρά Ἰπίο α ἀἴκοονοτν 
οἱ Ονοίγ ρα]ε, α΄ Ῥπηκαπίας ννπα Ὦν Όνο Ερ]οτί 
(κου ΊἨασνά. {. 191 ποι νο επλογπαίο ο 
(11ο ννέήσκκον αρπίηκ{ νο, ἵπ αἸνοτί Ότο ρας- 
κασο ἵα πιοτοῖν οπτίουα Ἡν ανοννίηπς πα ἱγαδηίοῃ 
ΡΓονα]οηί απποηα νο ο οννν οὗ αἱ αρα[ήο ἵπ Όνο 
Ρτορομί ηκίαπσς, Βηῖ ἴο τοίυση Το Όνο ννογάς η 

οααθείίομ, νο ορί νίονν ναί οπη ἵνα {πκεη οὗ ἴνεπα 
9, Όναί Όλο Γπάσηιεπί οἳ Όνο Εναησε[ἰεί {9 Ὀ]επάεά 
ντ Ἠϊς πα γαίνε; α βοτὶ ο Ἱημείε πο υηῇγο- 
απ θηί ἵπ ππε]εμῖ ντῖογς, 8ο 1 19 ννο]] τοπιατκεὰ 
Ὁν ,. Εταροπεῖα:  Ρα]κνι ἀῑοίι Μαιναας 
οπαπανς εἰπππ]ατοπί 86 απ στετο νογαπη Της 1 
Ρἰαΐπ, ἴοο, ΓΤοΠΑ ιο ραββασο οὗ Φε. Ματς, νηνετε, 
Ἰηδίοπά οἳ ψ ευ ὁ ο µαρτυρίαν, ΝΘ νο εἰπιρ]γ µαρ- 
τυρίαν. ης, Ἰαδί αΏιοτ, αἲ οὐχ εὗρον, Νε πινκε 
βυββΙΥ µαρτυρίαν (ἴακεν ΓΤΟΠΗ ψενζομαρτυρίαν), Ὁ} 
νηηήοἩ ἵ ἴο ὃο απὰετείοσά µαρτυρίαν ἱκανὴν, ΟΥ, 98 
Ματ αχρτοςςος Πϊ, ἴσην. 
ϱ0, οὐχ εὗρον.] Τ]νευς ννοτᾶς απο Ὑναπῖης ἵπ 

εοπιο Μ558., Ὑετείοης, παπά α Γον Γα]γεταε; ατα 
το]οοίοὰ Ὦν μα ππά οαπεε]]εά ὃν Οτίοκὺ., 
Ὀαξ τοἰαϊπεά ὃν Επίκ. απά Ἀο]ιο]κ, τσ ]γ, εἶπος 
πίοτηαὶ αν Ὕνε]ὶ ας οχίοτηαὶ ενἰάεηςς ἵς ἵπ Ονοῖτ 
[ινουτ, Ας. ἵο πα αι ]νοτ]γ οὗ Όνο Ὑογείοης, Τε 18 
εἸοπάον ἵπ α Ροϊπί ο Με Κἰπά. Απὰ νο Ἠπνο 
Ἰθτο ποῖ α ΊπΕΓΕ Τορθ 1ο, (α8 πο αποῖεπ Οπής, ) 
νο οί νο ννοτάς οί, Ἡ ὶ ας α τοροί- 
ἶοι Γοτ οπιρ]σκί. Ἔηο Εναηρε]εί στο, απά αἲ 
Όνο ποχί νογ8ο, οα]]ς Όνοπι [αἱκο Ὑήεκκσς, 38 
Οα]νίη ᾖηκί]ν τοπιαϊκα, “"πον οπἱ πηρηάποίηπα ἆθ 
πλ ]ο οοπβαίαπα ρτοβεταηῖ, κοά οἱ επαπηη]οεὰ 
Ρογνοτίππί τοςτὸ ἀῑοία, οἳ πά οτἴπιοῃ ἀείοταιεπε.” φ 

61. δίναμαι --- αὐτόν. Της ννας, (α8 νλνο-φ 
Ώοπι Μαη αἰν. 68, απά 2οἶνη ἡ. 19), ἵπ οὔοσι ἃ 
Γαἱκῖτγ, Ὦγν Ένα εαρργοβείοη οΓ «οπιε πνογᾶκ οΓ 
Οῖκι, νι Όνα ποίίον η ήοῖ οχρ]αίποά νο, 
ππά αὐάϊπς οἱ]νοιν. Ἐν ία (περί ους Τοτὰ ρ]αῖη- 
Ι πισαηέ Ἠὴς Ὀοάγ. Τ Τε οοµίά Ίανο πε ρτονεὰ 

αἲ ὁσφης Ἰπά κροκοῃ ἱτγονοτοπί]ν οὗ Όνο Γοπιρ]ο, ν 
Ὁν ρτοδἱο πα μι ἕ ννου]ά Ίνανο 
αΤοτάσὰ στουπὰ [ος α οὔνατπο Οἱ Ὀἰπαρίγοπην, νν {ον 
Ίνα α οπρ]αὶ οΏσηςς. Τ]νο Ηἰρὴ-Ῥτίονι, Ἠοννονοτ, 
βπάϊπσ Όιπί ονοη Οία (οβίπποην οου]ά εοπτου] 
αμ μα {ος νο εἴνατμο, γ οαησοὰ . 

πά, 
ο ἐξορκίζω σε, ἃο.] Τη «οοπηε {ο Ἠανο Ὄδον 
Ότο πποκί κοἱσπιῃ Γογπι οὗ παπα λπκεοτίηςσ απ οσἳἩ, . 
"Ορκίζειν απά ἑξορκ. απο υαοῦ ἵπ νο ΤΙ ΧΧ.ίοοκ- 
Ῥγονα ιο Ηοῦ. Ῥοσπα, “το ππακο {ο εννοητ, Το 

αννθαγ” η, 8 Ἠνο καν ΟΓ α Ἠνηοκα, Ἴηνο εγπίακ 
ἴακον πηπ. Άσουα, ο) νο ρογκοη «νοτῃη, (ον 
κ ποκκ οὐ οτἰπη ηπ]ς) α Οσπίς, Ἐν κατὰ, οτ 
κοπο τησ απ Άσουα,, νου α Π]ομ, οῇ 
Όνο Ὠοῖιν «οτη Ὃν. Ακ Ον σα ο α/ΓπγαΠοη 
ὑτουρὴί απ οὐ]ραίος, ππάθτ ἔἶιε οµΓ Φε ο ένα ᾖναις, 
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’ ο 3 
λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς. 

καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεως, καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ 
. 

ν -- 

65 ουρανου. 
’ α- 3 ι νε ξ ᾽ ς ’ 3 -- ῃ 5/ 

Ἴοτε ο αρχιερευς διέθόηξε τὰ ἵματια αυτού, λέγω», οτι 65 

έρλα ιά . . α. ΄ 1) ’ ἴδ -ᾱ 3 ωὔ Δ 

σφημήτσε τι ετι χθΣιαΝ εχομεν) µαρτυρΩω»; τιόὲε, }υ») {»2ὐσατὲε τη’ 

66 ῥλασφημίαν αὐτοῦ. τί ὑμῖν δοκεῖ; 

67 Ἔνοχος Φανάτου ἐστί. 

65 ἐκολάφισαν αὐτόν οἳ δὲ ἐθῥά 

Χριστὲ, τίς ἐστιν ὃ παίσας σε; 

69 

ΤΟ παιδίσκη, λέγουσα" Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ταλιλαίου. "Ο δὲ 

ΤΙ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων, λέγων 

1 Ἱππρεταάγε]ν ο]αϊπιεά α τερ]γ, Ὑπεη {ο αἆ]ατα- 
ἤοη αοοοπιραπ]θἀ απ ἸηζεττυσαΠοη ; απἀ Όιε απ- 
επγετ πας γείατηεά Ὕγας τεσατάεὰ α5 ΔΠ ΑΠΒΥΥΕΓ ΟΠ 
οαίἩς ἵπ πο] [αἱ ννας αοσοοιπίεά Ῥε[]ατγ. 
Τ]ας οατ Τ,οτᾶ, Ὢγπο Ἰναά Ὀείογε ἀῑξάαϊπες {ο τερ]γ 
το απ ππ{οαπάεᾶ, απά ενεη αὔδατά «Ἠὰτσε, (65Ρε- 
οἶα]]γ Ὀείοτε ]αάσες πο Ἰαὰ ργεἀείετπιϊπεἁ {ο 
Επά Ἠἶπα σα](γ) πον ΟιοασΏι Πἰπιδει{ Ὀουπά ἴο 
8ΠΕΥΥΕΓ, 45 απ εχαπηρ]ε {ο οἴνετς ο{ τεγνετεηοε {ο- 
νγατάς 516] α 5ο1επαπ Γοττη. 

---ὃ Ἀριστὸς, ὃ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.] (τοί. απά ΓΙΟΥ 
τοπιατ], Όναί ἴοπι Οδ απά οίπεγ Ῥαβρασος, (α5 
Μαι. αν. 16,) 1 ἱ95 οἶεατ ναί πο Ίεννς εχρεοίεἀ 
Ώιεῖτ Μεκεῖα]ι {ο Όε Αοπ ο ἄοά; (πίετρτείπς 
Όνε 24 ἙΕραϊπι α5 σαϊὰ ο! πι) υγ]ο ο, ἴέ 15 
εετίαίη, Όνεγ απἀετείοοά αξ Ἱπιρ]γίης ἀῑνιπίέγ, 
οπετνήςε πε Ηισ]-Ρτιεεί οοα]ά ποί πανε ἀθεε]ατεά 
Όνε αβειπηρίίοη οἱ 1 {ο ὃς Ῥ]αβρ]επηγ. Θες ΠΠΟΤΘ ἵῃ 

- Β]οπιβε]ά” Πἱββοτίαίίοιπ οἩ {με Κπον]εάσο 
4 Ἠεάεεπιετ Ῥείοτθ {πο αἀνεπί ο οαχ Τιοτὰ, Ρ. 

115. Θεε Νοε 6αργα 27. 
64. σὺ εἶπας.] Απ΄ ἄρτι ἵ5 {ο ἀπὸ τοῦ νῦν, (α5οἆ 

Ὦγ Τε}, ννΙοἩ, ὉΥ α 5Ι]σηί αοσοοπιπιοάσα{ΊοἩ,, ΠΙΑΥ 
ΠΕΠ μετὰ μικρὸν, 45 Επηντη. Ἠετο εχρ]αίης. Ἔ]ε 
γγοτὰς Γοουίησ Ἴανε Γε[ετοπςθ {ο νο ευῦ] ήπιε 
ας κ ἀεθοηρίίναε οἳ νο Μερεία] αἀνεηί 
-- . Ἡῃ. 19 ὃς 14. Ῥεε ΜαΠ. κχὶν. 90, απἀ 
νοῖς. 
--- τῆς ὀυνάμεως] [οτ τοῦ Θεοῦ; ΗΠίετα!γ, Όνα 

Ῥοψει, αὈκίγασί {ΟΥ οοποτείθ, 45 Ὑνθ 94Υ “ιο Α]- 
πησ]ηγ ;”.(56ς Ἠεν. 1. ὅ5 νη, 1. 1 Ρεί. ἵν. 14) 
απ Ἰάΐοπα {οππάεὰ ο Όνο δενγῖκ] πιοᾶς ο εχρτος- 
ίησ Όνο Ὠείίγ, ΤΗΣ, Ἡαρυιτο], εφαἰνα]οπί 
το ὃ δυνατὸς, Ἱ. 6. κατ ἐζοχήν. ΊΠηας, ἵπ Τικο 
κκ. 69, απά εοππεήπισς ἵπ ῬΗΙ]ο απά. τοῦ Θεοῦ 
ἵπ αὐάσά, αν  ννοτε, {ο ἀρίργπιίπρ (νο 86Π5ο9. 
Ἠεπεο νο εχρτερείοη ἵ9 πο 11 τεπάετεὰ ἵπ νο 

Ρεελίο. 8υτ, ὮΥ σαι 2: 

ἐγαρε]αιοὰ Βομπαί υγ, Ἠπίμοτ, ππεπία 
ος Πο, αν ἵῃ 3 Έ]νονα, Π, 4. Τ]ιο αὐνεπί Ίνοτο 
ππβαμί ἰρηίβος, ργύπιαγί/η αἲ Ἰοαβί, ἴπο οοππίηᾳ ο{ 
ΟἨηήκέ {ο κο γεηρεππσοο οἩ νο εν αἲ ἐἶνο ἆθ- 
είτασίση οἵ οτηκαί]επα;, απά κεοοπάδατ]γ, Θα 
εἰήεβγ, Ἰήα εοπιίηᾳ ἰο ]ιάφο (νο νγοτ]ά. 

00. διέῤῥηξε τὰ μάτια] Τε ννας α οπΜέοπη αΠποηᾳ 
νο απο] εηία {ο 6κρτθ κ [ο πιοτο νο] ϱΑΜΜΙΟΠΝ, 
εκρεςἰα]γ αγίεί απά ὑπαίσηαίοπ, ὮΥ τοπόίηᾳ νο 
θ----- εἴθνοι ραγῇγ, οτ {ποια (ορ (ο Ῥοίίοπη, 

:οπνοήπιοα [γοπη Ἰνοβίοπη {ο {ορ. 
δε] Ἀπίὰ Ὦγ Όνο οπου Γπέοτκ {ο ἔνο ρηί 

{οι ἴδιε Θα  ἵά Ἰσιίογ {ο σοµκίόον {ί 9 4η 

Ονουσ { 9 νυτοηρ]γ 

΄ 3 , 3 ἃ ’ 3 - 9 

Τοτε εγεπτισαν εις το προσωπο αντου, αν 

ἐθῥαπισαν, 

ς 3 ΄ 3’ ο λα . . »λ.» η » 3 » , 

Ο δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῃ, καὶ προσηλθεν αὐτῷ μία 

3 3 , 
Οὐκ οἶδα τί λέγεις. 

ο 3 , 3 . 

Οἵ δὲ αποκριθέντες εἶπον 

λέγοντες Ἰροφήτευσον ἡμῖν, 

αι... , 
ξελιοντα 

αἀνετῦ Ἰ]κε ἰδού. 3ο ἆομπ χὶχ. 14. ἴδε, ὃ βασι- 
εύς. 

00. ἔνοχος θανάτου.] Ἔχνοχος (ἀετῖνεα {τοπα πε 
Ῥτείετί{ε πι]άά]ε οἱ ἐνέχω) 5 εαα]να]εηί {ο ἐνεχόμε- 
νος, απἀ βἰσηῖβθς, 1. “ηε]ά {αι Ὦγ, Ῥουπά {ος 
2. Ρεῖπς εαὐ]εοί, οἵ Παθ]ιε ίο. Τη 5 Ἰαδί 5εηςθ 
1 ἶ5 α5δεᾷ Ῥτορετ]γ νι πο ΤὨαΐϊνο (α5 ἵπ ἴηθ 

ον Τ'., απἀ ἴε ϱ1]αξβείσαὶ υντιίετ. Ῥεθ 
Μαιίμ. ατ. ατ. ὁ 941): Ὀαί 5οπιείῖπηςς η ἴῑια 
(επίέ., 5 ἵη ἴε ργε5εηί ρα5δασθ απά Ματίς 1. 29, 
απά οοσαδἰοπα]Ιγ ἵπ {πε Ο]αβείσαὶ νντιίοιςς 1π 
ν/Ἠ]οἩ φγηίακ ἴἨετε 15 ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ὑιοισηίῖ {ο Ῥο 
4η ϱἱρ9ο οΓ κρίµατι. Βαΐ ἴὲ εποι]ά ταίλετ 56οπα 
Όιαί ιο οοπβιτασίίοη (ν]οὮ οσστς αἱξο Ἱη ἴμο 
Ο]αξεῖσα] ννγιίεγ5) 15 Ἰϊ]κε {ο ναί οῇ Ῥ]αΐο. ΑΡο]ος. 
Ρ. δ3. τιμᾶταί µοι ὃ ἀνὴρ θανάτου. 

601. ἐνέπτυσαν ---αὐτοῦ.] Α πιοᾷς οῇ εχργεφεῖησ 
Ώιε ἀεεροςί «οπ{επηρί απά αὔ]οττεποῬ, ΟΟΠΙΠΠΟΠ 
Ῥοί] {ο αποϊεπί απά πιοάρτη 1ππθδ. Όη {5 απά 
Ότε οἴετ πιατ]κς οἳ οοπ{ΙππεΙγ αοσαππα]αίεά οἩ 
Όινο Ἠεαά οΓοιτ Ἠεάθειπες, 5εο Ηοτπε΄ς Τηίτοά. 
11. 161, εαα. 

---ἐκολάφισαν.] Βείννθθη κολαφίζω απᾶ ῥαπίζω 
Όινογα ἵ5 νο 8αιπο ἀἰβοτεπος ἵπ βἰσπίβοαίίοη, 38 
ἵπ ος {πρ απά οἰαρ. [ζοπιρ. πίτα καν. 20 
Ίρα, 1. 6.] 

08. προφήτευσον ἡμῖν, ἃο.] Το απἀετείαπά Οπὶς, 
1 15 ρτορετ {ο Όθαν 1π παίπς, (νν]αί νο Ἱεατῃ [τοπ 
λατ απά Ίμακο,) Οναίι Οτι ννας Ὀμπά[ο]άοά 
νπθη νοςθο νοτάς ννοτο ῥρτοπουηποθά ; ἵπ ννηῖσ] 
Όνοτο να α παπί οἩ 5 αττοσα(ίπρ ο Εί]ο οἳ 
Μοφεία]ι, απά α Ρ]αΥ ο πο ἀομυ]ο 86Πα9 ΟΓ προ- 
φητεύειν, ΝΠΙΟΝ (85 48Ο μαντεύεσθαι) ἵδ οβοῃ 
ηβοά 1η α 86Π86 οὐειφαροπάῖαα ιο ους ωζυίπε, ΟΥ 
ραςβ». 

ϱ0. ἔζω] Ἱ. 6. νθνοαί ο Ῥρ]ασς Ὑ]οτο εᾗθδιβ 
να οχαπηϊπεά ὮΥ Όινο οοαποΙ], ννμίο ννας ἴο 
υρκ( η], οπ]εὰ Ὦν Μαιί]νον πίλων, ὮΥ Μακ 
περιαύλιον. 
παιδίσκη.) ἜΤ]ο ννοτᾷ ρτορο]γ εἰσηίβος 4 

αἱ]; Ὀαί, αξ ἵπ ος οἵνη Ἱπηριασο, 1 15 οβιεῃ ἵπ 
Ἰαίογ Οτοο]ς, αβοά {ο ἀοποίο α πιαῖα δργπαΗ. 39ἨΘ 
ἵ ΡΥ Σοἶνη κνΏ, ΣΤ. κγ]οὰ ἡ θυρωρός, Απά, Ιπάφσὰ, 
νο οβῖσο οὗ ροτίοτ, πουσὴ απποηρ νο (τουκ5 
ππά Ἠοπππης Π να οοπβπος {ο πρ, ΝΑ ΠΠΠΟΠΠ 
Όνο ον σοποτα]ν οκοτοἰκοᾷ Ὦγ ννοίηςῃ. Καὶ σ, 
ο. πιαν ο τοπάστος, “ Τ]οι {οσο νετίοπο οῇ νο 
Ρατίν νι σας τ”’ ΓὈτ εἶναι µετά τινος ΟΠΟΠ ἆο- 
ποίς» {ο Ὀο ΟΠ 4ΗΥ οπο)Ἡ νἰάο, 

Το, οὐκ οἴἶδα τί λέγεις]« Α (Ότπι οχρτοκεῖνο οἳ 
ίτοηᾳ σπα]. Ἀο0 Ἀορᾶ, ΛΙ. 510, οὐ κάτοιδ' ὅπως 
λέγει. Έοτ τοσσπο πε ήσην ο Όνο πι παίο επί 
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1 9 δὲ αὐτὸν εἲς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη, καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ". Καὶ 

Ἴ0 οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου" καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ’ 

6 ὄρκου, ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. Μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ Τ9 

ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ"' αληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ' καὶ γὰρ ἡ 

Ἰι οὐ λαλιά σου δγλόν σε ποιεῖ. Ίύτε ἤρξατο ἶ καταναθεµατίζειν καὶ ὀμνύ- 4 
τω οἱ εἰν, ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε. Καὶ 76 

ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ Ἰησοῦ εἰφηκότος αὐτῷ, ὅτι πρὶν 
ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήση με καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε 
πικρῶς. 

Μωκλ ΧΝΥΠ.  ΠΡΩΙΑΙΣ δὲ γενομένης, συμθούλιον ἔλαθον πάντες οἳ 1 

ῥμ1.  ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσθύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε Φανατῶ- 

σαι αὐτόν καὶ δήσατες αὐτὸν ἀπήγαγον, καὶ παρέδωκαν αὐτὸν 3 

Ποντίῳ ΙΠιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. 
Τύτε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν, ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς 8 

ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα «ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσθυτέροις, 
λέγων" μαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῶον. Οἱ δὲ εἶπον' Ἡΐ πρὸς 4 

ἀῑδοτοραποίθς ἵπ νατίοις Ῥρατί οϐ πα πατταίΊνε, 
εοθ ΒοσθΠΒ, ΒΥΠΟΡ., Οτοί., Μασκη., απά Καπ, 

Τὸ. ὅτι οὐκ οἴἶδα.] "Ότι, Ἰἶκε ενα Ηεῦτενν ρατ- 
ἄο]ες 13} απά [39. αβϊοτ νοτῦφ ο) φιοεαγίπς απά 

α[γπιίπς, ἀφποίος ργο/οσίο, ἡ μὴν, ὄντως. Της 
Γ Κίπρ ἱ. 50, ὝνΊετο νο Βερί. Ἠά8δ ὅτι, απά 
ἄοπ. κκ. Ττι κά. 16, ν]νοτο ἵπ ἴἶνο Βερί. Γος 
» ἶκ ᾗ μήν. Βιί ἵπ ἄοπ. αχνη]. 16, ιο Βορί. 
8χργοβρος | κ ΡΥ ὅτο παπά Ἀγπι. Ὦγ ὄντως. ΤΠ 

ἄοπ, χν. 98, Όιο Ἠεῦτονν ὶν ἰ8 τοπάετοά Ὁγ να 

Βορι. ὅτι. (Καῖπ.) Τι «οπ]ά ταίογ 8θοπι Οιαί 
νοτο ἵς απ΄ θ)ρείς ο λέγων, Νίο] 19 ἐπιμίεά ἵπ 
ἠρνήσατο. 

ΤΦ. ἡ λαλιά σου δῆηλόν σε ποιεῖ.] ““ Όνγ ἰαἲκ, ος 
ἀἰα]οοί, Ὀουνταγθί]ι ἴἶλοο,”. Καταφωρᾷ Ννου]ὰ ανα 
Ῥσοση α πποτο ἀοβηίίο ἴστπα, ας ἵπ Έ]ασγά, ΥΠ], 7. 
καταφωρῷ ὃὲ μάλιστα καὶ ἣν εἶπε πρόφασιν. Ὠϊβετεπί 
Ρτονίησθς οἱ Όλο β4ΠΠ6 οοπηίτΥν ανα ακαα]]ν Οοῖτ 
ἀἰκήποί ἰάΐοπας, αοσθηξ, ἃτο., ΝΙἩ ἵπ ο τοπιοίθτ 
Ραγί αγο πποτο αἰτοπρ]γ πιατκοά. ὍΤ]αϊ Ος ναι 
Όνο σπκο ννὴ ΟαΗ]σοι νο Ίσατη ἤοπα πο Ἠαυυίη- 
{σπ] ννγιίστα, Ὕν]νο (ο]Γ ας ναί εἶνο βΡροοςοἩ οὗ Ίια 
(απ ἨἹσαπς ννας Ὀτοπά απά τηκί]ο, 

Τ4. καταναθεματίζειν.] Νοατ]ν αἲ] Όνο θε, ππὰ 
Ὦν (ασ νο στοαίοτ ρατί ο{ Όιο ΛΤΞΒ., Ἠανθ καταθε- 
ατίζειν, Νο ννπς Ρτο[οττοά Ὦν ΜΗΙ, Βοησ., πιά 

ἡοῖς., ππά πα Όσοι πἀορίοὰ ὃν Ἁπαν., Οτἱ68Ε., 
Τπεπα,, απά Βο]νο]κ, Βη 1 ἵ ποῖ ϱ14Υ [ο 96ο Ἠουν 
καταθεµατίζειν οππ ὃο τουοποῖ]σά {ο απα]οσγ, ος 
γἱο]ά πΏγ «οηβο η (πρ]ο {ο νο οοπίοχες Γοτ Ἡ οπη 
ΟΠΊΥ ΠΊοαη 4εροπεγε, οἱ Ρροβαίϱ]γ νο ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ 
νι τν καταναθεµατίζειν. Ἶ ἵς, Ἰονίάο», ἀσκ ταῖς οῇ 
ππν αμ ογίη Ὀογοπά νο ργοκθηῖ ρᾳβκ4σο, οχοορί 
ναί οὗ Όνο Εοὐἱδείενὰσε] ντος, Ὕν]νο . κτωί 
τουκ ἵτ [γοπα νο; ΜΒ, οὗ νο Ν. Ἔ, Απά π8 
ἀνὰ πηἰσι ολ] ερ ουἳ, ος νο Ἰοεε, Ὁν αἩ πα ίδη- 
ση {ο α ππατκ οὗ ανα Ότο αανοτίν οἳ 
Μ55, Ίνα [αγ Ίσμα ννοἰρ]ε να Όνο μαμα ἠπσμα". 
Ι Ἠανο, ΌὈνοτοίοτο, Ὀνουρ]ή Ῥτοροτ, ΝΟ Ὑαοτ 
απά Ετίκ., ἴο τοἰαίη Όνο «ΟΠΑΠΙΟΠ τοπ πμ. 

ΧΧΥΤ. Ἱ. πρωῖΐας δὶ 1 Τῆνο πιοοιῖης οὗ νο 
Βαποὐγίπι οου]ά ποι ζο εἰά 1 νο μοπίπς, 
εἶποο [νο οογίς οὗ ὖνο Ῥοπαρ]ο ννοτο πονοτ ορθη- 
οἆ ὮΥ πἰρ]ε: που, ἵ Όνου Ἰνπά Όδου Όνοι Ἠο]ά, 

οου]ά Ἰπάρπιοπί Ἠαπνο θε Ῥτοποιποσάς Γοτ 
ΔΊΠΟΠΡ Όνο «εν Ἰηείίσς Ὕας τεφα]τεὰ {ο ὃο αᾱ- 
πηη]κίοτγος ἵπ νο ἆαη ἐἶπιε, απᾶ ἵπ ραδ]ίο, 

2. ὀήσαντες.] Της ννοτά ἶα, οἨ ποσοπΠ{ οὗ 7 ογη 
αν, 19. (νθησο  αρρεατε Όναι Ογίεί νά 
ΌθεἨ Ὀουπὰ ῥε/[ογε) Ὦν πιοκί ϱ οπιπεη(αίογ 
Ροβεὰ {ο Ὀο ρΗΐ ΓΟΓ ὀεδεμένον ἜΤ]αι, Ἀοννενοτ, 18 
ἴοο νἰο]οπί α ἵναν οὗ τεπιονῖηᾳ νε ἀἰκογεραπογ. 
Πι ἰς Ὀοείος, νι Έλλη. απά Επία., ἵο «αρροςθ 
Όναξ ου Τοτά”5 Ὀοπάς Ἰαά "δεν τεπιονεά ἁατίηα 
οχαπιἰπαίίομ, απά νοτό ΠΟ πραίη ρυῖ οἩ Ἠήπη, 

---ἡγεμόνι.] 3ο Ἰε 8 βοπείπιος οἴγ]εὰ ὮΥ 
οδερβμ5 αἱκος Όνοισα, ῥτορετῖν εροακίηρ, Ῥήατο 
να - πΏ ἐπίτροπος, ος Ρτοειταϊος, α5 ᾖοβορὴ. 
αππὰ Ῥμί]ο οΏενπ σαἰ] Ἠΐπα. Ἠο ἵ εἰγ]εά ἠγιμὼν, 
Ὀοσπα9θ Ἠθ (18 ννας πο απακαα) ἴπ ο {ρεεεγ Ρτο- 
ν]ποςς) Ἠαὰ επίτακίοὰ Τἴο Ἠίπι νο αιώ)ιογη οἳ 
ἡγεμὼν, π5 ἵ Ργεκίάνηέ, (νν]ο]ν ἱπο]αδεά νο πά- 
παϊηκίταἴίοη οὗ Ἰηεσο, παπά Όνο ροννος ο) Ἠ{ο απά 
ἀσαί)ς ἵπ ααδοτάἰπα ίση, ἨἈοννονοτ, ἴο Όιο Ῥτευί- 
ἀοπί οἱ Ἁγτία, 

ὃ. µεταμεληθείς.] Όπ Ονίς ἵ οἸήεβν Γουπάςά νο 
ορίπίοη ΟΓ8οπ1ο οΓ νο απ οηῖ Εα]νοτα, αφ ννο]] αφ 
πηαην οπη]ποπί πιοάετη (οπιπποηίπίοτα, (ας ἸΙι- 
ὃν, Ἠοδουπα,, Καῑπ,, απά Α. ϱἼατκο), Όναί πόσα 
Ὑνας ρηγί]ν ἱπάισεά {ο Ἰοίταν Ἰα Ἀπακίοτ ὃν νο 
οχροσἰαίοῦ Οναί, ας Ἀ{οβκίαι, Ἡο οοπ]ά ποῖ καβετ 
ἀοαίνς Ὀυξ ννου]ὰ πο ἀοανί ἀο]ίνοι ήπιο] οσα 
Ὀνοῖτ ἠναπάς, ἵπ αοπ1ο επο] αν αἱ Ἰνο Ἰπὰ ἆοπο 
α/οτοπης. Επί (νο Ίαπραασε οὗ ουτ Τογὰ (9ος 

Ἱκαρτα καν], 94, απά ο καν. 19.), απά οὗ Ῥοΐοτ, 
Λοις 1. 90., Γοτοίᾶς ας Το πάλη Όναί Ες τοροπί- 
απσς ννας αἱποστο, ος αασ]ί Ὀνας νο ΤΟΠΟΥ ΟΕ 4η 
πρυγαιδίηᾳ οοηφοίσηςο. Ἰπάσσα, Ὑνο Ίνανο ονοτγ 
ΓΟΠΑΟΠ {ο κα Ονας, ἂν Ίο ἵναα οτἰρίπα])}γ 
ποζασεσά κο]οῖν Ὃν απαγίσε, κο ννας Ἠς πουν ρ08968- 
κο ννο]]ν νε] -- Ἠο οοπ]ά πο ἴνοατ νο 
εἴνπρν οὗ τοππογκο ααγροποά ας ου ννου]ὰ Ίνο ὉΥ 
Όνο οοπῖοπαρί απά πΏλοττοπος οὗ αἲ] πηεῃ, 
νο Ἴνοτ ( Ἠγίκ εν ἀῑκοίρ]ος, οτ πο [ος Τε 9 ποπ{ο] 

ὃν Ελκη., “πριά Ἱπιρτοῦος ιθικς τοπιγκοὰ 
γ{ρί]ατο πο κο]οι, πἰαί απ απα ες εί νκ 
». ἀπέστρεφε] τοῖν Απ Ηε]]επίκής 9ο ο{ 

ο ν 
4. αἷμα ἀθῶον] “«ππ Ἰπποσσπί Ῥογεοπ.”. ΛΑ 

πἰβοαίοη Γουπά {π Όνο Τ ΧΧΧ. απά Ῥ]μί]ο, ρ. 890, 
οὔτ᾽ αἵματος ἀθώου προσήφατο. Ἴλο ννογτὰ ἀθῶος 
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ὅ ημας; συ οψει. Και ῥίιψας τα αργυρια ἐν τῷ γαῳ, ἄνεχωρησε᾽ και 

6 ἀπελθὼν ἀπηγξατο. 
. 3 - ᾽ 3 ’ - . 

5 Οἳ δὲ αρχιερσῖς λαθόντες τὰ αργυρια εἰπον ᾿ Ὁ Δοῖς 1. 18. 
...2 » ΕΗ , Ν - β ' ’ ’ 
Οὐκ ἔξεστι ῥαλεῖν αὐτὰ εἲς τὸν κορθανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι. 

Ὁ 3 ’ 3 3 υ Π 

7 Συμθούλιον δὲ λαθόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραµέως, 

6 εἲς ταφῆν τοῖς ξένοις. 

9 ἕως τῆς σήμερον. Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηδὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφή- 

ΡΤοΡετΊγ, απά αἶνναγς ἵπ ο Ο]αδείσα] υντῖίες, 
εἰσηπ]ῇες ἐπιριπίς, Όε ποῖ Ὀείπς Ιαβιε {ο ριπ]5ῃ- 
τηεηῖ. Αἶμα ἆἀθ. ἵς ἵηπ Ἠε]]επίσίο (τεεκ οΏιεπ 
(ας Ἰετε) ἴακεη {ο ἀεποῖε απ Ιπποςθηί Ρ6Ι5ΟΠ 
αἷμα ἴἶνας εχαςί]γ οοττεξεροπάίπσ {ο {Ἡε εχρτεςδίοη 
σὰρξ καὶ αἷμα. ο Ἶῖ οσσατς π [πο Βερί. απ ῬΗΙ]ο 
γπά. Ἔ]ετε 18 Ιπ ἆθῶον ἃἶ5ο α ἀεγίαίοι {τοπ 
Ο1αξεῖσα] πφασε, Ὁγ πνμ]ο (α5 Μαϊίαί οΏ5ετγεβ) 
Όιε νγοτά Ίας αἶοπε {ηθ 5«εηξε οἩί ποπ ποεείιτ, φιῖ 
πιοπ ἰααάήηντ. Ὑείέ {νε Ηε]]επὶςῆο δασφ ἶ5 ποί 
οπῖν ἀε[εηεῖιρ]ε, Ῥαί ποτε αστεεαῦ]ε ἴο Όια 
ΡΙίτηατγ εἰσπὶβοαίίοιν οἱ Όιε γνοτᾶ, νο] Ἰας, 
νι τθαςοη, Ῥεεπ 5αρροφεἆ {ο Ῥο ἡπριωιίς, απά Όλα 
ποί Ρεΐῖησ Παβία {ο θωὴ, ος ΡριπΙηπηθηί. Τί πρὸς 
ἡμᾶς; Βηῦ. τοῦτ) ἔστι. 

---σὺ ὄψει,] « Όνοια νγ]ε, ος οασΏέ {ο 5εε {ο ἴμαί 5 
δε Οιαί {Ἡγ σᾳατο. Α Τα πίστα {Ττοπα ἔι υἱάεγῖς, Γοτ 
ννμήσ]ι {πε (τθεκ (]αθεῖσα] νυτίίετς α5εἆ σοὶ µελέτω, 
ος επιρ]ογεά νε Γπερεγαίζυρ. 

δ. ἆπιλθον ο. Τηε ρ]αΐπ Ἱππροτί ο{ λε 
ψγογάς ννου]ά 56επῃ {ο δα, ΄ ο ν/επί απά Ἠαπσεά 
Ἠήτηφε]{; ” {ο ΠΙαΠΥ εχαπιρ]ες ο{ ιο ρῃταδε Ἠανα 
Ῥεεπ αἀάπσεά Ῥοῦι οπι πε Τ,ΧΧ. απἀ Όνε 
Ο]ακεῖσα] νυτῖετ. Απάᾶ (ή 56η5θ 15 εαρροτίεά 
Ὦγ νεο αποϊοπί Ὑετείοης. ΦΑϊπος, Ἠούθνοες, ἵε 
Ἠας Όεεπ (ουσηί Ιποοηβϊείοηπί η Όιε αοοουπέ 
.-. Ὦγ Ῥεΐετ (Αοΐς 1. 18.) οἳ νε ἀθεαί] ος 
πάα8, ΤΩΑΠΥ πηεί]οἆ οὗ Ιπίετρτγείαίίοη Ἠανθ 

Ῥεεπ ἀεγίκεά, {ο τεοοπεῖ]ε ΕΦ ἀἰδεγεραπογ. Θεθ 
Ῥεοεῃα. Ἀγπορ. Τ απι 61] οἳ ορἰπίοη ναί Όιετθ 
5 ποϊηήπσ {ο απ]οτίσε ας {ο ἀεβοτί νε οΟΠΙΙΠΠΟΠ 
αἰσπίβοπίίοη ο6 ἀπάγχεσθαι (ννΠετεῖη ια τε[ῖοείεά 
βεη5ε ἶ5 {ο Ὦο ποβσες, οη ὙνΠΙοἩ 96ο Τ]ηαογά. ΠΠ. 
51. απά πιν Νοίε Ώπετο], ΠΟΓ 4ΠΥ ΤΘΔΡΟΠ {ο 5ρ- 
Ρο8ε Όπί Ὠναί Ἱπάασς Παπσρά Ἠήπιδε]{, Τί 19 νετγ 
Ρτοῦαβ]ο Εναί Ἡε φε]οσῖεά Ὠναί πιοᾶς οῇ αμ]οίᾶς, 
αἶπος Ἱτ ας (ΤθηπθΠί; απ οἳ θε αχρτεβδίοη Ἱῖ- 
βο]{, ἀπελθὼν ἀπήγξατο, ὅτο. 5ευοτα] εΧαΠΙΡΙΕΦ ανα 
Ώδεῃ αἀάποεά, Απᾶ, α5 νο μα]! 56ο ϱιτίπετ οἩη, 
Τε Ἱπγο]γες πο τεα] ἀἴκοτεραπογ νο 8ὲ. Τακεῦς 
ποσουηί. γετεας ο μην μνν ἸπέετρτείαΠοης ατθ 
(ας Τ Ἠανε ϱἩονγπ ἵπ Ἠεσσῃβ. ΒΥπΟρ.) ορεῃπ {ο 
ΠΙΑΠΥ οὐ]εσίοπβ, Τ]ας ουεη (ναί νι]ήοἩ αβδίσηβ 
Όνα 6εη.ο /« νι ου Τοσπίρᾶ,” (Πτοτα]]γ, εαβοσατεὰ 
Ἰήπικε]{)) πίτούπσες α αἰσπίβοαίίοη γν Ίο] οαπποί 
νήΏι οατίαϊπίγ ο οκιπυ]{ε]νοὰ ; Γοτ Ενοιρ] ἵπ ἨΗο- 
τος, Π, 151. ὁ ταῖς ἁπήγζατο ὑπὸ ἄχεος πια, ντε] 
Ῥετίχοη., Ὁο τοπάστεά “«νγαρ η Τοσπίοᾶ νν]ι ρτίε[” 
(απ εῄοοί οἳ πιοπία] ασοηΥ νήσο ἵπ Κποντ {ο 
ποππείπησα οσσατ}, Υοί 18 «6ος [αγ Ὀοίίετ {ο τεή- 

Όνο οχρτοφείοῃ, νι νο Εάῑίοτη ἵπ πεποτα!], 
{ Ἠπηρεά Ἠεγκε][;”” α 56ηβο οσσυττίησ πο αἲ ΥΠ, 
333, οἳ να καπιθ υυγίίοτ :  ν- --- ἄλλον ἄγγελον 
--ώς ἡπίμωτο, ἁπάγξασθαι, ἰάςς, να οοπίοχί, 
ππά Όνο εφο οῇ ἠνθ εχργοφκίοη ἀπελθών, Ροίηῖ {ο Λη 
αρίίση͵, πο ἴο αΠΥ Οήηρ ο κο ρακίηρ α- ΗΠΙΗΤΟ 48 
ας ο/ ατίε[. Τηο ἴδει πιοᾶς ο Ὃ αἳ 

αρρατοπε ο. κ, ἵο αρροκο (ης 
Οπκαηδ,, Ἠαρλε]. ος, ου ααλκτο βομΊσΙκῃ. 
απά Επ} ὄναι που νο Ἠπά κακροπάςὰ μη κο] 
Όνα τορς Ὀηοακίπα, οὐ αἰνίπα Άγ (ποπι Ότο πουσκο 
"Πρρίπα, ο οὔνογνίκο], νο (1 ἁσννη Ἠοπό]οπα, 
απά Ὀυσκί αφαμάστ, κο ναί ήν Ῥνονγο]κ ρτοῖτιάοα, 

Γ 

ο /ιὸ ἐκλήθη ὃ ἀγρὸς ἐκεῖνος ᾽αγρὸς αἵματος 54935 1. 19. 

ἆ Ζας]. 11. 5, 

Τῃας ἵπ α Ἠαδοϊηῖσα] υντίίετ οἶίεά ὮΥ Ἰλείς. οη 
Αοῖς 1. 18. ααἱάαπι ἆε ἰοοίο ἵπ Ρ]αΐοαπι ἀεοία[ῖ, 
εί γηρίμς εδ υεπίεν, 6ἳ υἴδεετα ε]ις ο[Πιπογιπέ. 
Πρηνὴς Ιπ Όιε ραξβασε ος Αοῖ5δ πιαΥ ο {ακεπ, ]]κα 
οί /ιεαᾶίοπᾳ;, 5ΙΠΠΡΙΥ οἳ {απο ἀονπ {Τοπι α Ἠϊσ 
ο» α5 Ἰη Όλα εχαππρ]ες αἀάποςεά ἵπ Ῥεοεῃδ. 
ΥΠοΡ. Απά Επί νίενν ἶ5 οοπβτπιεά ὮΥ ιο ες- 
ΓΘΕΣΙΟΠ, ΠΙΟ] {ἑπερίῖες [α]ϊπσ ποπ οἩν Πϊση. 
Ἰμ5, αοσοοτάῖπς {ο {Πε αΏογε (οπιππεη{α{οΥς, {6 

ΠΑΤΓΩΙΙΟΠ Ιπ {ῃε (1ο5ρεΙ 15 οοπιρ]είεΙΥ τεοοποῖ]εά 
πα Ὠναί ἵπ Όε Αοΐς, Ὦγ εαρροείησ {αί ἵῃπ {πε 
{ογππεγ 15 τοσοτάθά {πο ἁππαά ο αθαίι } πο]ίο]ι 
πάας σοπσ]έ ἀθείταςίῖοῃ; απά 1Π ἴμθ Ἰαΐΐες, ελα 
ΡΥ νμ]ο]ι ᾖε πιαάε ιδ [παί επ; απά νο], αἲ 
Ἰθαδί, ννας πο ευεπέ ο τεςα]{ οΓ {1ο οἱ]ιογ. 

ϐ. κορβανᾶν,] Τηε ννοτὰ ἶ5 γτίας, απάἀ εἰση]ῇθβ 
18ΐ, σοπιεἠιίπσ οβοεγεᾶ, απ ο[Τεγίπο; απᾶ, ὈΥ αφε, 
απ ο[Γεγύισ {ο {ο δασγεᾶ ἐγεαδαγα: 241, {ιο ρ]αςθ, 
Οἵ ἐγεαδιγη 1ςε]{, ννπῖοὮ οοηδἰςίε ο{ οεςί5 Ρρ]ασθά 
Ἰπ λε 6 ουτί ος ἠιε Ί/οππεῃ. 

Τ. τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραµέως,] Τη Ατίϊε]ε τοῦ ες- 
Ρτεβδες α ραγϊομίαν Βε]ὰ Κπονπ ὮΥ ναί παπ]θς 
8ο σα]]εά οπι Πανίης Ῥεεῃ οοουρίεὰ Ὦγ α Ρροίΐοτ : 
πο ἀοιθί {ο ἀῑσ οἶαγ {ος Πἱς ννατο5. Τῆας δενεταἰ 
γ]]]ασες ἴπ Επσ]απά Ἠανε {ο Ρτεβχ, Γοίΐεγ: Ῥτο- 
Ῥαβ]γ ἄοπι Ρρατί ο πα στοιπά Πανίησ Ῥδεῃ ΓοΓ- 
ππετ]γ οσοιρἰεᾷ {οτ Ροΐοτίος; {ογ εχαπρ]θ, Ροϊ- 
τετδβασγ, ἵπ ΝοταπιρίοηδΗῖτο. 390 ο βο]ὶά αἲ 
ΔίΠΕΠΒ, αρρτορτίαίεὰ 45 α οθπΘίΘΓΥ {ΟΥ {]οβο νο 
{611 ἵπ Ὠνα βετνίοοθ ΟΓ ο οοιΠίτΥ, Ίναβ οα]]οά 
Οεταπηίσοις, (τοπα Πανῖησ Όθοι {ογπιοτ]γ αςοά {ος 
Ῥτίοκ-πιακίησ. ΤΗϊ8, οἳ «οἵδο, Νου] ππακο αἃ 
Πε]ά παπί Γοτ ἠῑίασε, Όιοισῃ σοοᾷ εποισ] {οτα 
Ῥατγίησ στουπά. Απά να λε ΑΠπα]]ηθβς οῇ {ο 
Ρτίσς ΠΙΔΥ Ὦ6 αοοουπίες ΓοΥ. 

--- τοῖς ζένοις.] Τί 19 ἀεθαίοά Ὦγ έῑο ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 
ἰαίογς νπεί]ογ Ὦγ εδ Ίνα ατο {ο απάθτείαπά 
/ογείσπ «ρα, κο]ουτηίηςσ αἲ ὀετιδαίεπι Γοτ το]]- 
ους οτ οίμοτ Ῥατροβθ8, ος (Ποπήΐε [ογείσπογς. 
πε Ἰαΐΐοτ, {ΟΥ ιο τΘαΒΟΠΑ νΥπίο] Τ Ἰανο αββίσποἆ 

ἵπ Ἠεοςῃς. 3ΥΠΟΡ., 19 ὮΥ {αχ ία πιοδί ρτοῦαρ]θ, 
9. τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερ] γιο {ο]]ον/ῖπσ Ραββασο 18 

ποί Γουπά ἵπ «ργοπία; Όαί βοπιοίλ]ηρ νοτΥ Ἰϊκο 
, απᾶ, 8 Ἡ 866ΙΠΒ, {πο Υ6ΤΥ ΡΤΟΡΗΘΟΥ, 968 
ἵπ ζαε{ι, κἰ. 195 νο] Ίαν Ἱπάασθς 8οπηο {0ο β1ρ- 
Ρ056 α οοιταρΒοη οῇ Ίο ΠαΠΠΘΑ, ατὶαῖησ οπι ΜΑ. 
αὐὐυτονίαΠοπΒ. Οὔποτ {εδ ρτοβαῦ]ο ορΙΠΙΟΠΒ ΤΠΣΥ 
Ρο 86θΠ ἵπ Ἠθοθῃβ, ΑΥΠΟΡ. Ίο Ὀοθεί φο]ηίίον οἳ 
Όνο ἀ1[ιοι]{γ ἵ9 {ο ΑΠΡροβο, οἰέ]οτ ἶπαί Μαί]ουν 
βΙΠΙΡΙΥ Ὑντοῖο διὰ τοῦ προφήτου, οπα ήπαρ, 8 Ίο 
οΏοῃ ἆοθβ, πο παρ ο (ο ὁ οαψ (απά Ἱπάσοά 
Ἱερ. { οπι ο ἵπ α {ον ΝΤ, απᾶά βονοτα] οῇ ιο 
ππ]οπί Ὑογείοης): ο, εἶποο Μοᾶο απά Βρ. ΚΙάάοτ 
Ἰανο βποννη 1 {ο ο Μήσ]]γ ρτοβαῦ]ο Εναί «ο οεία]ι 
μτοίςο Όνο (Ππρίοτ [τοπα νησι ἴἼνοβο ννοτάς 4Γθ 
(ακοή, π5 νο] απ ιο νο ΓΟΥΠΙΟΥ, {ο βΠΡΡΟΡΟ ενας 
Όνο Ενπηρε]κί ντοίο [τοπ πι ορίπίοῃ, Ἴ]ο 
ππούς πὐορισά Ὦν Οτίορς,, Ῥπα]αν, απά Ἐτίσ., 
νήσο] βαΡρΟκθΝ ΠΠ ϱΥΓΟΥ ο ΠΙΡΠΙΟΓΗ ΟΠ νο ρατί ος 
Όιο Ενπηροκε, (ου ζαχαρίου, Φομ]ά τοπιονο π]ὶ 
ὀἱβιουν. Ευ  ρτοσσοὀν προῃ απ οβ]θοΙσΠ- 
μὶο ρηποίρ]α, Το τοίήτῃη, Ἰοννονον, {ο νο ννοτά 
Ψοίοτο 4, ΘΥΕΤΥ τα σα] πιασήπο αν Ὀδο 
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105. 33.του λέγχοντος" Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὸν 
τιμὴν τοῦ τετιµηµένου, ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν 
Ἱσραήλ"' καὶ ἴδωκαν αὐτὰ εἲς τὸν ἀγρὸν τοῦ κε- 10 
ραμέως' καθὰ συνέταξε µοι Κύριος, 

35  ὍὉ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος" καὶ ἐπερώτησεν αὐτὸν Ἡ 
ὁ ἡγεμών, λέγων" «Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὅ δὲ Ἰησοῦς 

35 ἔφη αὐῷ' «ὺ λέγει Καὶ ἐν τῷ κατηγορεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἆρ- 18 
4 χιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο. Ίύτε λέγει αὐτῷ ὅ 18 

6 Πιλάτος" Οὐκ ἀκούει πόσα σου καταμαρτυροῦσι; Καὶ οκ ἅπε- 1 

κρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα". ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 

6 Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώδει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύεν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσµιον, 15 
π ὃν ἤθελον. εἶχον δὲ τότε δέσµιον ἐπίσημον, λεγόµενον Βαραθθᾶν, 16 

ϐ Συνηγµένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς, ὁ Πλάτος" Τΐνα Φέλετε ἀπολύ-- 11 

9 σω ἡμῖν; Βαραθθᾶν, ἢ ἸΙησοῦν τὸν λεγόµενον Χριστόν; ιδει γὰρ, 18 

10 ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ 19 

βήματος, ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ, λέγουσα" Μηδέν σοὶ 

ραῖ ἵῃπ πιοίοη {ο τοσοποῖ]ο ἔποπα αγγ] ἴποβο οΕ 
Όιο Ἠεύτονν απά 8Βορί., Ρα αἲἲ ἵπ ναί. Μας 
{ουβ]α, Ἰούγνενοτ, παἰσ]ῖ ανα Όεοι ρατεᾶ, Ίνα Τέ 
Ψεεῃ οοπβἰἀστος, ἴἶναί νο Ἠανο πο α οἰαίίοπ, Ὅαῖ 
απ αρρίἰσαίίοπ ΟΕ ἴἶνο ννοτᾷς οἩ Όλο Ῥτορ]νεςγ ος 
ΥΊΡΙΟΠ: ΝήςἩ Ὑναδ, πο ἀοιθε, Ἰπιεπάεά {ο Ῥτε- 
εἰσπΙῇγ νε ἱταίπ οῇ ονοπ!ς τοσοτὰθά ὮΥ νε Ἐναη- 
μμ Ἀο 11ο οὔιογ αρρ]ἱοαίίοη Ίνα Τε, ναί νο 
εννς (ποπηδε]νος Ἰανο αἱνναγς το[εττοὰ ιο ννοτὰς 

το Όιο Μορκία], 
ΑΑ {ο Όπο πιοάο ἵπ ννηῖοἩ νο γνοτὰς ἵπ ᾳπθβίῖοι 

Άτο {ο ὃς {πο ἴχοτο ἵ8 ΠΟ ΤΕΠΒΟΠ {ο ααπάσῃ 
ΟΟΠΙΠΠΟΠ Ἱπίοτρτείαίίοπ, οοπβγπιοά Ὦν Εαηνπα,, 
ποοοτάῖηῃ {ο νν]]ο]ι τινὲς ππακέ Ός εαρρ]οά αἲ ἀπὸ 

Π Ιπάεεὰ Ἰπνοῖνος α- κοπιθνν]ηαί Ἰναγβὴ 
ε/]τρεο, Ῥηί ποῖ «ο Ἰαγκ]ι αἱ ἴἶνο παθί]γοὰ Επι. Ίναν 
ο» τη Τΐ5 ρ]ασα, παπια]γ, {ο {ακο Όἶγο ννοτάς οἳ 
«αφ. Βοφίάθς, ἴἶναί ππακος ὃν ἐτιμήσαντο ἃ ΠποΝῖ 
οβεηκίνο ρ]δοπαρπι. ἸΠοτοπς, ποσοτάἶπᾳ ἴο ἴἶνο 
ΟΟΠΊΙΠΟΠ Ἰπίοτργοία{ἶομ, πο ννοτὰς ὃν ἐγιμήσαντο --- 
Ἴσρ. πτο οχορε!ἰσα] ο νο ρτεσθάϊίπᾳ. Ἶ ἵ νο] 
οὐκογνος Ὦγ γαίοτ, “Ἰπίοί τινὲς ἵπ ν. ἀπὸ, αἲ α)οὶ 
τη ν. ἐκ. (οπῇ. Ἀπαθι, κκλῖ, 94197 Τ]νοτο ΠιαΥ 86ΘΠ1 
8οπιο ἀΠΠοι]έγ ἵπ καθὰ --- κύριος: νο Ἰθεί νναγ ο 
τοπιονΊπα νο] {8 {ο Απρροβο, Όναι Ἴνορο ννογάς 
(οοτγοκροπάΐπᾳ {ο οὪν ΠΤ ΝΤ οἳ νο Ἠο- 
Όπεν) ατο Ἰοβ Ὦγ ἶνο ναηρο]ἰκί Ὡπασσοπποάα( ες. 
Οαππρῦ, απά οἴ]νογη ννου]ά ἴακο ἔλαβον αν νο βγοί 

Γ.ΟΠ, απά τοπὰ ἴδωκα. ἜΓγας νο σέ τοπάοτ, 
«1 ιοοΚ νο επ] τν «λοκο]α (νο ρτίοο οἳ Ἠἶπα ναί 
Ύνας να]ησὰ, ννοπα Όνου να]ασά), Γγοπα ἶνο κοπς οῇ 
1μγας) (απ (νου ρπνο Όνοια [ον νο ρο στ βο]ά), 
π8 (6 Τ,οτὰ αρροϊητοά πιο, Βαι Οκ ἵκ ἀσκθταίο 
ΟΓ πιπηκοτῖρε απ Ώνοτίέγ, απά ἆσθν εποἩ νο]σησο 
το Όνο ννοτᾶκ, ναί πο ἀ ρομάνδοο οπη ο ρ]αροὰ 
οἩ Όνο κοηκο ης οχ/ογέρά. νι τοκροοί {ο τοῦ 
τετιµηµένον, Όνο ἴνοαι ϱ οπαππσπίπίογα τοραγὰ Τ 

οἩ, Ρε πια ερκήη, ἵπ νο 86Π96 ρηγε]ακοὰ, Τὸ- 
Γοττίπᾳ {ο Τηογα, Ἰ, 38. πρὸ πολλῶν χρημάτων --- 
ἐτιμήσασθε. Επί ροτ]ναρα γιμᾶσθαι ΠΑΝ Ίνοτο ἴνο μ.ο 
ἵπ νο 4οπκο {ο Ίαν α Ῥγίος αεί ον οπεῖς ας, 
Νονν ννοη Τί 4 ααἰά ναί νο Ῥγίοκίς αστοςς ντι 
τό [ου 30 ρίοσθε οὗ αἰἴνοτ, ἵὲ ἵν ἐρερ]ίκά Ενα Όνου 
οῇεγ. Ἠΐπι Ὀναί ααπες νήσο, Ππάσσς, παῖσα νο 
οχροστοὰ ᾖγοπι Ἰήκ ποαίτν, να νι] νο σἳνο πιο] 

-- καθὰ] απ αάνοτῦ Γιδά Γοια κατ΄ [ἐκεῖνα] ᾱ. 

11. σὺ εἶ ὃ βασ. τῶν Ἰ.] Ι. 6. “ ἀοεί Όνοα οἰαῖπι 
το Ἰο Κπσ ο{ Όνο ὀουνε Τ”. Το Εις νο σὺ ς 
Γο]]οννῖηῃ Ἰς α Γοσπα ο 8οΊθπΙῃ αβεονεταί]οι, ϱ 
ἌΝοτο οἩ αχνἰ. 04. Ῥτίοσις ο0 Όνο αἰκεί 
οὗ Ῥ]αμίας. Ἠοπερ πιαγ ὃς 8εεηπ {ο ἴτας Γοτοθ 
οὗ ου αΏγππαίῖνος ππά -εε, ὙνλήοἩ το Ἰνουι 
ἀοτῖνοά [τοπι νε οἱ ἆ ασ αν Ίο εεπεο 
(οτοίοτο ἶς, “Ύσα εαν τιμη, (1 απ α Κἰπρ).” 
Έτοπα ᾖοῦπ κνη. 56. αἱ ή ὀἀθο]αγα- 
ποη να πιπᾶς αβΏοτγ οἳΓ Ἰναά απἱά [ναι 19 
Κἰπᾳάοπα νναβ πο οῇ Οής ννοτ]ἀ, 1. ο. πο ἔεπιροτα]. 
Οµ νο ογάεγ οί Όιε εσεπία τεοοτὰεὰ ἵηπ Οπής απ 
Όνα Γο]οννίηα νοτκθς, 89ο Επίγπη. απά Καἰποε] 
. παπά (γπηκ]ατος ἵπ Ἠεο, 8ΥΠ.) νν]νο Ἰανο εΚ!]- 
Ἠ]]γ αά]ακίοὰ νο ἨαΓΠΙΟΗΥ, απά Π]ακίταϊοά Όνο 
οοηποοίῖοπ απά πππίαα] Ὀοατίησ ο νο οἴτουπῃ- 
βίαποθς. [ζοπιρ. ἆοἶνη καν. 98, ὅτ. ἵ Τἶπι, νὶ, 11] 

14. οὐδὲ ἓν.] Α είτοηρετ εχρτδκείοη ναι οὐδέν. 
15. κατὰ δὲ ἑορτὴν, ἃς.] ἼΤὴο Οοπιπιοπίπίοτα 

πτο πο οὐ νν]οί]γοτ Ὦγ καθ’ ἑορτὴν ννο απο ἴο 
υπάρταίαπὰ “αἱ [δις πιο,” ος, “  αἲ Όνο γακελαί 
{οαςι.”). Τῆνο Ἰα{οτ ορίηίοη 8 εἴο ἵνο ρτονεὰ 
Ὁγ ο οἶνη αν ηἰ, 8. αἲ Ῥαβεασο 8 
ποῖ ἀθο]ϊαίνο, Σα, ποσοτάίπᾳ ἴο φορήςιΥ οὗ Ἱπη- 
πήαρο, Οία νου]ά «οοπα ἴο ἴνο { Γοαπάεά 
ανα 8οο σκννφ- ο ὦ ων νν η] . .νλ”- κ» ] 
ουν ἵπ εἩ πα, Όναί π8 νου Ικο]{, 
δα ἀδι όσα, πιοἙί ἡ δν κ λκοκονι Όνο Ἰάεα 
οὗ Όνο ρακε]ιαί μις χνέ νου]ά ππδαη αἲ 
Όνο ρακο]ιαί [οπ81. .ἶ Απά καθ ἆ υφεἆ 
δν ο. φον 4 "ο ) να .. κ. . 
τάσης ς Απία. χὶν. Π. νο ννοι 

οπαίοπα κι, πης η] κ να οὐα, οἱ ποιο, πα ἵνδςῃ 
ἀοθαιοά ς Ὀαῖ Ίνα, υν ην κοππο οσγίαϊπίν, Όοοη Ῥγο- 
νοὰ {ο Όνο Ἰαήεγ. Τί να -- ἀθτινοὰ 
οἴέ]νος γοπα Ονοῖτ ποϊρἸήνουτα Όνο Ἁντίαπα, οἱ (τοπε 
νο (Ἴτουκα απά Ἠοππιαηα: νο Γογπποτ οὗ νι οπα 
Ἰναὰ κποὴ α- οπκίοπη αἲ Ονοῖτ Τηοκπιορλοτία, Όνο 
Ἰαίοτ αἲ Ονοῖν [ος ἰκιοτη]α. 

16. ἐπίσημον.] Επίσημος αἰπηίβος, Ἱ. εἰσπαία 
Ἰρατίης 4 ---' 3. οίαλίν, πα κοπες; 
Ἀ. ποίαδηίε, ἵπ α- Ὀπὰ 8οπφο, α ἵπ Τα ἶπ [α- 
ποσα . 

19. τοῦ βήματος.] 366 Ώοοσπα, 8 ο Ἠοτπε4 
Ἰωνοά νὰ πο μι ων 
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πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ δι 15. 989. 
3 . 3 -” ἷῤ ά . 

20 αὐτόν. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἳ πρεσθύτεροι ἔπεισαν τοὺς Όχλους, ἵνα 1 
ο 3 Π - Π 2 ο 

91 αἰτήσωνται τὸν Ἠαραθθᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν ἀπολέσωσιν. ᾿Αποκριθεὶς δὲ 13 
- ς Ξ απ. 
ὃ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς 

29 οἳ δὲ εἶπον Βαραθθᾶν. ’ 3 -ω ς 4έγει αὐτοῖς ὃ Πιλάτος ̓  

20 

/ 3 ο ’ 3 , ς 

Τΐνα Θέλετε απὸ τῶν δύο ἀπολύσω υμῖν ; 
σ ’ 

πί οὖν ποιήσω 
2 - . Π 2 ω ’ ΄ 

ήσουν τον λεγόμενον Χριστόν 7 λέγουσιν αὐτῷ πάντες Σταυρωύη- 

ϱὃτω. Ο δὲ ἡγεμὼν ἔφη / Ν 9 » ΄ . 
Τι γαρ κακον εποίιησεν; 

κ .] ομά 

οἳ δὲ περισσῶς 

94 ἔκραζον, λέγοντες Σιαυρωῦθήτω. ἸΙδὼν δὲ ὃ Πιλάτος ὅτι οὐδὲν ὠφε- 14 οἱ 

λεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον Θόρυδος γίνεται, λαθὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖφας 
3 ; - ’ ; - 32 .” 3 υ -” 

απέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων «49ῶος εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου 
ο. 3 ” ς . - 

20 τούτου" ἵὑμεῖς ὄψεσθε. Καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε 
3  Ὡκὐ ας - α 4 3 ΄ ς - ῃ 

90 αὔὐτου ἐφ ημας και επι τά τεκγα Ίμων : 

Τὸ αἷμα 
’ 3 Π 3 ” υ 

Τοτε απέλυσεν αὔὐτοις τον 1δ 

Ῥαραθθᾶν" τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθή. 
Γ . .. - ς ι ’ Δ 32 .. 3 .) 

οἱ ἍΊΤοτε οἵ στρατιωται του Όγεμονος, παραλαθὀντες τὸν Ιησοῦν εις τὸ 

γενέσθω. Όπ ενα παίατε ο {λε Ιάίοπι 56ο ἸΝοίε 
ος Μαπ. γη]. 20. 

---κατ᾽ ὄναρ.] Τ Ίνας Ῥεοπ πιαο] ἀεῦαίεά υΥπεί]ι- 
ετ Οιῖς άτεαπι Ὕνας παζατα], ος βαρετπαΐυτα]. Τη9 
Ιαΐτετ νίονι 15 πιαϊηίαϊιπεἁ Ὦυ Όε Εαΐμετ απἀ 
Όνε εατ]]ετ Οοπιπιεπίαίοτς ; ἴ]ε ΓΟΓΙΠΕΣ, ὮΥ πηοξί οἳ 
Όιο τοσεπί Ἰπίθτρτείετ. Απᾶ, Ιπάεεά, ὪΝ6 ΠΙΑΥ 
5ο νγε]] αεοοπηί {οτ Όχε (]πσ {οπα παίητα] σα1565, 
(εερεοῖα]]1γ α5 ΗΙξίοτΥ Ίνα τεοοτάεά ππαΠΥ βἰπηῖ]ατ 
οα5ος) εαῖ ννθ ατο ποί τοφα]τος --- ΡεΓΊαΡΒ 5οατΟΘΙΥ 
ννατταπῖεᾶ, {ο οα]] ἵπ ιο εαρεγπαίατα]. ἨΠολλᾶ, 
πιο]; α5 οβεπ νι γοτος αἰσπί/γίης {ο δ//εγ. 
Βο Αἴπεπ. Ῥ. Ἱ. Β. πολλὰ κακοπαθήσας. ο. 
ΤΙΑΥ ἸπεαΠ, α5 Οοπιπιεηίαίοτ εχρἰαῖπ, “' [εατ]γ] 
5 πιοτηίηρ.”. Απά πιοτηῖηρ ἀτθαπῃς ννετο 811ρ- 

οἆ {ο 6 πιοδί γετασίοις απά ΟΠΙΙΠΟΙΒ. 
21. [ζοπιρ. Λοίς ΠΠ, . 
30. τί γὰρ κακὸν ἐπ. ϱ γὰρ ἵδ πο, 45 5οπιθ 

Πππασίποα, τοάαπάαπίές Ὀπί ας τοίἙτεποε {ο α ο]ααςο 
οπαεοὰ, οχρτθβρίπσ, οἵ ἡαρίγος α τοβιςα] οἱ να 
ΡυπήκΗππεπί ἀεπιαπάφά, α. ᾱ. “ Νοί ο, οί ΝΊΥ ο, 
η, δτο,. 866 ΜΙά41εί, Οτοί., απά Κτεῦβ. Τ]αι 
ης 5 πο α Ηευταίρτα, (45 ΒΟΠ16 Ἠαγε (νοισ]{) 18 
ονἰἀεπί τοσα νο (]αεείσαὶ εχαπιρ]εβ ὄννν - ηανθ 
νεεῃ αἀάπσεὰ Ὁγ Ἐτεῦς. 

34. ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ] “9ο πμ] Ὄσκκνον ἳ Οιαί 
ηε {5 ἁοΐπμ πο ροοᾶ, εβοσίἵπρ ποίμ]πᾳ. 

--- ἀπενίφατο τᾶς χεῖρας.] Α ο λοοά ποΠοη, 
{ο εκρτοκς Εείῃπσ σα]]οβα οὗ Όναο Οήπρ; νναδηίπσ 
Όνο Ἠαπάς Ὀείπσ ρτοραῦ]γ α αβηα] πιοάς, 4ΠΠΟΠσ 
Όνε ᾗενν, ο απΥγ οπο’ φο]απιη]γ α{ορίίησ 8 ἵῃ- 
ποσθπςς οὗ πΗΥ ραγήσπ]αγ οτίπια; απᾶ, ἀοπρίομς, 
Γοππᾶςὰ οπ νο ρτεσορί οὗ Ώου. κχὶ. 6 ὅς Τ, νν]οτο, 
{π σπο ο πιητάςτ οἱ νήσο] εἶνα ρετροίταίοτ 18 1Π- 
πονα, νε οἰάστη οὗ εἶνο ποατοβί ΤΟΝΥΠ ατο οΟΠΙ- 
πηππᾶεα {ο ρα] Ειρίγ Ἱαπακ, ἵπ (ο ΠΟΥ οὗ Ονοῖτ 
(πποεσῃσο, ογετ ιο γἱοπα νμ]ο ννας αποτ]βσοσὰ 
{ου ο. οὗ Όνο οτίπια, 80 πἱκο Ῥν, καν]. 6. 
Α.Ε νι νναρ παΥ Ἠαηπός ἵπ [1ο ήΠΠΟΠΥ οἱ πιγ] ἵπ- 
Ἠοσεπογ,  Ἡ Ίνα, πάσοὰ, ἵνοοη ἀἰκρηίοὰ απποπσ 
0 οπή (πίστα, νν νο ]νου Ρί{αιο Ίνογο (ο]]οννοά «οιο- 
{αι ον (ὐρπέ]ε σπκίοπαῃ, Βηΐ, οοηκ]ἁστίης 1ο ρΗγ- 
Ρο.” οὗ Όνο πσήοη, ---- παπιο] το ορ ήν Τππο- 
σσπος {ο Όνα ρεορ]α, Όνο {ογπιςγ ἵ Όιο πποτο ϱτοῦα- 
να, Ἠεκίάσα, Όνογο Ίαν πογο οθη ΠΗΥ ψγοο/ πά- 
ὀμοςᾶ Ον πε] α- οπκίοπη κη]νκήκίοὰ ΑπποΠσ ο 
Ὕὐηήκε. Έστε νο Οσπ]ο συ κέοπα {ο γής Οοπι- 
ποπ ίσα αρροπ], ννπν οπ]ν νι οὗ ννυπκλήης Όιο 
Ἰπνός, πο ἕο ο {καί ἔππρορπος, ἴνας {ο οπρίας ογίπις, 
Ειουρ]ν {ην οἹαπίατγ ! οπο Ἰνοίηᾳ Γον εερίαίοη, ἴἶνο 

16 

οίπετ Γοτ αἰεδίαίίοπ. Τὲ 15 ποί, Ιπάθεᾶ, Ἱπιρορεί- 
Ῥ]ε εαί ἴἶια 96 ο μς «γπιρο/ἶσαὶ ποῖοη οχὶςίεά 
απιοηςσ {πε (επβ]θος ({ποασ] 1{ 195 είταπσο ἴ]αί πο 
αἰζμκίοπι το 1ὲ «ποι]ά Ἰανε Όδετ Γοαπά); Όπί 16 εο, 
ἴξ Ὕνας ΡτοβαΡΙγ ταίλετ (αοσοτάῖησ {ο {πο Ἱπιροτί 
ο πε Ρ]ταβο η ας) {ο 6χρτοςς ἐ]αί “6 οπο ἸΝΙ]1 
Ἰανο πο ῬαγιοΙραίοη Ιπ αΠΥ {Πίπσ, ποτ Ὀθ αΠ- 
βυνοταβ]ο Το ο Ῥ]απιο Ἱποιττοὰ {Πετεῦγ. Τί 18 
Ρἰαΐπ, Ἠούνανοτ, {τοπι Εἱ]αΐε”ς τοογᾶς, απᾶ {16 αη- 
5ν/ΕΓ π]αάθ {ο ἴΊχεπι ὮΥ {πο Ρ6οΡΙθ, ἠ]ναῖ 1ΠΟΓΕ απ 
(ιὲφ ννας πιθαπί: ΠαΠΙΘΙΥ, {ο 8ο]επιΠ]γ αἲίοςί Πὶς 
ΙΠπποςθῃοσθ, απᾶά {ο οαδί οἩ ἴιοπι ἴ]λε σα] οῇ ιο 
οΓΠΠΘ. Απά ας Ῥ]]αία Ἰαά Ίϊνεά Ίοπσ εποασῃη ἴπ 
πάσα {ο Ῥεσσοπιο ἴΠοτοισ]μ]γ αοφπαϊηίεά νυν] 
αν] οιβίοΙΏΕΒ, απά ννοι]ά Ὃ6 πιογθ ]]κδἰγ {ο 
πἀορί α «Ποιοίδι [ογπι, {ος νο κα ς[αοίίοη οῇ έλα 
16ν/βΗ Ῥρογίο, πο ἀοαβί οππ ννθ]] Ὦο οεπίοτίαϊπεά 
Ῥι{ ναί χο αοίίοη Ίγαβ 4οπο αοοοτάἶπς {ο «ζοιοῖδ, 
ποί (επί]ο ομ5ίοπη. 

----ἀπὸ τοῦ αἴμ.] πο ἀπὸ ἵδ αἀάεά Ὦγ Ηεῦτα- 
181: οἩ Πίο] 56ο ΕΤΙ{7. 

--- δικαίου ἵ5 Ἰετο ων 5πρτα νογ. 19.) ίακαπ ὮΥ 
Οακαπῦ,, Το ΟἼοτο, (αππρΏ., απά οί θα, ἵπ α /0- 
Τρπ»ίς 56Π56, 1. 6. Ἰπποσοπί οῇ ἴἶνο οτίηθ Ἰαῖά {ο 
148 οαχσε. Επί ροτ]ηαρς ιο Γογοηβίο απά οτά]- 
ΏΛΤΥ 56Η868 το οοπιρἰποάς α. ᾱ. Ομ Ἱπποσεπί 
πιαη απᾶ ]αδέροτδοη. ἜΓο πο ἰαμογ Ῥϊ]αϊίο Ώοτθ 
{αβΙΙΠΙΟΠΥ ἵπ α ἀθεραίοἩ βοηέ {ο πο ΕΠΠΡΟΤΟΥ Τ]- 
Ῥογία5. “Ὑμεῖς ὄψεσθε, “ γοι πημδί Ἰοοῖς {ο ναί: 
ᾳ. ᾱ. «« γοι ππακί {π]κο πο Ῥ]απηο.” 

20. τὸ αἷμα --- ἡμᾶς] 8οἵ]. ἐλθέτω, απ Τέ ἶ5 ΑπΠοΙΥ 
τοπάστεὰ Ὦγ ὀπνεποις, “6 ΝΟΒ, ΠΟΒ, ΟΓΙΟΓ Ιβίθ 5ο- 
απαίασ, Ε{ επ ἵπ ΠΟΡίΓΙΠΑ βοθ]α5 Ἆοο, οἱ οπ]ρα 
τουπάοι! Ἐκ. παπά Ὑγοίς, πνο ῥτονος ναί 
ας παπα] αΠΠΟΠς ιο (τος ΓΟΓ ν/ΠΘΒΕΟΒ, ΟΠ 

ν/οβο ΤΘΒΙΠΙΟΠΥ ΠΠΥ ννοτο ρΗΐ {ο ἀθαί], {ο ἀονοίο 
Ώναπιβο]νες, ππά ονοῃ νοῖτ ομ]άγοῃ, {ο 911968, ἰΓ 
Όνογ Ώογο Γα1]9ο {6ΡΗΠΠΟΠΥ. Πο απαΙΙίγ οῇ (ο 
ουβίοπη 4 ρ]αίπ [τοπ 5 Κίπρι Π, σπ. ΒΙπΙ αγ ΓΟΥΠΙΒ 
οῇ Ἱππρτοσαίίοῃ ατο πάθησσςὰ Ῥνου]ν [γοιη Όλο Πα βυίη- 
σα] απά (νο (Ἰπβκίσπ] ν/γ{οτη, 

28. Φφραγελλώσας] Α νοτᾷ ἀοτίνοῦ Γγοπι (νο 
λα ἠκοανε, Το /Ιασοῖ]α ννογο κο εππτρ, επί 
Ώνογ απο (ογπιοὰ Ὦγ Ἠοτασο Πογγήμηία, Ἀοσυυτρ- 
πα ο νο νι βασο]]α (19 ΤΠ ιο σης οῇ αΙπνον], 
ος, (αμ ἵπ Επί οὗ ᾖοο ϱογοκ) νι τος, ΥΝΥΛΒ 
ΠΟΠ Ὠνο Ἠοπιππη α- ρτο]ηόο το οπρ](π] ραπ] κἩ- 
πιο: απ Ἡ ννπ ἵπ κο ὮΥ νο του] {η νο 
οπγ] σέ σον, 

27. τὸ πραιτώριον] Ἔ]ιο ννοτάὰ Ίνοτο ἀθποίσα, πο 
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105. 235. πραιτώριον, συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν ὕλην τὴν σπεραν. Καὶ ἐκδύσαντες 58 
- αὐτὸν, περιέθηκαν αὐτῷ χλαμίδα κοκκίνην.- καὶ πλέξαντες στέφανον 39 

ἐξ ἀκανῦῶν, ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ, καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν 

18 δεξιὰν αὐτοῦ" καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ, 
19 λέχοντες" Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων! Καὶ ἐμπτύσαντες εἰς 30 

90 αὐτὸν, ἔλαθον τὸν κάλαμον, καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλήν αὐτοῦ. Ναὶ 8ἱ 

ὕτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμίδα, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν 

3 3 τὰ ἵμάτια αὐτοῦ" καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ οταυρῶσαι. Ἐξερχόμενοι 

δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα" τοῦτον ἠγγάρευσαν, 
ἵνα ἄρη τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

0 98 ΚάΙ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόµενον Γολγοθᾶ, 3 ὅ ἐστι, [ λεγόµενον,] 38 

Οναί ρατί οὗ νο οαπιρ 8ο οπ]]εὰ, σέ α πιασηϊῇ- 
οεηί οὐ{ῇμοε ἵπ νο αρρετ ρατί οῇ ὀεγαβα]θία, Υν]οἩ 
Ἰιαὰ Γοτπιοτ]γ Όδοῃ Πετος᾿ς Ῥα]ασε, απ νναβ α[ἴετ- 
ν/πτός Όπο αΏούς οὗ νο Ἠοιπαν Γτοςυτα({οΓΒ νι 
Όπου εο/σπγπεά αἱ ὁὀεταδαίεπας ος Ὠνείτ γεκίάεπεε 
ναδ αἱ {6βᾳατοα, 

28. χλαμίόα] Της ννας α Κἰπά οῇ τουπά ε]οαξ, 
οοπβπος οἩ νο τίσ]ή εποπ]άοτ Ὁν α οἰπβρ,κδο ας {ο 
οονετ νο Ἰεῇ εἰόάε οἱ ο Ὀοάγ, απά ννοτη ονες 
Όνα οὔἼνοτ ρατηθηίἩ. ΙΤ να αφος αἰίκο Ὁγ οῄΐοετβ 
παπά ρτίναίοςς Όαί, οἳ οοαί8α, νι α ἀἱοτεπος ἵπ 
ἰοκίατο παπά ἀγεῖπᾳ. λ]]ναί 18 Ἠοτο οπ]]οἆ κοκκίνη 
ἱ ὂν Ματίς ἀοποιπϊπαϊοά πορφίρα, ππὰ Ὁγ «ο οἶνα 
πορφυροῖν. εί Όιετο ἵ8 πο τοαὶ ὀΙδοτοραπογ : ΠΟΥ 
Ονουμ]ν νο οοἱουατς ατα, Ρτοροτ]γ αρεακίηᾳ, ἀει- 
επί, γοῖ πορφυροῦς ἀοποῖεά βοπποίηος α ῥγὶσ 
γεά; απᾶά Ίνεπορ πο γνοτὰς κοκκίνη παπά πορφίρα 
ννθτθ βοπιοίίπιος ἱπίοτο]πημοά. Ίνα τους Ίετθ 
πιεηί{οπος να», πο ἀοιδί, α οπδί-οῇδασπι ο βοπηθ 
βεπετα] οῇϊσοτ, 

39. στέφανον ἐξ ἀκανθῶν.] ΈΤ]οτο Ἰαβ Όοσςῃ πο 
Η{1]ο ἀελαίε ας {ο νο παίµγε ππὰ πιαίεγἰα]ς οἱ 8 
οτον/ηπ; 5οππο οοπίοπάἶπα Οναί ας ἰμ]ς, κο αἲ] ιο 
τοςί ὁΓ νι]! ννας ἆσπο Ὦγ Ένα βοἱά{6ΓΒ, ΥΥ45 ΠΊΘΓθ- 
Ἰν ἵπ πιοςκοτγ οἳ ὁοφις) τοραὶ Ρτοίδηείοης, Όνετο 
οου]ά Ὃς πο πιοῖῖνο ἴο ογεἰ: απά Όνεγ ρτοροβθ 
(ο ἴακο 1ἶνο ννοτὰ ἀκανθῶν α5 νο (ΟοπμΙ. ϱ]ητα] πο 
ο ἄκανθα Ότι ο ἄκανθος, 1. 6. νο ἠραγ]α [σος ννἶσ]ι 
ἵ ταἵοτ α ΒΠΙΟΟΙΗ Έναν α νοταγ Ῥρ]απί, παπά ννου]ά 
Ψο πιοτο οοπνοπἰοηί {ο ρα. Ίπορο, ο ἴπο οἱ]ι- 
ε{ Ἰναπᾶ, νο ἀο[οπά νο οοΠΙΠΠΟΠ Υογείοη, τορ]γ 
Όναί Ὀοι ἄκανθα ππὰ ἀκάνθινος ο επ οσσος ἵπ ιο 
Ν. Ἔ. απά Βορί., απά αἰνναγα ἵπ Όλο 8θΠ86 {ο 
απά (ογπή; ππά Όναί Όλο αποϊοηί νοτβίοπα αἲ] σοη- 
βγπη ναί νοτκίο, ας ννο]] 48 8οππο αποϊεπί Επίλιογα 
ἃ5 Τογίυ]]ίαη απά ΟἼομι. Αἰοχαπάτίπης,  Τὲ κου]ά 
εοοπα ναί Όνο Ἰαίοτ Ἱπιοτρτοἰπίοι ἵ8 Όνο Ἰνοαί 
[ουιπάεὰ, ἸΙπάεοά Όνοτο ἴψ (15 ἵ οὔαετνοά ἵπ Ἠο- 
ο6η5. 8νπορ.). ἶνο Ἠαϊνοκί ρτοῦα Ην ορροεοὰ {ο 
ππογο οὐπ]οσίητο, ἼἼοτο 9, Ἰνονσνοτ, ; μα. τοῃ- 
βΟἩ ο Επ (ντι Τηουρ]γ]. απά Βυόάσ ας) Όναι 
Όντο οτον/Ἡ Ὑνπ πο οὗ πισγο (πογπα, Ὀαί οὗ αοπιο 
Ρτίοκἰν ατα (ρτοῦαῦ]γ ασασία}, 5 ἵπ ἃ Κἰπάτοὰ 
Ρήβκασο οτοὰ Ὁγ Ἠλίοις, “ ἴπ οκρίῖο οστοµα ει ήτο 
οχε ΟΙ, οκ αερογία Μογδίς,' οεροεἰα]]γ εἶποο Όνοο 
βι 1ο ππακο α οι το βποᾗ. 8ο αἶκο Ῥ]ίπν Ηικι, 
χτί, 10, γη Ἠκκίπιαπα οοΓΟΠΑΙΗ, αρί πα]]γ, 
Ηοκγο]ι, οτοὰ Ὦγ Ἰνοίκ,: Ἔφυγον κακὺν, εὗρον 
ἀμεῖνον. ἈΝόμος ἦν ᾿Αθήνῃσιν ἀμφιθιλῆ παῖδα ἆ κάν- 
θης, μετὰ ὁρυϊνῶν στεφάνων, στίφισθαι. 

-χαῖρε, ὃ βασιλι] Α ακπαί καἰαζαίοι {ο Έπι- 
Ροτοτα, α: ἔσκαν, απο! ἵπ ὁ βασιλ., Όνο Νοπιίη- 
αὖνο ἰ4 ραί [ου Όνο νουαίίνο, αἱ Μακ ἵκ, 90, απὰ 
Τακο γη, δὲ. ου πο ο. ο. ὁ 3ο, Ἡ, 

50, [οοπι. Ἱκαί. ὅθ, 6. αρ. 30. 07.] 

9]. ἀπήγαγον.] Α υεαα]ἱ ἔετπι Γος ἰεαδίπς αισαν 
α οτἰπι]πα] {ο οχεουίοῃ. 

55, ἐξερχόμενοι] '' απ Όνεγ Ίνοτο ροῖπρ οί [ο 1)νθ 
ον] (ος εχεσιίομς Ἠετεο, Ὀοιι απιοησ Όνθ 
φον απά Οεπί]ες, οοπάιοτεά οαϊκίάο οἳ Όνα 
οἰίες. 

--- ἄνθρωπον Κκ.] Τη κα ο ἄνθρωπος νι 
που οἱ εοωέ η, ὑμκίπεκα, οτ ο/ἥσε (εευ Ματ, 
Οτ, οτ. ὁ 100. Τ.], 19 Ενουσ]νε {ο ὃο ρ]ουπηκ ης, ας 
19 ΤΠ τοπ γ οΡ]γ α νεείήμο οἱ Όνο ννοτόίπεςς ο πη- 
Πφιιο ΡΊΙΓΒΟΟΙΟΡΥ. ᾿Ηγγάρευσαν, '' εοπιρε]]εά ;” 
Πιοτα]]γ, ἑπεργεκκεά, νν αγ” 6 οοππρυ]κ1οῦ 
(86ο Νοιο ο. ΜαΠμ, ν. 41.) Ὀνουρ]ν αἱ ννας ο08- 
{οππατγ Γοτ νο οτἰπαῖπα] Μπιφεί{ το οπστΥ Ἠ8 τος, 
νο ννας ΟΓ χο Γοσπα ο α Ἐ, απά ννας ἀθποπαίπα- 
ἰοᾷ σταυρὸς, [ΤΟΠ σταίω, οομηπίθ ντι στάω {ο 5, 
παπι] ἴπ να πά, 8 ΟΥ φίαζε «Οπηςς ΓΓΟπΑ 
Όνο ραβί ρατεἰρίο οἱ (ο εἰεχ. Άδουί νο πηδά]ο 
ΟΕ 1 ννας χοά α ρίεςε οἳ ννουἆ, οἩ νν]οῖι νο οτι- 
οἶβεά Ρετδοῃ καΐ, οἱ Γγα]γογ τοάς ; απά ἴπῖο νν]ήςἩ 
Ἡς αοπιοίίπαες, ἵπ Ὀταναάο, Ἰοαρεά. Έοτ Όνο 
Ἰείρν οἳ Όνο ογοβς ννα5 (οοπίτατν {ο Όνο οΟΠΙΠΙΟΠ 
ορίαίοη) 81Ἡ α5 {ο π ἀπ] οὗ Ολής, Ὀδίης οπ)γ Βασ 
38 Το ταίφο Όιο Γοοί ο) Όνο ογησοῖβεά ρεγεοῦ α γαγὰ 
{τοπα Όιο στοιπά. Τ]ο Ἠαπός Ὕετο [πείς ιο 
Όνο ογοβς-ρίοςε νι παἰ]ς, Όαῖ νο [οδοί ννοτο οπ]γ 
εεά {ο νο ροβί γνἩ τορςς. Οτισϊάτίου οα5 ὃν 
{ασεὰ ὈαοΚ {ο ας οατ]γ α ρετῖοὰ αφ ἴἶνο ασο ο Ἀ6- 
πηϊταιηϊςς πιά ννας α ρυπ]κμπασηί ο ήεβν Ιπβὶςιοά 
ΟΠ ΑΊΑΥΕΒ, ο: {9ο ρεγεοής οοπνἰςτεὰ οὗ 1ἶνο πιοςῖ 
Ἰδίποις οΓΙΠΙΘΒ. αἲ Όνο οοΓρ8ες Ίντο 1εῇ ας α 
μ ἁ το τανεποἳς Ὀἰτός, αρρθατε ἔτοπη Αγιοημώστις 
Ἶν 

20, Γολ Έτοπι Όλο (α]άσο σοὐ-σούδια, ἴἶνο 
κεμκ βρω ου ο... ἵπ Εαλοί 

Γοτ Παἰλεῖ. ο ρ]ασο ἵπ φθκίοῦ ἵνας α κογῖ οΓ 
ἀποζιν ππιὰ 8ο οα]]οὰ Γγοια Ἰνοίπρ εἴτοννοά. νι Όλο 
εκ] οὗ οχοσυοὰ πιαἰο[ασίους, Ἰκο Όνο (εαάας 
αἲ Βρατία, οϱ Νο] 86ο ΠΑΥ ποῖο ον Τηασγά. 1. 
1914. [οσον ἆοἶνη αἰκ. Ττ.] 
1πκίεπὰ οἳ νο οοπΙπποη τοπάίπῃ ὃς, ὃ ἵ Γοα πὰ ἴπ 

ΤΙΔΗΥ οὗ Όλο Ἰνοοί Ἀ88., κοππο αποϊοηί Ὑογείοης, 

φαν οποτε, τιοκὺ., Επί. απ: ννὶ 
ΤΟΠΦΟΠΝ: Γος άθκογνος (ἶνο πος, ας Ὀοίηα 
Όνο πποτο ἀἰβου]ί τοπδῖηᾳ. οΟΠΙΙΠΟΠ τοπό{ 
λεγόμενος, Ἰαδί αΏποτ, σας οπ]ν ἴνο ἀο[οπάοά Ὁγν νο 
μμ ο οὗ .. Ἠσηπσο, «οπης 

55. Ππ »βονοτα] οπις ἴὲ, παπά Ἑτία, 

τοπδίηαν Ὑν]λο]ν ἴ ουρά ἵη πο α 
5 οο ψ υ Όνο γοαδίησε μιθήμνπήωνες απά 

εοὰ ήορὶο νο πο 

ν΄ Μ5Β., απά 

ώΦώακ. ἁἁὰ Λωμ - 

ΜΜ. 
. 

φ τν. 

. αλ... Ἱ ΟϱωνἍαώ ο 
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34 κρανίου τόπος, ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν Όξος μετὰ χολῆς μεμιγμένο»' καὶ 10. 99 
” ΄ ᾽ . 4 Ὁ 

36 γευσάµενος οὐκ ἤθελε πιεῖν. «Σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν, διεµερίσαντο τὰ ον 

ἑμάτια αὐτοῦ, βῥάλλοντες κλῆρον ". [ίνα πληρωῦθῇ τὸ ὁπόὸὲν 

ὑπὸ τοῦ προφήτου] 
υ) Ν ’ , - 

ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἵματισμόν µου ἔθαλον κλῆρο».] 
9 ’ νι. .. Ὁ 3 -” 

80 καὶ καύηµενοι, ἐτηρουν αὖτον ἐκεῖ. 

51 λῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμµένην, ΟΥΊ05 ΕΣΊΊνΝ ΙΗΣΟΥΣ 96 

385 Ο Ρ4ΣΙ4ΕΤΣ ΤΝ ΙΟΤΥ44Ι.2Ν. 
-ᾱ .. ν υ 23 ’ 

λησταὶ, εἷς ἐκ δεξιῶων καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. 
ς ᾽ ’ 3 ’ κ Ἡ - . ο 

39 οΟἳ δὲ παραπορευόµενοι ἐφλασφημουν αὔὐτον, κινοῦντες τας κεφαλας 

94 

.] ς ’ ’ 

4ιεμερίσαντο τα ἰματια µου 

Ναὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφα- 55 

- ] 2 ” 

Ίύτε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο 5τ 

| 
29 36 

᾿ ς ΄ . ᾽ ς 

40 αὐτῶν καὶ λέγοντες' ὉΟ καταλύων τὸν γαὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις 
3 - - , 

οἰκοδομῶν, σώσον σεαυτο». 

4] σταυροῦ. "Ὁμοίως δὲ καὶ οἳ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες, μετὰ τῶν γραµµα- 

40 τέων καὶ πρεσθυτέρων, ἔλεγον " 

5ο κε . - ’ 3 ο 

εἰ Τίὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάθηθι ἀπὸ τοῦ 90 

8ἱ 
” Ὥ .) 3 ’ 

ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δυνόται 
- 3 ᾿ 3 ’ 3 ’ -” 3 . σκι . 9 

σωσαι. ει βασιλευς 1σραηλ ἐστι, καταθατω γὺν ἅἄπο τοῦ σταυρου, καὶ 
2 .. , 

43 πιστεύσοµεν ἐπ αὐτφ. ΙΠέποιθεν ἐπὶ 

λεγόμενον, ΟΣ μεβερμηνευόµενον. Λεγόμενος 4Γ058 Γγοπα 
ες -κλν πας: τολάἽαρ ὃς «αραμρος Ἵδμὴ επάετ “έν Πίσ] 
νγοτὰ ἐς (1. 6. δἰσπιπες) εν Ἱπίετρτείεά, ΒΑμἰ]- 

ο, ΕΠ 56Ώ86 οἳ λέγεσθαι ἶ5 Γουπὰ αἱδο ἵη 
ΊοἨπ αχ. 16. "Ῥαββουνί: ὃ λέγεται διδάσκαλε. 
Της {πα Κἰπάτεά Ῥαβ5ασε ο Μαήι, 1. 29. ὅ ἐστι, 
µεθερμηνευόµενον, μεθ ἡμῶν ὃ Θεός. 36θ αἰδο Ματκ 
ν. 41. αν. 22. ὃς η . 1.45. Λοϊδϊν. 96. Ίηπ 
εἰοτί, ἴἶνε Επίπς 18 5ο οετίαἰπ, Ειαί 1 πανε νεπίατεὰ 
{ο οἱ λεγόµενον. ι ' 

94. ὄξος ---- μεμιγμ.] Ματίς αυ, 232. πιεηίοης α 
ίοι αἀτηϊιπίκίετεά {ο Οτῖςι, Ῥαί Ὦο οσα] Ιί 

μυρισμένον οἴνον. ΝΟον ἵπ οτάετ {ο Τεπιονθ (θ 
ἀϊβοτεραπογ, νε Ὀεςί Οοπαππεηία{οτ5 ΒΗΡΡΟΒΘ ἴαί 
Πτ ννας ἴδο ααπι ἁγίπα απἀοτ ἀϊβετεπί παπιρ ; 
εἶπορ ὄζος 15 αβθἆ {ο ἀεποίε ννίπο (εβρεοἰα]]γ ινα 
ν. ΚΙπάς); απἀ χολὴ, Όιοισ] ΡΓορετΙΥ βἱρη]- 
Ἠγίπσ αοογπσοσά, Υεί 5οΠΠΕΙΙΠΑΕΡ 1π {Πε Βοθρί. ἀθ- 
ποῖςς απηῃ Μή{έργ ἵπ[ισίοπ,. Οτ]νετβ το οἱ ορἰπίοη, 
Όιαί νο ρούομς ππιεποπεά ὮΥ πε νο Εναηρε]- 
ἐβίς ννετο οἰφίίπεί πείρα; νο γίπεσατ ππ]ηρ]εὰ 
νι σα]! Ὀείηα, ΌνεΥ ΕήηΚ, οὔετεὰ Ιπ ἀθγίβίοη 
απά νο πανττ]εὰ ννίπε, να πιράἰσαίεά ορ αβαα]1γ 
πἀπηιη{ τοτε {ο οτιπαίπα]ς αΌοπί {ο βαΠεγα ραίπ{α] 
ἁραι, Το {οπισγ Ἰπτετρτείαίίοη, ἨΟΝ/ΕΥΟΓ, 8ΘΘΠΙΒ 
{ο ὃο ρτε(εταῦ]ο: απά Πέ 19 οοπβτπιεὰ Ὦγ ιο πη- 
εἶεπῖ {ἶοεε νι οἷι Ίαν οτορί {Πίο ΠΙ4ΗΥ ο Ίο Ὀορί 
Μ5., απά αἲἲ νο ἴοεί ος ἴἶνο αποϊεπί Ὑετείοης, 
οἶνον. [ζοπιρ. Ῥν. Ἱκίκ. 22. 

30. ἵνα πληρωθη ---κλῆρον.] Ἴ]ενο ννοτᾶς ατθ 
Γοαπάὰ ἵπ εοπιρατα{νεΙγ [ον Μ95., ανα πο ρίασθ 
{π χο αποίοπί Ὕ εγβίοης, παπά ονογαὶ Επαίοτς, ΠΟΥ 
Όνο ΕάΠ. Ῥεπο, Τηου Ἰανο Όροῃ σαπος]]οὰ ὮΥ 
αντ Εάιοτ οἱ ποίο [τοπι οί. {ο Ῥο]ο], 
[Οοπερ. Β». κκ, 19. αᾖοἶνη κἰκ. 20.] 

37. αἷγίαν αὐχοῦ.] ὙΝαπιο]γ, (νο τίτλον, ΟΓ ἠπιγρα- 
ὃν τῆς αἰτίας, Πα οτἰπιηπίίομ, νο οτίπιο Ἰαἱά {ο 
5 εὔνατας. ἵ νναρ ϱΏμΤανεη οἩ α ΠποΙπ] ρἰαίο, 

ἵπ πο εἰπεποίοτα οπ α νο ρτοιπά, ΤΠο 
υίβίπα μρνε αν ἵπ νο ννογόν οἱ Ον Γπποτίρ- 
Όση τατγ νε] Ἠανο αγίκοη (τοπι νο Ἱαπρααμο 
π νεο] ὲ να τάση, 

00, κο ἂν κ.-ό. {. ο, “ Ἰήμ]νναν τοῦῖοτν. ντε] 
νήσο, απά Ἱναπδιαί οὗ αἲὶ κοτίκ, πάσα Όνοη 
απαγσᾶς ππ ον] νη]ον Ίνα ἵνοοῃ ποτ νοὰ {ο 
-- πα ροραπέίοι (απ κίπᾳ 

τὸν Θεόν ῥυσάσθω νῦν αὐ- 58 

{τοπι {δ6(ΠεπΠοΥ οΓ ἀϊνοτος), πιςρ]ασθά 1θΠΙ{Υ {ουν 
ατἀὰς οβεπάστς, ια ἱπιραίίθποθ ΟΕ {ο /6υνς ππάοτ 
Ώιοθ Ἠοπιαπ γοκε, απἀ ο οταν Ρο]ίογ οὗ ια 
ΕΟΥΕΓΠΟΤΑΕ ἴπ εποοιτασίηρ 5αοἩ οβεπάετς. [ζοπιρ. 
18. ΜΗ. 19. 

9). κινοῦντες τὰς κεφαλάς.] Α πιατκ οῇ ἀθτίβίοῃ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ {0 αἰ] νο παίἶοης οῇ απἰἰαα1{γ, απά Ἰετο 
α ϱα]β]πιθηί οΓΡτορΡ]θογ. Θ96 Ρ8. χχΙ]. 7. 

40. ὃ καταλίων, ἃτο.] ἜΤ]ο ὁ τοίαοτς {ο Σὺ απάθγ- 
5ίοοἆ: απά καταλίων απά οἰκοδομῶν βἱσηϊ(γ Ῥορι- 
ἰαγίέεγ, ϱ' Ὕν]ιο απἀοτίοοκ {ο ἀθβίχογ.. Θ9ο (ἶαρς 
Ῥμῇ. [ζοπιρ. καρτα αχχγΙ. 61. οὗ Π. 19.] 

41. καὶ πρεσβυτέρων.] ΜαπΥ οϐ ιο Ὀερδί ΜΒ. 
αάά καὶ Φαρισαίων, ΝΠΙΟὮ 19 αἀορίεά ὮΥ Ἰηαίς., 
ΜαΠ., Ετσ., απά 9οΠο]1. 

43. ἄλλους---σῶσαι.] ΈΒετα, Βοησ., ῬαατοῬ, απά 
80Π16 οίΠθτΒ, Ὑνοι]ά (ακο (νο ννοτάς ἐπίογγοσα- 
ἰρείη; ννπίο] πιακος {]νοπα, (116Υ ()π]ς, ππογο οιῖ- 
Ππσ]γ βατοβρήο. Ευ Ομ ἆοθς ν]ο]ἱοπος {ο {ο 
οοπ{ΟΤ ο Πιο ραββασε, απά ἀθβίτογς {ο απ{1{]ιο- 
εἰς, ΠΙΟ, 48 Εείεα ΤΟΠΙΠΓΚΕ, ἵ9 εἰτοησίηεοπος Ὦγ 
Όιο Ααγπάοίοη. ἴπ βατίπογ οοπβγηκΙοη, ἶ Ἠανθ 
ἵπ Ἠοσθῃς. ας πάάασθὰ ιο [ο]]ουνίης αρί οχαπ]- 
Ρἱ65. Απίκιίά. 1. 400. Β. (οἳ Ῥααπιεάςβ) πάσας 
τὰς ἄλλας εὑρίσκων μηχανᾶς, µίαν οὐχ εὗρεν, ὅπως 
σωθήσεται. βο]ιγ]. Ῥτοπι, ν. 483 ---Ὁ. κακὸς ὁ) 
ἰατρὸς ὅς τις, εἰς νόσον Πεσὼν ἀθυμεῖς, καὶ σεαυτὸν οὐκ 
ἔχεις Εὐρεῖν ὑποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος. {[ζοπ. 

ἴ9ά. Π. 19.] 
---(ασιλεὺς, τν, Ίο πΙαΥ τοπηαγ]ς {1ο οκ [ίης- 

ἱμο {ππΠΙ5 οῇ Οινο ον απ (ο ἨοπΙαηΒ: ο ΓΟΓ- 
πιο οἳ νποπι πἀνοτίοὰ {ο ἠοριβ' ο]αίπι {ο ϱο 
Μίπς οί Παγαεί (1. ο, ΜοβείαἩ)ς νο Ἰαΐίος, {ο Ἰή8 
πβκαπιίηςσ ιο Πί]ο οὗ Λίπς ο {ιο «Γιος, νν]]ο]ι, 
Ἰονθνοτ, ΠΙΑΠΥ οὗ πο ἨοπιαΠπβ απάἀσγείουὰ 48 
εφ ἱνα]οπί {ο Ἠοβείαα, Το ἐπ Ἱ Ἱπαοτίοά Ὦγ 
π]πιοβί ονοτν Εά1ίοι ἄοπι λοία, {ο Βο]ο]ά, οἨ ἴἶιο 
πα λοτ{ψ οἱ ποπτ]ν αἲ] νο θονί Μ88., απά βονοταὶ 
Ὑοτείοη απά Εαίοτν, 

40. πέποιβεν ἐπὶ τὸν 9.] ἜΤ]ο (0 οπηπιοπία{ογς ατο 
α{ α Ίος {ο Κον νν]ναί ἶνο γαἰ]ογα Ἰογο αἱ δο {ο 
Ρογ]ναρα, νου Επ], {ο ή ἀσο]αγαίση αἱ αι, 
καν]. 50, Ευ ναί γη ἀο]ινοτοά ακίάς {ο ή οἱν- 
οἱρ]ονμ, ΤἼνοτο ἵν ταίπογ α το/ὂτοηος {ο ναι [αη- 
{επ ντι νήσοι σας γἱο]άοὰ Ἠπικο ο Όλο 
πο]άίετε καπ! {ο αρρτολοπά πα; απ νήσοι πμ] 

10 
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15. 93. τὸν, εἰ Φέλει αὐτόν. 

μα] 

”” 

π 

γοτΥ ννο]] ὃο Οπουσηί {ο Ἱπιρ]ν εοπῇάεποε ἵπ να 
Ἠήνίπο αἰά Γοτ ἀενετπησο. Ῥ]ο γα]οτς, Ἰοννονοτ, 
ἵπ Οι (ααπί απ πρὶν ΓΗ β]]εά α τειπατκαυ]α 
Ρτορ]θογ οὗ Όνε Μορκίαλι, Ὦν. κχΙ]. ὃ, 

--- εἰ θέλει αὐτόν.] θΘέλειν Ἀθτο, αΠοτ νο ΠΙάΠΠΘΓ 
οὗ Όνο Ηευ. Υ9Γ ἀεποῖον {ο ἀλ[ίσ]ι πι. 

44. οἱ λησταὶ ---- αὐτόν.] Ότ τα]γοτ οπε οὗ Ένεπα, 
18 19 εἰαίοά π Όχε πποτθ ο καεί ποσοαπί οὗ κο, 
Τὴ5 (πβίης ἀἱβοτοραπογ παν, Ἀοννδνετ, ὂε τ6- 
ππονεά; ποῖ, Ἰπάθεά, Ὦν εαρροδίηρ απ επαίίασε, 
ποτ ΡΥ Ιπίτοὐαείπᾳ νο βσυτο Απιρίήιζακίοπ, ΝΟ] 
σαπποί Ἠθγο «ρρ Ὑ, Ὀαί Ὦγ βαρροδίπας Ὠναί Όια 
Εναηρο]κὲ 6ρεακ5 σεπργα/{η. 36ο πετ (ατ. 21. 
Αὐτὸν ({Γοτ νο οΟΠΙΠΙΟΠ τεπάίησ αὐτῷ) 19 Γουπά 
τη αἰπιονί αἲ] Όλο δεί Μ3ΝΒ., απά 19 απορίες ὮΥ 
Ἠλοί»., Οτίεκς., Μαλι., Ὑαιος, Ἑπσα., Επία., απἀ 
Βο]ιο]Σ. 

40. σκότος ---πᾶσαν τὴν γῆν.] Τ]ετο ατο Ίνογο 
τ Ὄννο ΡοίΠίς, νν]]ο]ι Ίαν οὐσπβιοπεά πο επια]] ρογ- 
σνκο ιο Όνε Οοπιππεπίαίοτας 1. Όνο αγάπες 
ε{6 τοσοτάσά; απά 3. Όιο ἀἰκίαποε ἴο νο] 

οχίεπἀεάἀ. Όπ 6πο {οτπιοτ εαθ]εοί, ἴπογ το πο 
αστοεά α5 {ο νο παίηγε οἱ Όνο ἀπτκπορα, απἀ 18 
σαµφε. ἜΤ]ετοσσηί ( οπιπΙθΠ{ΠΙΟΓΕ ἵπ σεποτα] 5θε]ς 
το ποσοΠί Γογ 1 ἵπ νο ογἵπατγ οοαγες οῇ παίατος 
νή]ο ο απ(οπί, απά πιοβί πποετη οπ68 τορατὰ 
Τί 45 ρτοίογµα(τα!. ἜΤ]μαἱ 1 οον]ά ποίνο ρτοάσσεὰ 
ὮΥ α (οἰα] εε[έρδε ο{ ἴιο κωπ ἵ9 ορτίαἶπς Γοτ Εναί οπη 
οΠΊΥ ἨαρροῃἨ αί α ελαπσε οὗ νο ΠποοΠς Ὑν]νοτοπς 
Πΐξ ννας πον Γ1 ππουπ. Βοείάθι, α ἴοῖαὶ οε]ρεο 
Ἠθγοτ οοπῄπαος Ὀογοπά α απατίοτ οὗ απ Ίου, 
ΒΟΠΠΘ πφοτίρο Τί {ο α πη]δί αγὶκίπρ γοπα ρητοος 
ναΡΟΙΤΕ, Β1ΟΝ α5 Ῥτοσθάο οἱ ποσοπΙραἩΥ αγί]- 
φμακοε. Της, Όνο ππηγα]1κίς {ο]] α, Πιν οχίοπἁ 
ιο α βοπι-ἰαπιοίοτ οὗ ἴοη πηῖ]ος Γοπι πἩν Ρος. 
Τ]ο86 νο αἀορί Οπής νίονν οἳ νο εαρ]οοί αρροα] 
(ο νο ννοτς ο νοτ. 1]. καὶ ἡ γῇ ἐσείσθη, ἃοι Βυῖ 
οπη πο]ι α Ίππο ας ναί ο αἰί Όναϊ 8 Ἠθτο Ἰπθαηί Ί 
Τακίης νο νν]ο]ο οὗ νο οἰτοππηβίαποςα Ἱπίο νο 
ποσομηῖ, Τε απου]ά 6οοπα εἶναι Ὀου]ν νο ἆαγκηθες 
απά Όλο οπτίποαπακο ππαν Ός τοσατὰςἆ ας ργε/εγπαί- 
πηγα; εοπιοήπρ ἵπ νο ΠΙΠΗΠΟΤ οὗ α Ῥοτίοπίους 
παίμγα Πιοϊοογῖο ΡΊΙΟΠΟΠΙΘΠΟΠ ἀθφοτῖνοά ὃν Εν 
Βαθαία, ἵπ Ἰής (ταν ο]ς, νν]νο πιοπίῖοπ α οσγίαῖη αροῖ 
π Ὀοίηρ “ οπνε]ορεὰ Ὦγ α ἆσπκο Ὀ]ασκ οἱουά κο 
οἶσκο {ο πο οαγῖ]ι, ενας ἴ πηἰσΊνε ὃνο αἲπιοδέ (ουασ]γοά 
μη νο Ἰναπά,” Το ἀπκηονα, νν]ήσα, Τξ πιαν 
ος οαργνος, ἵς πο ϱαἰά {ο ανα ἵνοοῃ (οίαί! (που, 
ἰπάσσὰ, γοπι Όνο οἰτοππικίαποςςα Ὑν]ήο]ν ατα Το- 
οογοᾷ 5 αοοοπαραηγίησ αἱ, εσµά ἵ ἵο εποΒ], 
ντα ρ)οβαδ/η (Γοτ νν]νο κ]γα]] ἆπτο ἴο ο Ὀογοπά σοη- 
να σνοί ἃ τ πηνω- (ας Εἰκποτ «αρροφος) ὃν α ρτο- 
ἱογπα αγ] ποσαπη]α ίση οἳ Όνο ἀθηκορί οἸομάς, 
οηνο]ορίης Ότο νν]νθ]ο πἰππορῃθτος ο] ας ναι 
πιοπίοπος αἲ Ετος, κ. 51 ---δ., Ὀτουρί ρτο σπα ζ- 
γα]1γ, αἲ νο αἰγοϊσλήπῃ Γογί]ν οὗ νο Ἰναπάὰ οὗ Ἠοκος, 
ονογ Όνο νηο]ο Ἰαπά οὗ Εαυρέ, οχοσρί Όναί ρογή ση 
οσο ρίος Ὦν νο ολή]άτοη οὗ Ταγαθ], απά νν ή ον ννπα 
πησπηί {ο ροτίσπὰ Όνο οπ]απητ]ον Οναί «ου]ά 86ο 
ονογννο]πι Όνο ον ικὴ πα ο”) 

Ῥωαΐ {ο ἵατη {ο νο εεεσπά απο ήοπ: νο επί! 
οὗ Οία ἀπικμοκα, Ἀοκί οὗ νο ππ]οπί Ἰπίοτρτο- 
οτε τοσατά ΐ 49 οχ{σπάἶπᾳ ονος Ότο ος εαγήι ; 
Όιουρ] «οπνε οὗ Όνοπα, αν Οτίμον, απά Όνο πιοκῖ 
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εἶπε γάρ Ὅτι Θεοῦ εἰμι Τό. Ἰὺ ὃδ᾽ αὐτὸ 4 

καὶ οἱ λησταὶ οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον "' αὐτόν, 

᾽απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένειο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας 45 

ἐννάτης. Περὶ δὲ τὴν ἐννάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ιησοῦς φωνῇ µεγάλῃ, 16 
λέγων" ΗΛ, Ηλὶ, λαμά σαθαχύ ανί ; τοῦτ ἔστι' Θεέ µου, Θεέ µου, 

οπιπαπῖ πιοάσγη οπ68, οοπβπο 1 {ο «ωάαα ; ν]η]ο 
Όλος Ἠ]νο Ἰοἱὰ ἐν Ἰγροῦμουία οἳ α- Ομίεἷς Λατε, 
βΗἩ ἆ5 Ῥτεσσάςν μακος, πεσεαφασί]ν ο έιε 
υἱο εί οί «). . αεεοπά 19, ἵ Ἰνοπά, 
Όιο τας γίεν, Ἐοτ, Ἰκί, Όνετο 8 πομίπσ ἵπ να 
πνογάκ οἱ (νο οτἰρίπα] Εναῖ σοπιρε]ς ας {ο επρροεθ 
τωηηογκα( η; απά Ἡ 18 πποτς παίηταὶ ἴο ἴακε Όνο 
εχργεκείοη ΟΕ «μάαα, Όνε ρ]ασε οὗ Όνε ἵταμκαςοπβ 
τεσοτάεά. Ἀο, πα ΚΙπάτοά οὗ 1 4κε ἵν. 
25., ἐγένετο λιμὸς ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. Τε Επίετς, 
ἱπάθεά, απά 8οπι πιούετη ΟοΏΕΠΙΑΙΟΓΑ (εερο- 
οἶα]]γ Οτοί.) αἱ]εμε, ἵπ οὗ Π υπἰνετκαΙ!γ, 
Ῥαβεασος οἳ Ῥ]ήεμον, μ5, αμᾶά Ὠίουγς. Όνο 
Ατοορασίίε. Βυαί Όνου ατα πο οἩ Όνε πα- 
[το οἳ 5 ΤΕΦΙΠΙΟΠΥ: Ιπάεεὰ, ἷ 
νμ]ο]ι Όλου αβοτίοε Το Πάπα Ίαν απγ ἀῑτεοί Ὀεατίηα 
οἳ. Οπή ονοπῖ. Α5 ἴο Όνο πάάνοεά ΓΓοπα 
Τναί]μς, οιεὰ πα. Α/Γίοππας, νο ππεπίίοηε ἃ 
ὀἀατκηςβς ονεΓ Όνο ννοτ]ά, απά απ οαγίαυακο 
νμ]ο] ονοτίητηθὰ ΠΙΠΗΥ Ἠουφες π πάσα απὰ εἶκο- 
ννηοτος Όνετο ἵ9 πο ΤΕΠΒΟΠ {ο Οήπὶς ναι Ελαί]αφ 
νεος ἠο[ογε Ολες απά αἱ Όνα πποτο αποίεπά Έπ- 
Όνοτς οποία πι Γοτ οίεγ πιπίτογε, Όσί πενετ Γοτ 
(κ, πο ννεἰρηί οπη Ὦθ αἰἰπε]νεά {ο πο ραβκαρο ἵπ 
πθβίίοη, 1ο νο εἴοτγ τοἱά οὗ Ώιουγκ. να 
τοορασίίο, Πέ 19 οποά {ο αἰ]] {ες αερίου, 

εἶποο Ὦτ, Γαγάποτ Ίνα ργον ο εἶναί αἲὶ νο ντ ίηρ 
ατιρα(οὰ {ο Ἠήπι ατα οµ8. Ἠοείάςα, Όνετο 
ννας «ατο]γ (1 νο παν γεπίπτο {ο ΡΤΟΠΟΠΗ 
Όνο Γπκοτυἴαδ]ο ρυτρο8ςς οὗ Αἰππϊσημιν Ῥτονιόεπες) 
α ροου] ία μα Όνα ὀἀπκπθκς -- εοηβπεὰ 
{0 «μάαα ; ---- αἱ Ἰπαί 

μα» γη. ὮΥ νϱβ ντος 
ποῖ ποοζ]οκε]ν οχαρρετα{ ἱπιοπείιγ 
οὔφοιταἴίοη, -Α ατο κ τν-) Ἰ 
οουηί [οτ ο εἴ]οπος οΓ νο Ῥαραη Ἡἱείοτίπης, παπά 
ονοῃ /οδθρ]ς, αρ υνμ π Όνο Ἱπίοτ α 
να]. «αρργοφείοη οῇ Οναῖ ννγίτοτ 
Ίνας ρη5κο Ὃν ο οςσΙττοποθα πνηοἶν ννο α)ιου]ά 

ὄας. Ἠλὶ - ααβακλωέ] λα Ἱ, Μλθι ἐς ᾿ - . εχ- 
οορίίοη ο το ( λο Έντο Οα]ἀαίε . κοιν 
ῄοπι Ῥν. κχΙ], ] 
πιπκίης ἴξ αἲ] ντο ψ ων μα. ας Ύ- 

, πο κ) 
πο ὃν οατ [,οτὰ, Τί ἵα οὗ πποτο ϱοΠβεΓπεπος 

νέο] νου]ά οι γογννίκο ἴνο ακοτῖνοά {ο Ίνοπι. Τε 
9 Ὀοτοτ το Όναι, Όνο νογκο, απ 
κκ ως οᾱ πιοαπί ἴο ΤΠΓΗ 
αποηίοη οὗ ήν ἀῑκοίρίος {ο ἴἶνο κολοίε Ῥκαίπας 

λοπιο, Οναί Όνο 
ο ος ππθπια! αὐί- 

βοτίης 1ο πὀπς οὗ επο] Β ἳ ἤ ᾗ α. 



, 4 ϱω ϱ α [ή 3 /, - : 

41 ἵνατέ µε ἐγκατέλιπες; ἸἨΤινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ακούσωτες, ἔλεγον' 15. 99. 
3 ο τ 

45 Ὅτι ΠΗλίαν φωνεῖ οὗτος. 
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3 , Στ 3 σσ 

καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν», καὶ λαθὼν 

147 
ΜΚ. τῦ 

35 
96 

» η» ας ρ 

49 σπόγγον, πλήσας τε Όξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αυτόν. οἳ 
” ’ η 3 ; κ ιά 

δὲ λοιποὶ ἔλεγον ᾿ἄφες, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ηλίας σώσων αὐτὸν. 

5ο “Ο δὲ Ιησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ µεγάλη, ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. 87 

δι 

60 ἕως κάτω 

, - - [ι .. [) 

Καὶ ἰδοῦὺ, τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν 
κ ε ο» » ΄ Δ ς ’ 3 ῃ . 

καὶ η γη ἐσείσθη, καὶ αἲ πετραι ἐσχίσθησαν 

88 

Δ υ 
και τα 

.. 3 ϱω ΄ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν, καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιµηµένων ἁγίων 

68 ἠγέρθη, καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων, μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ, 

εἰσηλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 

πιρηία] ἑωτίπτε, 8οατοθ σοπεοῖοας οὗ {ο οοπι- 
Ρ]αϊπίς 1{ μίτετεά.”. Βαΐ Ως 19 ποί α 5α{/ΠςΙεπί]Υ 
τεγετεπί ν]ενν. Τπ βποτῖ, πο Ἱπίετρτείαίίοη πες 
δε αἀπιητεοά ννΠῖοἩ Ἱπιρῃες απΥ θχρτεβείοη οΓ 
αποτα]ουςπεςς, ος ἀῑδίταςί ἵπ Όιε {ανοιΓ απά 54ρ- 
Ροτί ο ἀοι. ἨΜοτεογετ, οἨ α 5α0]εοί 5ο απ (]]γ 
πιγετετίοις α5 (15, απἀ Εναί οἱ ἐἶνα ασοηγ ἵη {ο 
ρατάεπ, Τε 15 Ῥείίετ {ο αὐκίαίπ [οπι αἲ Ῥτγίησ 
ερεοι]αίίοῃ, απἀ Ίεατῃ, ἵπ {πο γγοτάβ ο{ ο ΡΠΙ- 
αυ λκ." σωφοονεῖν ἐν τῇ σοφίᾳ. 

41. ᾿Ηλίαν φωνεῖ. ε56 Ἴθτθ Ποί, ἃ5 80ΠΠ6 
Ἰππασίπθ, Ἐοππαπ βο]άΐετς: {οτ ἔιει οοι]ἀ Κπουν 
ποιμῖηπσ αΏοιί Ελα». Τηε Ὀεδί (οπιπιθηίαίους 
ατε οἱ ορίπίοῃ ελαί {η6υ Ἠγετο Ηε]]εηίςῆο 3615, 
πνηο εἶπετ παδίοοκ Οτῖεί 5 ννοτάς, ος ΙπίεπίΙοηῃ- 
αἲ]ν απά πια]ἰοϊοακΙγ Ῥετνετίθά παπα, ἵπ ἀθτῖδίοι 
οἳ νε οἶαίπι {ο ὃε με ἈΠεεεία], απἀ νηῖτῃ τε[ετεποθ 
{ο α 6ΟΠΙΠΠΟΠ ορ]πίοη, ἴπαί Είας νγου]ά τείτη {ο 
Ἡ{ο αἲ ἴἶνε οοπηίηπσ οἳ ἄιε ΜεβείαἩ, απά ρτερατα 
Έ1ε νναΥ Γοτ Η Κἰηφάοπη. 

48. καὶ εὐθέως --- ἐπότιζεν αὐτόν] ἸἈΝαπιε]γ, ἵη 
οοπΠπβ6απϱηςε οὗ π]μαί ζεφι5 Ἠαά Ἰηδί Ῥε[οτο 5αἱά 
(αβ τεοοτάεἆ ὮΥ {οἨπ χὶκ. 25.) διφῶ. 

---καλάμῳ.] Άοπιο τεπᾶετ τεεά; 0απιρῦ. δεῖ. 
Ῥαΐ Τ ργείετ, νε Ματκ]. “«α δίαἰ; 7 α ποῖ 1Π- 
Γγεφπεπί, απά ρετ]ναρθ πε Ῥ 5, 5οπ9ο οῇ {ο 
ποτά. Της Μαλενν απά ο] ν]] ο τεσοη- 
οἶ]εά ; {ο {ο ὑσσώπῳ ο Όνο Ἰαΐετ {5 οοπἱνα]επί 
{0 καλάμῳ ἠσσώπου. ἜΤ]ε αία]] ο{ νο Ἠγββορ ἶς, ἵῃ 
Όνε Ελ, 9ο Ἰοπᾳς, Οναῖ Ἡ πηὶσ]έ οπβί]γ τεπο] ος 
Τ,οτὰ οπ Ένα 6088: ορροοἰπ]]γ εἶποορ Τΐ νγαΒ ὮΥ πο 
ΤηθαΠς 34ο ἨϊσἩ ας 18 οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ βαρροβθἀ. Ἡε- 
ριθεὶς πιαγ Ὦς τοπάετεά, ““ ν]πά(πᾳ, οἱ [αβεπίηρ Τί 
τοαπά.  Ἠῆν πλήσας ὄξους, 1 ννου]ὰ οοππρατο (θ 
Βεο]. οη ΑτίβίορΏ. σπόγγους πεπληρωμένους μέλιτος. 
[6 οπιρ. Ῥς. Ἱκίκ. 22.] 

49. ἄφες, ἴδωμεν.] ΒΞη0. ἵνα. ΤΗΐ8 19ο ο{ ἄφες 
Ἀπά ἄφετε ἵψ πο Ρ]εοπακίίο (48 8οπιθ ἱππασίπο), 
-ᾱ- Άρα ἆγωκβ--ος αλ ωα 

ν ας φωνῃ ΕΥΦΗ. ΓΙΠΟΤ (α Ο6ΓΠΙΠΗ 
οί ππ]νοτ οἱ α Ἰοατποά Τγασί {ο ρτογε {ιο 
ἀεα ιν οὗ Οητίκέ τοα!, απά πο, αφ μα, νο 
Ἠανα ρτοπουποςᾶ, α ποτ ε/πεσρε) απᾶ Κωῑη. ἴακο 
Οκ {ο Ἰπάΐσαίο α Ἰουά σιήογη {τοπ ραΐπ; 48 1Π πο 
σλης οὗ ρογκοπ -- γε η οχοθρείνο οοη- 
ρε ήση οὗ Ῥ]ουᾷ { Όνο Ἠθηγί ---- νο ῬγοςΗΓβΟΓ 
οὗ κΠοσπήση, Βπί Όνα ἆοει πο Ίετο αρρΙΥ; 
{ο Οκ νναν πο α ποτο Ῥηξ απ οπε]απια/ίοπι 
ἵπ οσγάε, [πα ἵν οἶσατ {τοπι Τακο αχ, 460. απ 
οἶνη . } ουν Ὁ--- ο 
2η ος κράζειν ποηί ἵπ Βοτήρίατε, οαροςσἰα]]γ 
.” πυρά ο{ ο--ἆπκος ρα ἵπ Ῥγοςβίοτγ αν νμ-ὰ 
{ο οσᾶ, 86ο Ἠοπη, ν, 15. 611. ἵν. 6. ἆαπηον ν. 4. 

---ἀφηκε τὸ πνεῖμαἸ ἨΜπηγ αποϊσηπί απά 4οπιο 
.. «οπισλίησ ϱγε/ργ- 

π αν ἆσαθι, αν: Ἰνοίηρ νο οβοοί οἱ 
ή τοὐδίοπ, Βπαῖ Όνετο ἵ πομίηᾳ ἵπ νο ννοτὰς οἱ 

. 

Ῥοτίρίητο {ο οοππίεπαπος 5ο] απ ορΙπίοπ» {ποαρ] 
ους Βανίουτ΄5 νο οι πιαδί Ὀ6 «αρροφεᾶ ἰο αοσοοτῃ- 
αΠΥ Ἠῖς οβετίπσ Ἠἰπηςο]ῇ Γοτ {Πο 5ἶης οῇ {ε νγοτ]. 
6 ἴετπι 5 πο οί]εγ (Παπ 5ο] αφ ἶ5 ΓΓεφιεπί]γ 

αφδθά, Ὀοί] ἴπ Όχο Ξερί. απά ὧια ϱ]αδείσα] ντ]έετς, 
ος επρἰγαξίοπ, εἶἴίλετ Υνϊ( πνεῦμα ΟΙ ψυχήν. Έτοπι 
Ώιε οοπιρατα(ἶνο 5Ποτίηεςς οῇ πιο ἀαγίηςσ νΥπΙο] 
ουγ Γ,οτά θατνῖνεά 5 ογαοΙβχΙοη, 5οππε ΟΟΙΠΠΙΕΗ- 
ἰαΐοτ5 Ἠανε βαρρος5θἆ απ οερθοίῖα] Ιπετροξίήοη οϐ 
Όια είν. Βυαί ΙΤ πια νετγ να] Ὀο αοσοιπί{εὰ 
Γοτ {τοπ παίηπτα] σαπςθς, α5 ἵ5 «ΠΟΠ ὮΥν (ΤΙΠΕΤ, 
Ἰπ Όε αβονε-πιεπίοπεά ἜΤταςί ἆθ πποτίο (Ολτίεια 
γετᾶ, {Τοπα νΠηῖοἩ οορίοις εχίταοί5 πιαΥ Ὀ6 56εΠ 
ἵῃ Ἠεοεπβ. ΥπΟΡ. 

51. καταπέτασµα τοῦ ναοῦ.] ᾿Τηϊ5 εχρτεείοη ἆε5- 
Ισπαίθς ἴἶνε ἐπίεγίογ ο6 ἴἶιε Ίννο να]]ς, νο] 5θρα- 
ταίθά ἴαο ἨΗοΙγ οἳ Ἠο]ίες {Τοπ ἴα ΒαποίΙατγ 
απά νυμΙο] 15 οα]]εὰ Ὦ} εαί παπι ἴπ {ο Βερί., 
Ῥμί]ο, απᾶ ᾖοξερμαδ. Όπ νο {οτπα απἆ πιαίοτία] 
οῇ Οπής νεΙ], 566 {ιο απέ]λοτς τοΓετγεά Το ἵπ Ἠεσςῃς. 
ΥΠΟΡ. ἘΤοΠ α πιοςί Ιπίρτεςίησ Ρᾳξεασο ο Ῥαι- 
5αη. ν. 12, 12, νο] Τ ανα Ίχετο αἀάποςς, 1 αρ- 
Ῥθα{Β, ε]ναί οχαο{]γ 5ηο]ι α ναῖ] (ο{ ννοο]]επ, τ1ο]]γ 
επιρτοϊάστγεἁ, απά ἵπ οο]οιτ Ρατρ]θ) ννας αςος αἲ 
Όνε Γεπιρ]ε οῇ Ώίαπα αἱ Ερῃερις, απά μαί οῇ οτ- 
Ρίΐετ αἱ Ο]γπιρία. Τί τοασο]οά {Τοπ πε τοοβ Το 
Όιο στουπἀ, απᾶ ννας ὀταννη πρ απά ἆοννη Ὦγ τορες. 

Αί εἰς ὁμο λετε 18 ἴ]νο ΟΟΠΊΙΠΠΟΠ θ]Ηρςο οΓ µέρη. 
Τ118 γοπαΐπις οἳ (να ναι], πιβί, Ἰ]κο αἲ] (νο οίἶπετ 
οσο ΙΙΓΘΠΟΘΦ οῇ ἐς αγγ]. 8οθηπο, Ὦο τορατἆθά αβ 
Ῥτοίοτπαί(ατα]. Ἐοτ, Όνοισ]ᾗ 8οπηπθ τοσθηί Τπίεγ- 
Ρτοίοτβ αφοτῖρο ἵτ {ο χο οαγίφµαζο Ἰαδί αβιοτ το- 
οοτάθᾱ, ορτίαϊῃπ Πέ 18, ελαί πο οαγί]ιηπαΚε οοι]ἀ 
τοπᾶ α γε]] οὗ 60 [οοί Ίοηπσ, 8ο οχοσαςΙπρ]γ {]ο]ς 
38, [τοπη 195 αἶτο απά ριπροβθ, έ πιακί Ἠανο Ῥθεῃ. 
Ἠεβίάθς, νο οατίπα απο 6 Ῥ]αϊπ]ν αἰφεισιίς]ιουί 
{τοπ πο τοπάῖησ οἳ (νο νοῖ. Τί νναβ, Ῥογοπά 
ἀοιθε, «προγπαίατα!; απά οἨ {πο αγτηρο]ἰσα] ἵπ- 
{επί οΓ1ΐ 56ο Ἠσθοθης. 3ΥΠΟΡ. 

-- καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη.] Τ{ή9 αἱδο πιαβί ο τοσατάο ἆ 
πς Ῥτοετηπίυτα]ς [ο Όποιση απ΄ οατίπαπακο ο 
ποί οϱ Πο] / πο], γοί ννηθη νο οοηβἰάος {1ο οἵτ- 
οµπηβίαποςς νμ]ο] ποσοπιρηπἰθά πο οπο Ἰοθτο ἀ4θ- 
αοτ] νο, νο οπηποί Ῥηί τοσατά αἱ ρτούπσοά Ὁ 
νο ἀἡγροί ασοπον οὗ νο Απῆνοτ οϐ παίπτο, απἀ, 
(ποτοίοτα, 5ο {αγ ργοογηπ {η γα], 

ΟΡ ή οπτίπαππ]κο νονίίσος ο] τοπηαίη, ἵπ ἑπι- 
ππρηηρ [γος, νο πορί Όινο νίο]οποο οῇ (ιο 
τοπά(πρ, απά «ον (ἶνο κἱρπίβοππογ παπά ρτορτῖοίγ 
ο{ ἤπο ννογᾷν καὶ αἱ πίτραι ἠσχίσθησαν. [ζ.οπιρ. 
αχνι. 51: 5 Οτο, Π1, 14] 

ὤᾱ, καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῳγβησαν.] Απ οβοοί ποῖ 
πη/γοφπσπγ ατα ἔοῦ {ο οπτίπόππκον ἵπ νο Λη- 
οἶσηπί νυτ{(ογ, 866 Ἠοσρῃμ, Ἀγπορ. η τῶν κε- 
κοιµημένων Όχοτο ἵπ πο, αμ κοπηο ἠπππσίηο, απ Ἠοῦτη- 
απ, {ος Όνο Ἰάΐσπα οσσγν {πο ( Γηκίσπ] ντστΝ, 

60. καὶ ἐζελθόντες ---- εἰσῆλβον, οι] ἵπ Ον πατ- 
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15. 323. Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ µει αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν, ἰδόντες δὲ 

» 11 τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόµενα, ἐφοθήθησαν σφόδφα, λέγοντες"' ᾿αληθῶς 

Θεοῦ Τίὸς ἦν οὗτος. 

ο 3 σαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκε πολλαὶ ἀπὸ µακρόθεν Φεωροῦσαι, αἴτινες δδ 
ηκολούθησαν τῷ Ιησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ" ἐν αἷς 56 

ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώδου καὶ Ἰωσῇῆ µήτηρ, 

καὶ ἡ µήτηρ τῶν νυἷων Ζεθεδαίου. 

αν Ὀψίας δὲ γενομένης, ἠλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Αριμαθαίας δἹ 

ὮὮ τοὔνομα Ἰωσὴφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ. Οὗτος προσελ- 58 

θὼν τῷ ΠΠιλάτῳ, ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλάτος ἐκέλει-- 

«ὁ ο σεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα. καὶ λαθὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ, ἐνετύίλιξεν 09 
πι ’ - . 

αὐτὸ σωδόνι καθαρή, καὶ 
α ΄ - , µ 

ο ἐλατομησεν ἐν τῃ πέτρα 

ταΊνο ΌἼιθγο απο //6ε ΡοΙΠίς ο ἀεπιαπά ουσ 
αἰἰοηίίοῦ, 1. Ἠτιο ννοτε ἴἶια οἱ κεκοιµηµένοι. 
Ἠγ ναί ννας νο Ῥήροςε οὗ Ονεῖτ Ὀείηρ ταἰ5οἆ [τοι 
Όνο ἀεαά. ὃ. ναί ννας νο ἐἶπιε αἲ ννπ]ο]ι 1ἱ {ουκ 
Ίποο. ΤἩ6γ ννετο ιοί ρεγεοπ», Νηδίμετ ὀεννς, 
38 οἱά ΒΙΠΙΘΟΠ), ος 84ο] 38 αὰ αεί ἀῑεά ἵπ Όνα 
Όιο [αν οὗ Οίκι. νε πιαδί ανα Ῥεεῃ Ῥρετ- 
ΒΟΠ5 πιοί ἴοπς ἀεαά, οἱ νεγ ννου]ά ποῖ Ίχανε Όεοῃ 
τουυρπἰηοὰ ὃν Ονοῖτ οοπίεπαροτατίο». Τ]ο ριγ- 

6 18, Ην πιοδί ρτοβαΡ{ Ην, βαρροξθεά {ο Ἠανα 
6, {ο β]νουν ελαί ἴπο ροννοτ οἳ λα ρτανε ννα» 4ε- 

είτογεά, Ὦγ ἠ[ε απά ἰπωποτίαίη Ὀεῖπᾳ Ὀτοιρ]ί (ο 
Πρ]νί Ὁν νε (αοεροί; απά Όναβ α αν. δν μίνεπ ο 
Όινο σεποτα] τοβυττοοίἸοῦ. Α5 ἴο πο ἐἶπιε ---- ἠνα 
ν]] ἀερεπά ο νν]είοτ ἴἶνο ΡἨχάκθ μετὰ τὴν ἔγερ- 
σιν αὐτοῦ Όθ ἴακεῃ νν]Ἡ Όιο μγερεάύπς, οἱ ιο Γοἱ- 
{οιοίπς ννοτάς; οἩ νο] Ππετρτείετα, αποϊοπί 
απά πιοάσγη, ατο ἀῑνίάεα ἵπ ορίπίοι. ἜΤ]ε /ογπιογ 
πηθί]λοἆ 866ΠΙΒ {ο Ὀοερί Γοππάεά. Ίο ποεεὰ πο, 
ΒΟΝΝΕΝΥΟΣ, Σ1ΡΡΟΡΕ, ν]ν8δοπαο νο πἀορί Ες νίουν͵, 
Οιναί Όλο τοβΙτγος Ιός ἵπ αποβίοἨ ννας σγαάµαί, δε- 
Επ αἲ νο τοπάῖηπῃ οΡεη οΓ ἴἶνο µτανος, απά αοεοπι- 
Ρήἰκ]ιεά αΏοτ πο τοδυττου ο οῇ Οὐπίκί. Τ]αι 
νου]ά Ὦς ἴοο Ἠγροίποίίσαὶ; ποτ 18 1 τοφπίτεὰ Ὦ 
Όνο ἀοο]αταίίοη οἳ νο Αροβί]ο αἲ (οἱ, 1. 18, απά 
6οἡ, αν. 50, ναι “νοδ.ς ννας ἴἶνο Ηγεί Όογη Γγοπα 
νο ἀθαὰ, ππά νο βγει (Γα]ῖς οἱ ἶνοπα ναί εἱερι.” 
Ἡ 18 Ῥοίίογ {ο ΜΠΡΡΟΒΟ (νν η ]ν «οπηθ αποϊθηῖ, απά α 
[ονν πιοάετη Οοπιπθμία{ογς}, ναί νο ννοτᾶς ατα 
ἱηβδοτίοά κοππονν]αί ουἳ οὗ Ρ ασςο, απά ροτ]ναρς Ὁδ- 
ΊἸομμ {ο ἠγέρθη, ΑΝ ἴο νο ἨἩγροινοκίς οῇ χο 5οερ- 
εσαὶ σμοοἱ ἵπ ΟΘΓΠΙΑΠΥ, Οναῖ νο γοτεθς ατο ερι- 
τίους, 1 19 ἀθείτογοά ὃν νο /[αοί, Όναί Όλο ννοτός 
το Γουπά ἵπ αἰἰ νο ΜΒ. απ Ὑογείομα, παπά ατο 
βο α]]αόοὰ {ο υγ Όνο οατ]γ Εανοτς αν {ο αἶλουν Ονοίτ 
οχἰαίοηοο ἵπ ἠιρί ᾖπιο: απά ἱπτετρο]αίίοι αἲ απ 
εαγήίεγ ροτῖοὰ ας ποχί {ο Γπιροβαίσ]ο. 

54. ἀληθῶς --- οὗτος] Ἰ ανα ρτονες αἲ Ίαγρο ἵπ 
Ῥεοθηκ. Ἀγπορ. να Θικοῦ Ὑἱὸς οπηποῖ ΤΠθαΠ, 9 
Οτοι., Ἁπατκ]., 0 απιρὺ, Ἠσκσηπα., απά Και, πναίη- 
απ, απ Ἰπποσσηί απά Ἰλί ΙΔ, οἱ α ΟΠ ο α 
Οσα, (1. ο. α ἀοπηὶμοά)ς αι (ο Βου οἳ Οσο, Όνο 
Μοκκία], ο κοἰάϊίοτε οομ]ά πο Ὀαί Κπον ᾗ6- 
εακ)α ργοϊομκίοης [ο ο απο]: παπά νο Ἱπιροτί ο 
Όνο τανκς πηηκέ Ἰανο Όνδοι απ] ατ {ο νοπα, Απά 
κοοίη νο ανν] απά ργοογησα γα] οἰτουηκίπηοςν 
νίοἩ ποςοπαραπ]οά Γκ ἀσαα, ἠἳ ννας πααγαὶ Όνας 
Όνου αλνου]ά οκο]Ἰαί πα, κοπο οὗ Όνομα, 'Γηἱς νναν ἵτο]γ 
απ Ἰπποσθηί απά Ἰηίρογκοή ! απά οὔήλργα, Ἔ λὴν να 
ὑγ]γ νο Ῥογκοπαμο Ίνο α/ὔτπιος Ἰήπηκε]ῇ το ὃς --- 
Όιο 8ομ οὗ οσο | 

ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ µνηµείῳ, ϐ) 

καὶ προσκυλίυας λίθον µέγαν τῃ θύρα 

ὅτ. ἀπὸ ᾿Αρ.] εἰ]. ὤν. ἜΤϊή8 8εηεο ο ἀπὸ 
({ος νν]ή ο] ἐκ 1 κοππείήπηςς α9εὰ) εοτγτεεροπὀς {ο 
Όιο Τα ΐη εα, να εκ] αρ, απά ου οί. Τῆηο 
τίο]ἣθς απά Ποπουταῦ]ε οἴαίίομ ΟΕ /οδερ] ατο πεη- 

Ὀθεί ϱοπηππεηίαίοτ ατα Όναῖ οδερ]ὴ νναφ 
οπς οἱ ᾖνο Βαπμεδτίπι; Γος βουλεντὴς Πιαγ ὃς 

ενα 8εηξο οκαπηρ]ες ατο 
Κνρκο Γοπι ΡΙαἴατο] απά υ--- ΗΡΑ 

. Ἠτήσατο τὸ σῶμα.] Ἴ]ουρ]ι τος 
οτασἰμεὰ ρ6γεοηΒ συ. ποῖ ὑπίεγγεά Ὁγ νο Ώο- 
ΤΙΔΗΑ, Υεῖ Όνογ Ἠνετο ρεπετα]]γ μίνεν, οἩ αρρ]ίσα- 
εοη, ἴο Ὠνείτ Πεπὰς Γοτ Ὀατία]. Της ννου]ὰ ὃο 
πιοτο εερεςἰα]]ν ἆοπε ἵπ πάσα; Ὀεοσαδε Όνε ο 
ἴοπι ο) νο οοΠίτΥ κα ος. Όνο Βοτίρίιυτα] 
οοπηππαπά, Ὀδαί, κκ. 29) μα κ.-- Όνα Ὀού]ες {ο ἵνο 
Ῥτίθά Ῥε[οτο 81Π-θοί: Ραγήσ]ατ]ν ἵπ νο 
κωνὰ σ856, ΟΠ αοσουηῖ ο Όνα αρρτοας ή [ε8- 
ο] 
9. ἐνετέλιξεν ---σινόόνι.]  Ἀπιί]ατ Ίαπρη 18 

{ουπά ἵπ Ἠετοάοί. Π. 80. 1π Ἠ]8 αοοοηῖ οὗ επανα]πῃ- 
πιθηί, Τ]ο σινἑὼν ΝΑ ἃ 1ο), ος πταρροτ οἳ πο 
Ἰποδῃ, νιλο] Ὕνας κε Γοτ καπης 35 
ος α]ιοοία ; (8ο Τησγά, . 49, πιν Νοιο 
Όνετο), παπά αἱφο οππρ]ογοά {ο το]] ατουπά α «οτρ86, 
ΡγονίοικΙγ {ο ἰπίογπεπι ος επιναπηίηρ, Ὀείπα 
Όνοη ποουτοά Ὁγ Ίπποι Ὀππάαμος, Το ννοτὰ ἵ8 
ἀοτίνοὰ Ὦγ 8οπιο [τοπ Ῥίάση, Ἀ]νετο Οπής Ἰποῃ 
να πηπάο,. Βυῖ ἵξ ννας οήεβν πιαπυΓαοατοὰ η 

. απά ἵς [χοτγείοτο Ἰνουί ἀοτίνοά ἴοπι α 
αἰπηιίαγ ννοτά ἵπ νο ο ϊ ' 
Όναί  ἔνεγε Ἠαὰ 18 νονἆ ασ νχ 
παπζεοη Ἀπὰ 
παπά Μακαραίαπα) Γτοπα Όλο ατεῖο Ὀνοίης οτιρίη- 
αἲἲγ τουσ] .-ἆ δύπά, (1. ο. κά 

ας ὁγ- γι . 
ον]άσηος [ος ἴἶνο τοπ]1ν ο νο γοκαττος{{οἩ, εοο 
Ηογηο)ν νν-α ο γ.- μα. ων ᾿ 

---τρ πέτρα. Ατιοιο 
σαπί, απά Ίνα το[οτεπςο {ο . [ σκορ, -ἲ 
οοβί{γ : οἩ. ο] νο Ίνανο νο ἴδείίπιοπγ οἱ 

νι 



- 
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61 τοῦ µνηµείου, ἀπῆλθεν. 

149 
Μκ. τ0ῦ 

Ἐν δὲ ἐκεῖ ΠΜαρία ἡ ἸΜαγδαληνὴ, καὶ ἡ15δ. 99 
»” Π ’ 3 ΄ .. Π 

ἄλλη Μαρία, καθηµεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 
” 4 3 ’ -, 3 ψ ᾽ .] ᾽ ε ’ « 

ϐὁ ΤΠ δὲ ἐπαύριον, Ώτις ἐστὶ μετὰ τὴν παρασκευὴν, συγηχθησαν οἳ 

63 ἀοχιερεῖς καὶ οἳ Φαρισαῖοι πρὸς ΙΠΠιλάτον, λέγοντες Κύριε, ἐμνήσθη- 
- ς 3 δε... ω ς , 

µεν ὅτι ἐκεῖνος ὃ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν' ετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρο- 

64 µαι. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας " 
3 - ΄ 9 

µήποτε ἐλθόντες οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ [νυκτὸς] κλέψωσιν αὐτὸν, καὶ 
3, » Ν». 3 , ο. ο » 

εἴπωσι τῷ λαῷ” ΠΗγέρῦθη απο των 

6 πλάνη χείρων τῆς πρώτης. Ἔφη δὲ αὐτοῖς ὁ Πιλάτος Ἔχετε κουστω-- 

66 δίαν᾽ ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε ὥς οἴδατε. 

σαντο τὸν τάφον, σφραγίσαντες τὸν λζθον, μετὰ τῆς κουστωδίας. 

47 σσ 

γεκρῶν καὺ ἔσται ἡ ἐσχάτη 

Οἵ δὲ πορευθέντες ἠσφαλί- 

16. 4. 
. ΧΧΥΠΙ. ᾿0ψΨΕ δὲ σαθθώτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἲς µίαν σαθθάτων 1 κι 

ἦλθε Μαρία ἡ ΠΜαγδαληνὴ, καὶ ἡ ἄλλη ἸΙαρία, Θεωρῆσαι τὸν τάφον. 

5ίταῦθο απάἀ Ζο5ερ]ας. οοπΏτπιεᾶά ὮΥ πιοάρτη ἴταν- 
εἰ]ετΒ. 

--προσκυλίσας λ.] Τηο Οοπιπιεπίαίοσα τεπιατῖ, 
Εναξ ΤΕ ννας απ Οτ]εηία] ουξίοπι πας {ο σιατά (ε 
επίταπςες οἳ 6368, απά αἶςο οἳ 5αβίετταπθοι5 
εερι]ςῃτες. Τ]]5 ννας, ΠΟΝενεχ, ποί οπβποά {ο 
πε Ἐδῖ, Ὀπε εχίεπἀεά {ο πε Ὑγεςί; ἂ5 αΡρεαΓ5 
ῄτοπι {πε Ο]αξεῖσα] ραβ5ασος αἀάασεά Ὁγ ἄτοῖ. απά 
ὉΥ πιγκε]{ ἵπ ῬΏεσεης. Ἀγπορίίσα; ὙἩμεηπος ἴί αρ- 
Ρεατς ναί ἵπ Όνε εατ]γ ασες 5ίοπες Ὑετε σεποΓα!1γ 
ππεά ἵπ πε ρίαοοθ οἳ ἆοοτς {ο 6αγες ο: γΥαυ]!ς. 
ΤΠε 5ἴοπθ ραπε]]εά ἆοοτε νο] οἰο5ε ΠΙαΠΥ οΓ 
Όνε Εσυρίαη πιρπαπηθηΐ5, Ίετε απ Ἰπγεπίίοη πιῖά- 
νγαγ Ὀείννθεπ πο δ]οεΚ οί δίοπε οἳ νε Ῥεϊπιίανε 
επιας, απά νε ιρουάεπ ἀοογ οἱ αξἴετ ασε». 

63. τὴν παρασκευήν.] Παρασκευὴ ἀεποῖεά {ιο ἆαι 
Ρτοσεάΐπισ απη καβῥαί]ι ον [εεἱναί, α5 Ὀεῖπρ (αί οἨ 
νυμίοἩ ο ργρραγαίίοπ Γοτ 15 οε]εῦταίίοπ νγας {ο 
ὃς πιαάς. Ξεε Ηογπε)ς Τηίτοά. 

---συνήχθησαν πρὸς Π.] ““οοπγεπετιπί αἆ Ρι]α- 
ἔαπη. ον {5 α εἰσπίβεαίίο ργωσπαπς Γοτ, (ΠεΥ 
νγθπί ἴο απά αβεεπιρ]ε 
Ὀοὰν {ο. 

. πλάνος] Τηϊς νγοτᾶ, Ἰκε νεα Τ,απ ρίαπις, 
κ. οσα ΡτορεεΙγ α νασαβοπά, απᾶἀ, [τοπι πε 

Πυποτ, α εᾖιραί, ἱπιροβίου, ἃτο. Μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
1. 6. νι ήη ντου ἆπγα, εαιἰνα]επί {ο πε ΙΤ 
ἆαγ. 8εε Νορ οπ Μα. χνὶ. 21. ἜΤ]αί νε ᾗεννς 
Ρο ππἀετείουά Ἱε, 19 ρ]αίπ ἴτοπι Όιο πεχί νερο. 
Α.Α πιοβί απιαχίησ Ιηβίππσς οὗ (ος ρτον]άεπος 
(οὔρεγνεν Μαικ]απά) {ο ππακο «θρι στοσίεεί 
επεπηῖος Όραγ νήπερς, ναί Ὀοίοτο Ἠΐς ἀθαί]ι Τα 
Ἰιπά Γοτοιο]ὰ Ἰής τεβητγοσ (οι ννήπ του 4πγφ. 

αἱ, 1. 6. ἴΠεΥ υγεηί ἵπα 
... 

Το αοήο] οἳ νο ρτορῃοςσίος (νοείται Οιαί αί 
Μα, κ, 40, ου πί Μαϊ. κκν]. 61) νεγ απάσά, 
ἵ πο οἶσατ. στα 1 9, Ἰοννονοτ, ναί οτ 
Τ ογά) ἀθε]αγκάοῃ, ναί Ἡςο αἸουι]ά τίκο (οπα ιο 
ἀθαὴ, ννας ραΡ){οἳν Κποννη. 

64. καὶ ἴσται ᾗ ἠσχάτη πλάνη, κκ 
κά ἱπιροτήπς ναι Πέ ννοι]ὰ ἵνα 
ν -- ποκπον]οάρο Ἠπι αν Μου- 
ααἩ, απά τίκο αρ ἵπ τουο]]ίοη,. Νυκτὸς ποτ 
αὐτοῦ ἵπ νιππήηρ π πιοκί οὗ νο μον Μ55., Υετ- 
είσπα, απᾶ κοπο Ἐαοτα, απά 9 σαποσ]]οά Ὦγ 
ΟΕ κ, Ἐπίία,, παπά Βε]μο]κ, Ὑει ες ἵν ἀο[οπάεά 
ὮΥ καν, 19. 

ϱ0. Έχετε κονσχωδίαν.] Τηο Οοπηπιοηίαίογν ατο 
πο αστεκά νηείνον ἔγετε ελου]ὰ ὃς (ακοή {π 1ο 
Ππάιοπάνε, οἳ ἵπ Όνο Ἱπιρογαήνο, Εον ποιο 
. αλπιήκαζλο η Ὁ 4” Πο οκαπηρ]ο Ίνα Όδοῃ. πι]- 
ἀπεκά οἵ καε]ν α 6οπς ο{ ἔχειν αν (0 (αΚς, Όνουρ]ι 

Φ 

Α. ρτονοτυ/α] 
νίοτμο 1 ια 

{οαπᾶ ἵπ ἴἶα οοτγτθδροπάϊπσ ἴθιπι ΟΓ ΠΙοάθΓΗ 
Ίαησιασες; απᾶ εβδρθοἰα]]γ α5 ἴἩε 86ης {λιβ 
γιε]ἀεά ἶ5 πο 5ο 5αίαῦ]ε {ο ναί Γο]]οινς, θ 
/ογπιεγ πιεθιοά (νο 5 οοπβγπηεᾶ ὮΥ 5οπηθ απ- 
εἰεηί απά (λε Ῥεδί πιοᾶετη 6οπηπιεπίαί{ογς) 566Ιη5 
τε[εταρ]θ. Ῥεπάοτς, “ γο Λαῦε α ρητά; ΠαΠΙΘ- 
γ, Ὠναί ςίαζοπεά ἴπ ο ϱαείιο οἳ Απίοπία, απἆ 
πἨ]ο]ι γγας παεαηί {ο ααε]] απγ ἑαππυ]{ 1Π Όλο οΙ(γ. 

---ὡς οἴδατε.] Τε 8εη5ε οἳ Ες οχρτθβδἰοῃ 
{ου ἶ5 οοπίτονετίεά ; Ὀα{ λε Ῥεςί τεπάστίησ 56επη5 
{ο Ρε παί οῇ ἄτοί. βομ]εις., Ἡοξεπῃ., Κπἰπος], 
Ἐτίία., απἀ οίπετς, « απαπίαπα Ρροίοςς.; Τη Επος, 
Ώνετε ἵδ απ ε]]ῖρεῖ8 οῇ{ ἀσφαλέστατα, ἴο ϱο 5αρρ]]οά 
{ΤΟΠ ἀσφαλίσασθε. ἜΤ]ο Π{ετα] 56η5ο ἶ5, ΄΄ α8 βα{ο- 
1Υ α5 Υο ἆποιυ ᾖοιο, Ἱ. 6. 35 Υθ ατε αὐ]ο. 

66. σφραγίσαντες.] Α πιοάς ο βεοιΓῖίγ ἵπ α5θ 
{τοι ιο εατ]]εςί πιοβ; (α5 ννο Ηπά {οπι Ὠαπίο 
υἰ. ΤΤ.), λε Τί 5αρρ[ίεά {πε ρ]ασα οΓΊοσκς. Ώεο 
Ώιο ϱ]αρεῖσα] οἰίααοηπδ αἀάπσεά Ὦγ Ἰλείς. απἀ 
ΠΙΥ5ΕΙΓ 1π Ῥεο. Υπορ. ΤΠ {Πο Ῥτοςοπί σᾳβο, ἴῆθ 
βεα]ίπσ πηαϊοτία] (πο ἀοπρί νι Ῥ]]αίο” 8εα]) 
15 βαρροβεά {ο Ἠανθ Ῥοσῃ αβϊχεά {ο {ἶιο (νο 68 
οὗ α οοτά οτ Ῥαπά Ὀτοισηί τουπά {ο δίοπθ. 
Μετὰ τῆς κουστωδίας ΠΠΣΥ αἴίποτ (Ὦ} 546] α (ταΠπβρο- 
Βίοι α5 Ὠναί 6αρτα νοτ. ὅ9,) Ὦε το[οττοά (νν] 
Ἠαρμε]., Ἐγρκοα, απά Καπ.) {ο ἠσφαλίσαντο τὸν 
τάφον; ΟΙ ΤΕΙ (ο ννοτάς ππαΥ Ὦο {α]κοπ (νν( 
Επ.) α5 α ῥγαε]ημοσία ΓΟΥ μετὰ τοῦ προσθεῖναι τὴν 
κουστωδίαν, “«ἰοροί]μετ να (α αείῖῃπσ οῇ) να 
ρυατά,” 1. 6. αἲ ή 84Π1θ πιο ναί {116Υ βοί (νο 
ραατά, 

ΧΧΥΤΠ. 1. ὀψὲ δὲ σαββ.] ἜΤηϊς πιαεί, νν]ι]ι 
Έτεῦα, Ἠ/αΠΙ., Ἑϊαπι,, Καῑπ,, απά Ἐτίσ., ο οχ- 
Ρ]αΐποςᾶ, “αβίοτ πο εαυδαί]ι, 1. ο. α5 Ματίς Πποτο 
οΙ6ΗΤΊΥ 6ΧΡΙΟΡΑΟΡΒ 1 ὁιαγενομένου τοῦ σαββάτου, 
νήσο] πιαβέ ἀθίογπιῖπο ἴἶνο 86Ἠ80Ο Ἠστο, ΟΕ ΟχΒ 
βἰσπ]βοπίίοη πο Οοπιππσηίπίοτν αάάμσο οχΧαΠΙΡΙΘΒ 
{τοπι Ῥη]οείτ., Ῥ]αἱ., Ἐλίαπ, απά Χοπορ]ιοῃ, 
-- τῇ ἐπιφωσκούσῃ.] Απ οΠρίσαὶ οχρτοβείοη 

{οτ ἅμα τῇ ἡμέρα ἔπιφ. Το οοπιρ]οίο 0Π6 ΟΟΟΙΓΗ 
πη Ηοτοᾶοί, Π1, 56, απᾶ Ἱκ. 44. Τ]ιο ννοτὰ ἵν μαἰἆ 
Ὦν ϱααῦ, {ο ος ακοά ρτοροτ]γ οῇ ιο Ετεί ορ 
κ ο Όνο Ἠοανοη] ον όν Π ππαγ ὃς ραγα]- 
εἰοά ὃν οὐχ νετ {ο ἅαπιωπ. Μίαν ἵβ {ογ πρώτην 
Ὦγ απ Ἰάΐοπι οβίοπ [οαπά ἵπ νο Βορέ,, ππὰ ἠοτίνος 
Γοια νο Πε γεις; Ονουρ]ι Π οχἰβία, ΠΟΤΟ ΟΥ 1688, 
ἵπ τησ Ἰππριπρομ, Όπ Όιο ονἰάσπσεο [ο ους 
Γ ο α τοκυτγοσίσῃ (πο τοσο κ το[οττος, [οτα 
ϱεπογα/ πρι ο Όνο εαλήσοί απά νο ατραπιση(Β 
ορια κήηρ Όνο ογοά ΙΕ. Ενετοί, {ο ἨΗοτης)η 
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16. 394. Καὶ ἰδοῦ, σεισμὸς ἐγένετο μέγας" ἄγγελος γὰρ ἈΝυρίου καταθὰς ἐξ 

ΜΑΤΤΗΕΝ 0ΟΗΛΡ. ΧΧΥΠΠ. 2---9. 

οὐρανοῦ, προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας, καὶ ἐκάθητο 

ἐπάνω αὐτοῦ. Ἡν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐ- 3 
τοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. ᾽Απὸ δὲ τοῦ φόθου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἳ τη- 4 

ο ροῦντες, καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ γεκροί. ᾽αποκριθ εἲς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς ὅ 

γυναιξί΄ ΠΜὴ φοθεῖσθε ὑμεῖς' 

6 νον ζητεῖτε. 

οἶδα γὰρ ὅτι Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμέ- 
Οὐκ ἔστιν ὧδε' ἠγέρθη γὰρ, καθὼς εἶπε. δεῦτε ἴδετε τὸν ϐ 

[ τόπον ὅπου ἐκειτο ὁ Κύριος. Ναὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς Ἱ 

μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ πῶν νεκρῶν' καὶ ἰδοῦ, προάγει 
ϐ ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. Καὶ 8 ἰδοῦ, εἶπον ἡμῖν. 

ϱ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φύδου καὶ χαρᾶς μεγάλης, 
ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. "Ως δὲ ἐπορεύοντο άπαγ- 8 

γεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδοῦ ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς, 

λέγων Χαίΐρεε. «ἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας, 

Ιπίτος. νο]. 1. Ρ. 209. 900. Έοτ α Παγπιοπή οἱ Όνο 
γατίοςς πατταΊνος, {ο Δΐτ. Ἠγοςί απἀ ντ, Ῥοννη- 
8ΟΠ, απά οβροσ]α]]γ {ο Μτ. ΤῬονη8οπά (0Ἴτον. 
ΑΤτ.), απά Με. (τοβννο. Οµ πα ἱπεροτίαπί ροῖπί 
οἳ νο οπαπσε οί ιο Ναλῥα(ι [τοπα ἴπθ κονθηίἩ {ο 
Όιο βγεί αγ οἱ νο νου], νο] ατοφθο οί οὗ οἳτ 
ΓΕ οτά τοβιγτοσίίοη οἩ νο Ἰαίετ, ἴἶνο τοπάοτ 18 
το[εττοὰ {ο ἨΗοτπε)ς Ἰηίτος, {ο α ραπιρ]η]εί οἳ Ὀτ. 
Μ]]ατ οὗ Αγππασ]ι, απάἀ οεροσ]α]]ν {ο απ οἸπβοταῖο 
ΒΘΤΙΠΟΠ Ἠν ο Ἀοίος Ὦν Ὦτοίρββογ Τε οὗ απι- 
οτἷάμε, 19505. Έτοπι νήσο] ννοτκς 1 αρρθατς, ναί 
Όνοτεο 9 εαβ]οίοηί ννατταπί ἵπ Βοτίρίατο {ο να 
εἶναησο οὗ νο Βαρίνα(ἒν, ννηνοπί τοουτείπᾳ {ο ενα 
ΕΠοπικ ἀοοίτῖπο ο ἱπάερεπάοπί ἱγαάίοπ; απά 
π]φο Όναί (οτο ἵ9 στοπί ΓΟΆΦΟΠ {ο Οήπ] πο Ῥαιτ- 
ατολαὶ. βαρύα( οοἰποίόάεάα νι ους Βωπάαη ; αἶκο 
Οναί, αφ 1 ννας (Ἠτονύη Ὀποκ ἴο Βαηγάαν, ἵπ οτάετ 
{ο οοπππποπποτα{ο [ο «ονν]κὴ Εκούις; 8ο ναί Όλο 
γείµγπ ἴο Ὀνο οτἱσίπα] Βαραα, νο Όνο Ρήτρο8ο 
{οτ νν]ο]ν νο πονν οπο Ἰπά Ώου αρροϊηίεὰ ννας 
πΠβννογεά, να ]αδί α5 τοπκοπαῦ]α αδ 15 ΓΟΓΠΊΕΓ 
ε[ιαπςε. η α]νογί, {ο μ.ο {νο ννοτός ο) Ῥτο[εβκοτ 
1.εο, εί 5ργα, “' Α9ἱ Όνα οτἱαίπαὶ, ααὐραί] Ἰναά 
"δει. βποτοά [τοπ νο Ῥοσϊηπίπς, απά Ἰαά Ἰοδί 
ποΏιίηµ ο) Πέ ργιπα νο βαποίίοῃς ὮΥ Ἱνανίπμ Ώου 
ου ιο πο ππος οῇ νο 6ρτοβς; απά 
απ Ὠναί αγείοτη Ἠαά οοπῃο {ο απ οπᾶ, ναί ἆπγ νου]ά 
πονν ποοςβκατί]ν τος, Ὦγν νἱτίαο οῇ νο ρτεοορί 
νο αἱ ἤγεί απο Πο απά οί ἴ αρατί. Ίπετο 
που], οομβο( ποπ] γ, νο πο ποσθκε]τν {ο ἄΠΥ 
πουν οοππηππάηθηί, ἵπ νο Νονν Τοπαπποηί 
Ασαϊη {ο ΠΟΙΟ Π Γοτ νο πάτο οΏαογναπος οἱ 
νο ϱἨατομ.”. Ναγ, Ῥτοίρεκογ Τεο ἵ9 Παγί]οτ οῇ 
ορίπίον (απά σἶνες σοοά γεακοµα ΓοΥ ης) ναί 
νο Ἰοσί]οης {οοκ Ες ἆαγ, νι 18 Γναηςςς, 
{τοπ Όνο Ῥατίατο]ας απ Όναι, ας ποΏηρ ονοτ 
οσσυστος ν]ήο]ι οου]ά Ίπανο ἰπάιιοσὰ χο Ἰοί]νο ιν 
το Ππίοτταρέ ἴἶνο τοςττοηςς οὗ ή ας {ιο κευεπί)ι 
ὁαγ, ἵνα οὔαογναπος πηνκί Ἠανο οπής 4ούνη Το 8 
(τοπα ππος 35 αποϊοπῖ ας ἴοβο απάοτ νν]ήο]ι Όνο 
βγεί αρροϊηησπί ο α παρα! ννας Κορ. 

3. καὶ ἰδοῦ σεισµὸς, ἃοι] Ἰ νάνο ἵπ Ἠοσσπα. 
ΒΥΠΟΡ. Ίνοννπ Ενα νο Γπίοτρτοίπίίοη ΟΠ σεισμὸς 
Ρτορουπόσοὰ Ὦγ «οππο ἸΠηοτργοίοτ (παπηθ]γ, 
(επερεκ! οἱ πολη ὴμ) οπηποί Ὦο παπα οά : εἰ] 
Ισ8. ενας ο)“ (ποπ) ος" [οασ.”. Νοι πιοτο] 
πκατὰ, ναί Ἱτπονοτοπί, ἵν νο ἱπιοτργοσίοι 
ἄγγελος ὮΥ Όνο Βοοριίοα] Ἀε]νοο] ο) Τηνουἱορίαπα 
ἵπ οτι” γ, ὉΥ νο] 4 ἵ πιπᾶς {ο Πιοση, πο ἃ 

Ῥετκοη, Ῥαί α Εις; Ἱ. 6. ΗἩρ]πίηφ ος ἤαπιοἙ, 
ον υ- ποςοπαραπΥ εατφαακος. -- 

κ. ἐδέα μη Ὁ πταηος: α εἱρπίῇ- 
οπίίοη ..- ἴη Όμο ἕοσί Οαρα]σαὶ νιτίετ». 

---λευκὸν ὡσεὶ χιών.] Α αἰπιί]ε οὗ (εαπεπῖ ος- 
οπΊΓΈπος ἵπ ντε οἳ 6ΥετΥ παίοῃν. “' Ἠ]ητε- 
ηθ88 (8αὖγς Οτο.) κ Όσδει α εγπιΌοὶ οἙ 
ρυγγ απά απο ἲγ. Ώαη. νἰ]. 9. Άροου. Π1, 
4: γ. . γη, 9 απἀ 19. Ἠεπερ αππο Ψ 
ΠΟΠ ο απφα(γ, 1 πηδ ο ος ἴποβα 
νο ννετο οε]ε ες ἀῑνίπε ος ὃς οἰοί]ῃ- 
οἆ ἵπ ννήίο. Βαί ἵο 9 νἠίσπεκς οἳ ρατιπεηί 
Όνογο ννας, ἵπ ἴἼγοςα ,Βαρεταδἆεὰ απ ΗΠπάεβη- 
πΌ]ο απά ρεσυ]ατ κρ]επάσατ, κοπιομίηρ [κο νν ας 
ἱ9 ατα {ο {ο (Ἠτὶςί ἵπ νο ἱταπεβσιταίίον. (αν. 
3.) Βο ἴμικο βαγς ἴἼνευ Ἠνοτο ἐν ἐσθήσεσιν ἆστρα- 
πτούσαις, ἃ αἶσῃ οὗ οε]εείῖα] βίο, ευσ]Ἠ α5 Ἠετοά 

Ργοβιπηρίπουκἰν αβεςίεά. οἳς χι. 33. 
4. ἀπὸ τοῦ φόβου.] ᾿Απὸ Ἠετο ἀεποίος Ό1ο ογἰσεπι 

απά οπ.86 οΓ Γεατ; απ Ιάΐοπα οΟΠΙΠΠΟΠ {ο Ὀνο ὃν 
Οτεεκ απά Ἰπάπ. ᾿Εγένοντο ὡσεὶ νεκροὶ ἵδ απ Ὦγ- 
Ρετὺο]ίσα] Ρ]ταδε οΟΠΙΙΠΟΠ {ο αἲὶ αρος απά αἲ] Ίαη- 

5. 
κ. τόπον.] Τε ννοτὰ Ίνετο ἀοποίθς νο οανϊγ, 
οτ οε], Ἰνοι]οννεά οί ἵπ Όιο ναυ]έ; απ ἵπ νήσο] 
γνας ἀοροε]τοὰ (νο σοτρ8ο. [ζοπι. καρτα κ. 40, 
- 2]. κν, 55.] - 

μνημείου. ον, ΟΓ ΠΟΠ, 
μον νᾷ, μη Ἡ Βοπιαπα .. παπά ροτ]αρφ 

Όνο ὀοννς, οοηκἰκἰοὰ οὗ Ώ1θ σανς, ΠΤΥὮ, στηλαῖον, 
ππποηακί Όνο Οτοεκα 

», ἃ απιπ]] πείοκατο ἵπ νο 
πι. ἜΤης ν]νοῖο .χ--« ν αβ 

νο 
πὰ, 

ου 1κίάς ο) νο Ἱποίοκητο, ' Ῥοπησης 
(ιάἷα πιοπηηπιομἡ; απά Ίνετο οοττοκροπάἶπῃᾳ ἴο Όνο 
ου] ναισὰ ρπτάςη. 1 Το ον 

--μιτὰ φόβου καὶ χαρᾶς. Ῥ]γακο οἱ 
πολ οί». οοππραΓθς «ογογα] αοώμος «Αλ ὔνο 
Οακαίσα] νντίογκ) κἰτοηαὶν οχργθκκος νο πηηρ]οά 
κοηκαἶοης οὗ /ραγ (ος ο. αἲ Όνο αρροαγ- 
ππος ΟΕ Όνο απο], απά ου αἲ Όνο μοοὰ ποννς Ίο 

μπ- ]. Της Ἰ ντοπαὶν τοπάοτεά ϐΥ 9. 
. ἀτο]οίοο. Ίνα -------ᾱ Γοτπι οὗ κα) 

πήοη.. 89 νο Ἁγτίαο τοπύστα, “"Ῥακ νοκ! 
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ἀ ’ 5. 4 

10 και προσεκυνγησαν αυτῳ. 
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α 1οῦἨ 20. 17. 
5 Τότε λέγει αὐταῖς ὃ Τησοῦς Π4ἡ φοδθεῖ- Άνιςι, 8. 

. 3 ϱ 3 -- 3 3 ᾽ 

σθε' ὑπάγετε  ἄπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς µου, ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς την 

Γαλιλαίαν ̓  
.- »” κάκεῖ µε Όψονται. 

΄ η Ἅ ον 3 . 3 » Π Γ ’ 3 ῳ 

Ἡ ἍΠορευοµένων δὲ αὐτῶν, ἰδοῦ, τινὲς της κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν 

19 πόλιν, ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. Καὶ συνα- 

χθέντες μετὰ τῶν πρεσθυτέρων, συμθούλιόν τε λαθόντες, ἀργύρια ἵκανὰά 
ο , α , 5/ 3 ο) 

13 ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις, λέγοντες Εἴπατε, οτι οἳ μαθηταὶ αυτοῦ 
32 -”- , 3 υ) 

14 νυκτὸς ἑλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν, ἡμῶν κοιμωμµέγων. Καὶ ἐὰν ἀκουσθδῇ 
. - .ϱ αι 9 ες ο 3 

τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἤγεμόνος, ἡμεῖς πείσοµεν αὐτὸν, καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους 

16 ποιήσοµεν. Οἳ δὲ λαθόντε τὰ ἀργύρια, ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. 

Καὶ διεφηµίσθη ὃ λόγος οὗτος παρὰ ἸΙουδαίοις µέχρι τῆς σήμερον. 

1 Ὁοἳ δὲ ἔνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Τἀλιλαίαν, [ες τὸ ὃδυρτ. 18. 88. 
τ ο” ἃ κ. - ΄ 3 ’ 

11 ὄρος] οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς. ' Καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν 

Ρ]ίαπίς; νο π5εά {ο Ρτοδίταίε {Ἠεπιςε]νθβ, απἀ 
επιῦταςς {πε Γεεί ος {Ίνοςε {τοπα ν/ποπη {16Υ 5οασηί 
Ρτοτεοίῖοη. Βταρ., ΙσΗί[., απἀ Ἠοβεπηῃ., ἴακα 1έ 
{ο πιθαῃ “΄ ζἱκερά 8 {θεί:”” α οΙδίΟΠΏ αἱδο ΡΓεΥᾶ- 
ἱαπί ἵπ ἶνε Εαδῖ, (γοπη νΥηεηοο 1{ αΏετνναγἆς ρας5εἆ 
{ο ἴια Ἰλα5ί. ῬΒπαί νε νγογᾶς νν]]] πο αἀπηῖῖ 54ο 
α56Π586. Απά, Ιπάεεά, νε ἀἆεερ αισε ὙΠΙεὮ Ἱη- 
ερῖτεά Επεῖτ αἀογαίίοπ (οι ΥΥΠΙΕὮ 9ο ΧΝοῖε ο 
Μα. Π. 5.) 56εεπῃ5 ἴο πανε 5οατοε]γ Ρεγπιϊείεά απ 
ασοη ΓΕνοτ ἱπιροτάπρ α[εείίοπ ιαπ αηΥ Πιογθ 
τενετεπίαἱ Γεε]ίησ. 

10. κἀκεῖ µε ὄψονται] ἶ. Θ6., 5 ΕτΙΙπ. 84Υ8, καὶ 
ἀπαγγ. ὅτι ἐκεῖ µε ὄψονται. 
17 ία ἱκανὰ] ἵκ. {ος πολλά; νλίο]Ὦ αδο 8 

{τεαπεηί νννεη ἴηα .- 06ο Γ5 γην ψιν βἰση]- 
νίησ πιαπη. ἜΓηπε Οοπιπιεηίαίοτς τεσατά ἀργ. 35 
Ρἰαταὶ [ος 5ἱησυ]ατ. Τη [ποῖ, ἀργίριον ,λαάμν 1. 
αὔἶσον πι Με ἠίοπ; 3. κυρ εοὗπρά ; ΙΠ Πο] 8εΠ8Θ 
Ἡ 19 ομΙεβΥ πβεἆ ἵπ Όιε εἰπσι]ατς ο. αἴ[υεγ οοἴπα ; 
Όαξ οἨνεβΥ νο κίαϊοτ, (εἰταάτασηππα, ΟΥ βηεΚκο] 
ἵπ ννη]ο]ι 5εηεο 1 19 σεπετα]]ν α5εά ἵπ πο ρ]ητα], 
πποβί]γ αοσοπαραπ{εὰ γη ΠΕΠΠΕΓΑΙ5, ΟΥ νοτάς ναί 
ἱππρ]γ παπηῦετ, α8 πι, ειο, δυο. 4. ἴπ νο ρ]τα] 
{ς ἀρποίος πιοπρη, 35 Ἰνετ. 

15. ἔκλεφαν αὐτὸν] “' (ουκ Ἠἶπα ανγαγ ο]απάεείϊπο- 
1.” ἵπ ή ΒΘΠΒΘ κλέπτω οσο ΙΤΑ ἵπ 2 Ἀαπι, χὶκ. 
Γή 5ενοταὶ εχαπηρ]ος {τοπα πο (αθείσα] νντιίογ 
ατο αὐάποεα Ὦγ νε ΟοπιπιεΠ{α{ΟΓΑ, Ὀαί ποί ΠΠ 
απ{έο αρρορίίο. Όπε, Ἱον/εγετ, εχἰδίς ἵπ Τ]αογά. 
γη, 80. 

14. ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος.] Ἠοτο ἐπὶ ἵ9 ποῖ [ου ὑπὸ, π8 
αοπις πππἰπίαίῃ} Ὀυ{ {9 αφοά 3 .. υνωμήμω, ροὶ 
ταπε, ας Όλο Ἀντ, ἴακες Πε, νι Όνο αρρτοὐα ο ο 
Οτοί, απά ΕΣ. 

--πείσοµεν αὐτὸν} “΄ ννο νν]] αρροαφο (1ή8 ντα η), 
σοπο(]αές 98 ος παπά (ανουγ: ΠΑΠΙΘΙΥ, Ὁγ ϱη- 
ραήον οτ σἰν ΎΤ]οτε ἵ5, ποψενατ, ΠΟ ϱ//ἱραρ 
Ο{ χρήµασι, 38 ΟΠΛΟ τεσεηί Επρ]ήλ]ι ΟΟΠΙΠΙΦΠΙΑΓΟΤΗ 
ρὐρρονα. Τῆο πιραπ οἵ ρεγκπλίοῃ ατο 1ε[ί {ο νο 
ὑπιασίπεά, ᾽Αμερίμνους ποιήσοµεν ἵψ α Ρ]ταβθ ΟΟΓ- 
τοκροπάίηρ {ο Τ αείῃ ἱπάρπιποπι νοὶ οι 
Ῥ/αίαγε, (ο, α πιπ]ο), ἴο ΠιαΚκο 0Π06 απο απ 

μα) λάγος ἳ αἰνουέ Εν . ο] ἱ. ο. Ον αίοτγ, α ου νο 
εἰρα]ίπᾳ νο πια νήοὮ να ρηί ἱπίο Όνο 
πιοανν ο νο κοἰάίοτν, αι ς νιας εἰαζ{ο]γ 
ἀἰκκεπήπκερά Ὦν νο νι, νο Ίοαγη ΟΠΗ α ϱ8- 
-- -ἰ-. δαμπ Ματεγτ οἶεοὰ ὃν νο ϱοπηποηίκίουν : 

; πποςς οἳ Ἡ ατα [ουπά ἵπ νο Βαὐυνίηίσα] 
υπ ναν. 

6. εἰς πὸ ὄροι οἳ, Δις.] δίπος ποίνοτ Ὦγ τη - 
οεἳ{, ἵπ ήν ργορήεαίε ἀεείαγαίίοπ αἱ Τωα, κκνἰ, 02, 

ΠΟΓ ἵπ Πὶς ῥργοπιΐδε, 5ηρτα ν. 10, πος ὮΥ {με απσε] 
γ. 4, ἶδ απ πιοιπίαύπ αρεοϊβεὰ αφ ἴ]ο Ρίαςο ο 
πιθείησ Ῥείναεη (Ἠτὶδί απ Πὶς ἀῑδοῖρ]ος, 1 15 
ατριεά Ὁυ ΥΙΟΥ, Μαοκη., απ οίπετ Επσ]εϊι 
Οοπιπιθηία{οΥς, ἴῑιαί πο ννογὰς οὗ ἐτάζαντο πιαβῖ 
ως το[ετγθὰ, ποῖ {ο ὄρος, Ὀαί {ο Γαλιλαίαν. ᾿ΓΗΙς, 
Ἀοννανετ, ννοι]ἀ Ῥο ἀοῑπο 5ο] νίο]επος {ο {λα 
οοηβίτασίοἩ, Οχαί 1{ οαηποί Ὦο αἁπιίοά. Αίἱ Όια 
βαπις Ππης, ἴπετε 5 Ηίί]ε ἀοαθί ελαί ἴπε Αροξί1αε5 
αἰά αβ5ειηῦ]α ΤΟΥ λαί ριχρο5θ ΟΠ α πποιπίαϊπ ({ος 
Όλα 5απ1θ ΥΘάδΟΠ ναί ο Πιογᾶ οἶοδο πιοπηίαϊΠς 
{ο Ρταγος, ὅτο.); απά ρτοβθαβΙΠίγ απά εοσ]εδίαςί]- 
σα] ἱταάΙίοι οοποΣ ἵπ ροϊηήίης οί Ταὐογ α5 ία 
Ρίαςθ. Άτθ 6, ίπεῃ, {ο βαρροςθ {]αί {οτε ἶ5, ἴπ 
Όια ρα55ασο Ῥθίοτθ 15, α ΤΕΓΕΥΕπΕΘ ἴο α ῥραγέίσιίαν 
αφροί οῦ πιεοίίπς, νυλΙοἩ, πονοτί]ε]θ5ς, ηα5 ποί ος 
πιοηΠοπεά ΡΥ ο Εναησο]]ςί, πηετο 0Π6 τηϊσηίέ 
Ἰανο οχρεοίεὰ 16, 5αρτα ν. 101 Παπά Καπ. απ 
Ἐτισ. ΟἠνοισΏί δο, {1ου ννοι]ἀ, πο ἀοαδέ, πανο ἵπῃ- 
Ῥαίεά Τί {ο {θ΄ Παδίγ πορ]ίσοπος γη] νν]]ο]ι,) 
Όπου καν, “ιο Ἠναησο]]εί 6ροθᾶς {ο {ιο οοπο]- 
5ἱοη οΓ 5 (οβροΙ.”. Βιΐ [ατ θε διο]ι ΙΓΙΘΥΕΤΘΊΟΘ 
{γοπα βοτίοις Ὀε]ίονει! Βοβίἀςς, ποϊίμεγ ἀο [νο 
οὔετ Ἠναπσε]Ιείς, νο Ἠπναο φρρῇίεά Ὕνμαίι ες. 
Μαιίονν Ίνοτο οπα(5, ππαΚκο ππεπίοἩ οῇ (18 οἵγ- 
οµπηρίαπσθς νπ]σο] γαί ννου]ἀ ποί ο ἠἱᾷε/η {ο Ὦθ 
οπαεσδά, Απά Ἡ ἵν δοατοεΙγ ρτοῦαῦ]α (ναί οι 
Τ,οτὰ ν/οι]ά αρροϊπέ Όιο ρίαςρ, απά πο κ {ο 
ἶπιρ; 8ἶπος αΠΥ Ἰοπσ σομπασποθ 1Ππ 8ο νν]]ά απἀ 
ἀθβοτί α ρ]ασο 45 Ἁουπί Ταβου, τη» Ἠανο Ώου 
νοΓγ Ἱποοπνεπίεπί {ο Όιο ἀἰδοίρίον. 1 οαππποί 
Ἰε]ρ βαβροσίἶπα, ναί νο ὙΥΟΓά8 εἰς τὸ ὄρος (νν 1 ο]ι 
οαρηί {ο Όο τοπάστοςὰ, ποῖ «έ πίο α πποπηίαίη, Όις 
ἑἑαπίο νο πιοππίαίη, ) ατο ποί σοηµπο, Τ]ογ 
ατο ποι [οππά ἵπ αἰχ ΜΒΡ., απά ἴπογείοτο ἵ 
Ἠανο (Ποπσ] ρτορος {ο ρ]ασς (ποια γη]. Ότας]κ- 
οἱ». Τήουγ 8οοΠα {ο Ἠανο απίβδη [ΤΟΠ α πια ήπια] 
Τρια γ{: οἳ νόθο Ὕν]ο ννογο νο] αννατο οῇ ιο Εὶο- 
οἱορίαβήσα) (πο ο, Οιαί Ες ἵπαπβασοῃ ἴοοκ 
Ρίασς πί Λου Ίαλογ; ν]οπσς Τί ΒΟΘΠΙΑ ΟἱΘΓΒ 
αΠιογνατὰς Ἱηίτοδπσος Όποια Ππίο νο (οπή, ας (τη]κ- 
ἵπς ποπ τοφπ]τοὰ Ὦν Όλο ου, απᾶ 5 βοτνίηςσ ἴο 
ππακο νο Οἡπσ πποτο ἀοβμίίο, Ἑγ ιοί γοπιοναί 
Όνο {Πιο ἵπ αποκίίοῃ η] νίκης ίπσο 1ο 
οὗ νι] Ομις τοίον {ο Γαλιλαίαν ]αδί Ὀο[οτο, απ ἴ]νο 
το[οτοµος {ο ν, ϱ ννΗ οο πιοτο ὀἀἰκήποίς νν. Τἱ ---- 
15 υοίπς, αν Ὄντ, Α, ΟΙπτκο ανν, Ἱῃ ΒΟΠΠΟ ΠΠΟΠΕΙΤΟ 
ρατοπ νο σα], Το οὗ ἵν Όαν ακο ΓοΥ οἷ, το) ή1οή, 
“5 αἱ [κο κ, τ, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἷς πᾶσαν πόλιν ---- 
οὗ ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι, ΔΠά χχὶν. 58, ἤγγισαν εἰς 
τὴν κώμµην, οὗ ἐπορείοντο, 1 (οτ, χν!, 60. 

με αἴνονο ϱοππομία{οΥ» ατὸ οἱ ορίπίος, Οναί 
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αὐτῷ" οἳ δὲ εδίστασαν. 

πλοισ]ι νο Εναηρε]κί ἆοεΒ πο πιθπίῖοη Πλοτο 
Όταν πο Εήρυοπ, γεῖ ναί ννο πιαγ εαρρορο Όνεγε 
Ψ/οτε ΠΙΔΠΥ ΤΠογο Νποβκθς; ΠαασΘ]γ, νο Ἀευοπίη 
απά οὔμογ τεσσπί]γ οοπνετίεά ἀδοίρίος, κο ΟΌναι 
Όλο παηῦοτ την οοἰποίάς νν]Ώι ενα πποηοπεὰ 
ϱγ 5. Ρα], ἰ σσ, κν. 6. Βαΐ Όνας νν]ναί {9 καὶὰ 
ν. 19. πορευθέντες µαθητ. π. τ. ἔ. Νου]ά Ίανα {ο Ίνα 
το[οττοὰ ἴο Όιο αοᾖοίε; Ὑη]ο]ι σαπποί ο ππθδαηί, 
Βορίἀε», δί. Ρα] Όνογο οχρτοβε]γ αἰκίήιριίκ]ιης 
Ότο αρροαπταπος {ο Όιο Αροφίίεν (νε Έννε]νε ος 
νου {τοπ Ὠναί {ο νο 600 (πιεππίηρ Όλο ἀῑκοί- 
Ρίες αἱ Ἰατσο). 9 

ΙΤ. οἱ δὲ ἐδίστασαν.] ἜΤ]ετο Ίνα Ώοεπ 5οπιο ἁΠ[- 
ου]1γ ταίδεά Ρο] ἃ5 {ο Ὠνα οσπαίγµοίοπ, παπά νο 
ΤΕΥΔΟΠ πιθπηῖ Ὦγ οἱ ὁέ. ΑΝ ἴο να Γογπποτ, Όποτε 
οππ ο πο ἀουμθί Όαί ναί νε οἱ δὲ ἵ8 τίσ]ν (ακοπ, 
Ὦγ 8οπιο αποϊοπί παπά «ονοτα] οῇ Όνο Ὀοδί πποάσγῃ 
Οοπιπιθπίαίογ», {ΟΥ τινὲς δέ; οἳ νο] ππαην οκ- 
αππρ]ο5 ατο αἀάποσά, Βαῖ Όπο Ἰαίοτ ἀἰΠιοι] εν 19 
ποῖ 5ο οαε!]ν τοπιονοά. Το τοφοτί {ο οοπ]οοατα] 
πλίοταίίομ, νο Ῥοτα, ἴ9 {ο οί ια Κποι. Το ία]κο 
ἐδίστασαν, νὰ Οτος., Ὠοδᾶτ., απά Ετίσ., 5 α ρ]- 

γ[οσ, (ή: Ἰναὰ ἀουυίος ,} 19 Ἠατε], παπά [οσο ππσ] 
κο α ἀονίος Γοτ Ὀινο Ἠοπος. Ἰπ Ἠοθοθη. Ἀνη. 

απιά Όνο ἠγεί [άἱήοη οὗ Ες ννογ]κ, Τ σπνο Όια ργεί[- 
οΓοπος {ο νο ἱπίετρτοίαίίοπ οὗ ον, Ὑεει, 
Όνψεῃ, απἀ Καπ, νο το[ογ Όιο ποτά {ο νο 
κρυο ἀἰκε[ρίοα, 8ΟΠΙΘ ΟΠ νν]νοπα πηἰρη Ἠανε 5ογ- 
Ρἰες τοπππίηῖηα, απά νν]νο ννου]ά ρτουαρ]ν αοπά 
ἴοσεί]νοί ντι νο Ἓλονοῃ. Βαι Ἱ ΠΠ ΠΟΝ Ῥογ- 
αι α4οά ναί Όναί νίονν 9 Ἱππάπιϊβείρ]αος ποῖ 9ο 
πΙΙοἩ Ὀδοπιδο ξ Ἰχαβ πο σομΠίσπαπος Γοπη 8ε. 
Μαἴνονν, 45 Ὀδσπαςο 1 ἱ9 οοπίγα[οίοὰ Ὦν Όιο οκ- 
Ργοβ» ποτά» οῇ Βί,. Ῥαπ].. Νο ατο νο οοπιρο]]οά 
ἴο ἴπκο ιο οἱ δὲ οὗ οπιο οπ/η, Γ]οπλα58ς ΓοΥ νο ΠΙΑΥ 
επρροβε, επαί αἰθιοιρ] Ἰδ αἶοπο εαρ/ρακρά 18 
ἀουδίς, νοί (ποτο πηϊσ]ί ο αἲ Ἰομςί οηπς πἹοτο Ὦνθ- 
εἰάσβ, ]νο [6]: ἀῑκίτικί, ἀουῦείης νο ῥοα η ργο»- 
οπςς οὗ 1ο Τ,οτά. ὍΤ]ε οοπείτασίίον ἵ8 ο)Ηρίσα1. 
ΓοΤ καὶ ἰδόντες αὐτὸν, οἳ μὲν προσεκίνησαν αὐτὸν, οἵ δὲ 
ἐδ., ΟΥ οἱ ὁέ τινες. 3ο Ἐπαογἀ. νἰ. 15. οἳ μὲν πλεῖ- 
στοι στρατείειν παρῄνουν, οἱ ὁέ τινες καὶ ἀντέλεγον. 

Διστάζειν ῥρτοροτὶν αἰσηίῇος {ο κἰαπά ὑπ Φσίο, πο 
Κποννίησ ου ἀθεοτηϊπίπς νν]ήσ]ι τοπ Το {ακο. Ἐ]μο 
πιοίαρ]Ος ΤηΥ ο ἠληκίταίοά Γγοπα ἴο Γο]]οννίης 
εἰασπηί ΡάβεΆρο οῇ Επτίρ. Οτο»ί. 030. διπλῆς μεριμνῆς 
ὀιπτύχους ἰὼν ὁδούς. 

18. ἐδόθη µοι πᾶσα ή ἔαἲ] ροννοτ οΓονουν Κἰπά,”) 
Όνο Ἠήρ]νορί πα λογίϐγ (ὀύξα προαιώνιος, ο αν]. δ. 
παπά 31.) Του ννοτὰς Ἰανο Όσο Ὦν βΟΠΏΘ κο οκ- 
 ασπωο- 5 {ο ἀθτοσπαίο [γοπα νο {ή οἳ ΟἨτίκί, 

ας, νηθῃ ρτοροτ]ν απδστείοσᾶ, Όνου κ] Ὦν πο 
Πηθπης ]οπά {ο 4ΠΥ πο] οσπο]ηκίο”. Ἡ ἵα Ἰηκ]ν 
πιρησά ὃν τν απά Ἀ]οάο, ναί ας [η ή {λήήο 
παίητο ους [,οτὰ ἆουβέ]οφα Ἰὰ Οή ροννοΥ Γγοπη αἲϊ 
οἵσοτη((γ, 9ο, {Γ Ον ἀσο]ατα οι ἴνο επρροφοά {ο Ίνα 
πππόο νν ην τοβροοί {ο ή Προ παρε, ἱεππακί ο 
υπόργείοσὰ ο) Ἠήπα αν Ῥοίηᾳ Οοά ο) οσα, ἀοτίνίπα 
Ες Ὀοίημ παπά θ8βοπος Ὦγν απ οἴογηαὶ ροποταἶοη 
{τοπι νο Ἐανου, Βηί Ίνο ννας αἶκο ροτίοσί πια, 
πα Νο]] αν ροτίοοι σα; ππὰ Όνογο[οτο Όνο ννογός 
πιαν Ἠανο Όδοῃ κροκοῃ ἵπ τοίστοησο Το Ἠἰκ κἰαῖο 
οὗ Λη αέΐση, πουν ανουξ το (οτηϊπαϊο ἵπ ρ]ουν αἲ 
Όνο τισ] Ἰνππά οὗ Οσο Ἰνοίογο νήσο πιο Ίνα 
οου]ά πο ο ργοῖκε νο Ῥοννοτ, Ὀνοιρ]ν Ἰνο Ἰνπά Ἰνο- 
{οτο τοσσῖνος Ἡ. Ἰπ εἰνοτῖ, κο απ] ποσά ρονν- 
ου οου]ά ποϊτ]νοτ Ἰνο τοσεἰνοὰ ποτ οχοτοἶκοάἆ Ὦν αΠΥ 
Βοίημ Ίδες παν οσα. ὙΟλρίκ θιεγε[ογε ἐς σου. 

ΜΑΤΤΗΕΝ ΟΗΑΔΡ. ΧΧΥΠΙ. 16, 19. 

“Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς, 18 

᾿δόθη µοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. " ΠΠορευ- 19 

θέντες [οὖν] μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ 

----πορενθ. οὖν µαβητ., ἃο.] Τ]νε οοππεχίοη Ἠετο 
ἱ9 αὐ]γ ἵτασεὰ Ὁγ Βρ. Βενετίάμε, Όνας, ---- '' Τ Ίανθ 
πονν αἰ] ροννοτ, ὅ-ο. οοη{ε αροῃ ππθ; δη) υἱγέμε 
ο/ ιο)ιέο]ι Ὀιογοίοτο 1 εππρονετ παπά οΟΠΙΠΙΗΙΡΣΙΟΠ 
ιο επ] δείί]ς, παπά µονετΏ νο (Ἰνατοῖν ννλο]ὰ 
1 Ίνανε [οαπάςά.” ας ννε Ίνανο Ίνετο ναί ρτεαῖ 
εοπιηεἰακίση ρταπτεᾶ Ὦγ Οτῖκί {ο Ἠΐς Αροξί]εε απά 
Ώνείγ ΒΙΟΟΘΒΒΟΓΕ, ΝΙΙ τεερεοί ἴο αἲ] παίίοης (οι 
/ονς απά Οοπιί]ος) επηυγαςίαρ Όντος ραγί{συ]ατς, 
μαθητεύειν, βαπτίζειν, αι διόάσκειν, ἱ. ο. Ἱ. {ο ἀῑκοὶ- 
ΡΙε νεα, ος σοπνετί ἶνοπη {ο Όλο [ων Ὁ. {ο Ἱπί- 
ταις Όνεπα Ἱπίο να Οτο] ΕΥ Ὀαρκτας ὖ. ἴο Ἱη- 
βίγαοί Όνεοπα νν πει Ὀαρικσά, ἵπ Όνο ἀοοίτίπες ππὰ 
ἀμιίος οὗ α Οληήκείαη [ο. Έτοπι Όιο Ρτονοηί ρᾳ8- 
βασο νο ΠΙαΥ ἱπίετ τες (μΐπρε, Ἱ. πες εβα!ἲγ 
οἱ Ὀαρίΐκπας 3. Ένα Ἰαννβα]ηθες οὗ Γπ/απί Ὀαρείκπα ς 
5, Όιε ἀοοϊτίπε οὗ ἠνο ὑπ: εἶπος νε αγε 
εσεά {π (ος απο) νε Εαίμοτ;Ῥομ, απᾶ Ηο]γ Οποεί, 
νηθλουξ αγ ΠπεΠΙΙοη ος ἀἰβοτοιςο ἀἰκιποίοη, ος 
εαρετίοπ(γ.. Απά νιθι τεερεοί {ο Εἶνο δεεσπά Ροῖπε, 
απο πιεηί οπη,” 9 Ὦτ. Ώοδάηίάρε αγ», 'ὓε 
ἀγαννη {τοπη χοςς ννοτὰς ἴο Όνα ρτο]άϊσο ο Ἰηζαπε 
Ῥαρίΐκπα,” οδσσβςα, Ονοαρ]ι εερεςία]] το 
αάμή{α, α5 ποσερκατῖ]γ Γοτποῖης να να ]ς οὗ εἶνα ἤτει 
οοηνοτίδ; Υαῖ ΤΙ ποοὰ ποί Ὁο Ονουρ]ί {ο ετο]πάθ 
ὑπ[απίκ, νο οπηποί ο ο το Ίνανο Γεν ἵπ 
οτάετ {ο νε Ῥαρισεὰ. Απάὰ Ομ Ἱπβετεπος ννου]ὰ 
πεοθβεατί]γ ο ἁγαιοπ ὮΥ νο ᾖθνν, εἶπορ νου 
Ἠνοτο αοοπκίοιπεὰ {ο 9εο Γπ[απίς ποά; απά 
νου]ά παιτα]1ν οοπο]αάς, ναί 45 πο αἰεγαίοπ 
ννας ππποπποσς, Όνο πιο, οἳ αἀπι]κείοη 1Ππίο ο0νθ- 
ΠπΗΙ τοπηα]ηοὰ να βαπιο. Τ]ο πἱείη οὗ η [απ 
Ῥαρείκπα πηαν ὃς Ἱπ[οττεά [τοπ νο απα]οσγ νο] 
Όνο το Ένθατς [ο οἰγοιπποϊκίοπ, απιά να 
Ῥγοφε]ηίέος, Ὑνη]οἷν Ἱπο]αφοά Οναίτ οάγεπ 09 νε 
ἃς Ώποιηκε]νος. ΤἼνοτο ἶ ργοςεῖκε]γ Όνο «απηθ τοα- 
8Ο Ἠν]λγ ἴἶνο ομΙ]άτοῃ ο ἱκίίαπα «Ἰου]ά ες αἰ- 
πητιοὰ Γγοια Ενοῖγ ΤπαποΥ Ἱπίο 116 (Ἠγίκίίαη ο0νε- 
ηπηῖ, ας νἩν πο Ἱη[απίς οὗ ον] ρατεηίς ελλου]ά 
νο πἀπαλεὰ ἴπίο νο Μοεαίο Ὁονοπαπί. παπι 
Ὀοῖηρ αφ οπραῦ]α οὗ οονοπαπ{ῖηᾳ ἵπ νο 0Π86 σα9ο 
πψ τη νο οπου. Απά ΙΓ0οἆ ἀῑὰ ποῖ οοπεἰἀετ γεῖτ 
ασε πηΥ ορ]εοίοῃ -- ονοη ο ομιοϊκίοη, ΟΓ Όχθ 
Ὀαρείκπα οὗ νο οἰη]άτοῃ οὗ ουν] Ἰγίοςς ννο 
Ἰνανθ ΠΟ ΤΘΆΦΟΠ ἴο πτμο ἵξ ας απ οὐ]οσίίοη 
Ὀνοίπς τοσοῖνοὰ {ο (Ἠγίκ ίση Ὀαρεκπα. ἵπ κεοτι, ἵε 
παν ο οοπβάεπ{] . Όναί Τπβαπί Βαρ- 
η” ον --- ου 
το ῬΡγοκοπί ο Τππον ἵνα ττρα 
Οτίκήαη ἀπὸ βρύῥους, απ. πιο] τας ο νετ 
πανί, νο Ὑ]οῖς βαπ]]ήος ννογο Ὀαρικοά. Χο 
αἱκο οκ π Ματίντ, Λροὶ. Ἱ. Φ4Υ 9 ναί νοτο Ὕνοτο 
Όνδι πηπην οὗ 

ἀπίκπα ποτ ϱ γα ἰαπίεν, Ὀνας νι Ονοῖτ παἰπός α 
[α)ία γακα } οοτιαἰπ]ν πο. “«Βτίηα Όνοπη αρ,” 
κανα δε, Ῥαυἳ, επ Όνο δατ απά παγίητο ο 
1ο... Οὐγογννῖκο Όνου ννου]ά Ίνανο 
Νογκο οοπό ον Όναν 1 Οχοῖτ ρατοπίς Ἰά 
νδοῃ ϱἨγκίπης, Απά Ὀνουρ]ν πονίπα ἵ καιὰ ἵπ 
Βοπίρίατο ἴο οπ/οῦπ Ἱπβαπι Ὀαρείκπα, ἰῖ γνας ποῖ Πο- 
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” ν ” » » ’ ’ 
20 ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Τίοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες 

η ΄ ” ; 5 4 Π κ. 
αὐτοὺς τηρεῖν παντα οσα ἐνετειλάμην υμῖν. 
ς - ς ΄ -” 

ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς 

68ΒΒάΓΥ {ιαί 1 «Που]ά ὃε εχρτεξε]Υ επ]οϊπεά ; ]αεί 
35 πεῖῖηετ Ώιε ασε ποτ 5ες ο{ {Ἀοξε αἁπι]ίτεά {ο 
Ώιε Τ,οτά”5 Ῥαρρει 15 πιεεπίοπεά οἵ Ρρτγεςοτῖρεά. 
Οµπ εε οίπετ Παπά, ἔηετε νγα5 α σοοᾷ ΤεάΞςΟΠ ν/]ΙΥ 
Ὠιαί εΠοα]ά ποί Ὃε ἆοπε; ΠΑΠΙΕΙΥ, Ἰεςί εαρετςί]- 
ἄοα5 Ρετεοπ8 εποι]ά ε{]ο]ς αἲ {πε ῥαγᾷ οπ]γ οἳ {πε 
ἠοοίτίπθς, απἆ ρῖνε ἐπεῖτ οΏΙε[Γ αἰίεηίῖοη {ο νυμαί 
15 οεγεπιοπἰα{, {ο Ώιε πεσ]εοί ο{ ναί 16 εδσεπιέἶα[.) 
Όθε πποτε ἴπ ἸηΓείς., νο αἶξο νγεΙ] οὔδοτνες, {μα 
νυμαίευετ ΠΙΣΥ ὃε (ΠοασΏί ος οί{ε; Ῥαδκασες, ΟεΙ- 
(αἴπ]γ ἵπ Ες, πνπῖοἩ οοπίαῖης {πα Ἱπεϊταῖοῃ οῇ 
Ῥαρίΐσπι, α πιῖ]ά απιά ἰδεγαί εχροβεῖοῃ ΟΕ µαθητεύειν 
ἶ5 1ο Ῥε Ρρτε{εττεά ἴο α τὶσϊἀ Ἱπτετρτείαίίοη. 346], 
Ιπάρεά, α5 ἴετε 15 πο ἀοιδί ννας αἀορίεά ὃν {πε 
Αρορίϊε. Όπ Εής εαυ]εοί 5εε πποτο ἴἵη {πε αὐ]α 
Νοϊες οἱ ΤήσᾖίΓ. απἀ ΤΟΥ, απἀ εερεοῖα]]γ απ 
εἰαθοταίε απποίαίῖοη οἱ Ἰ/είς. (αης]αίεὰ απᾶ σῖνεπ 
επίτε ἵηπ Ἐεο. 3γπ. Τηε τεαἆετ ἶ5 αἶ5ο τε[ετγεά 
{ο απ αΌὶεο ραπιρῃ]εί Ὦγ Έχε Ἰεατπεά απά οαπάἱά 
Ῥτοίεεεοτ Θιπατί (ο{ Απιετίσα), ΟΠ {πε ΜΠοάε οἳ 
Ῥαρίφπι, ν/πο α[ἴετ Πανίησ αἲ Ίατσο οοηξ]ἀετεά 
Όιε ευυ]εσοί οὗ εργπΚ)ἶπς α5 οοπιραγεά υῃ ἔπι- 
πιεγείοπ͵, απᾶ ρτονεἆ ἴμαί (με Γοτιπετ ἶ5 εφ αα]1γ αβ 
Ρτορετ ας (16 Ιαΐΐετ, α5 εα/Πο]επί]γ εκργοδεῖησ {ίηθ 
βαπηθ Ιπίρηίίοη, οοπο]αἀεβ νη(ῃ να Γο]]οψίης τε- 
πιατκ οἩἳ {π/απέ Βαρίίφπι. “1 Ἠανε οΠΙΥ ἴο 84Υ 

οί. Ι. 

η . 3 2 
Καὺ ἰδοὺ, ἐγω μεῦ 

, ω .» 32 [ 

συντελείας του αἰώνος. μην. 

Όναί Τ Ὀε]ίενε ἴπ Ῥοί]μ {πε Ρτορτὶείγ απά εχρεάϊοῃ- 
ΟΥ ο νο τ]ίε {ας αἀπι]πἰδίεγεά; απά Ώιετε[οτο 
αοσεἀε {ο 1 εα απῖπιο. ΟΟΠΙΠΙάΠΑ5, ο: Ρ]αΐπ απά 
οετίαϊη εχαπηρ]ος, 1π {Πο εν Γεείαπιεπί τε]αί]νθ 
{ο 1ὲ, [ 4ο ποῖ Επά. Ἅος, πἩ πιΥ νίεννς οΓ1{, 4ο 
Ι ποεά Όπεπι. Τ νε ςεαθ]εοί Ἰαά τεερεςί ἴο ναί 
19 βιπααπιεπίαί, ΟΥ οδδεπἑίαἰ, ἵπ τὶς απΙ(γ, ἔπεη 
πηὰςί Ππά αἴἴπεχ {πε οπθ ΟΥ {πο οίμες, ἴΠ ΟΓ4ΕΥ {ο 
Παςθγ αἀορίης ος ρταο(ἰκίησ Π. Βαΐ α5 ελα «.ςθ 
πουν 8, ίηε σεπεγαὶ απαἰοση ΟΓ νε απεϊεηπί ἀἴερει- 
καἴϊοπς {πο επἰαγσεπιεπὲ ο Ῥτϊνί]εσε απἆετ ἴ]θ 
(09οερε]ς ἴἴιε 5ἴἶεπος οῇ {πε Νειν Γερίαπιεπί οἩἨ 
Όιε «αὐ]εοί οὗ τεσεϊνῖηπσ ολ]άτεη Ιπίο α ερεοῖα] 
τε]αίῖοη {ο {16 οἸατο]ι, ὮΥ ἴπα Ῥαρασπαα] τἰίς, ΥΥΙΟἨ 
εοννς, αἱ Ἰδαςί, ἴλαί λετε γγας πο ἀἱκριία π εατ]Υ 
ασες τε]αίῖνο {ο {Πῖ5 ππαίίετ; ἴἶα οσγίαϊπίγ (λαί Ἰη 
Τετία]]απ)ς ἆαγ ιο Ῥταοίίος Ίνα σεποτα]; αἲ] 
Ώνεςο οοπεἰἀεταίῖοης ραΐ {οσαί]ετ ---- απ](θά ΥΠ 
Όιε οοην]οίίοπ ἐλαί Ῥαρίίΐπη 16 5η πιδοί απᾶ αἀεαῖζα- 
ἐἶοπ, απᾶ ΠπαΥ Ὀ6 85ο Ιπ ἴ]θ οα5α ο{ Ἱπ[απίς α5 Ἱε]] 
α5 αἀα]ίς: απά ἐαί 1 Ὀτίησς Ῥατεπίς απ οἰΙ]άτεπ 
Ιπίο α ροου]ίατ τε]αίῖοπ {ο {ηε οπιτοἩ, απά ἀπάοτ 
ΡεσιΠατ]γ τεσοση]ζεᾶ οὐ]]σαίίοη ----5ετνε ἴο 5αἲ]β- 
{γ πιο Εα]]ψ, Εἶναί Όιο ρτασίσς τηαΥ Ὀο, απά εἴιου]ά 
Ὀε οοπήπαεά.) 



ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

ΕΥάΓΓΕΑ4ΙΟΝ. 

Ι. ἩΡΧΗ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Τίοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς γέ- 1 
γραπται ἐν [Ἠσαίκ] τῷ Ἐ προφήτη" Ἰδοῦ, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν } 

ο. ΙΤ. Τ]νο ετίοτ οὗ ἐς (οερε] ἵδ αἰπιοεί απῖ- 
νοτεα]]ν αὐππίαοὰ {ο Ἠανο Όεοῃ οἱνπ, κατπαπιεὰ 
Ματ], Ὑ]νο να ἰείοτ]ς 8οπ {ο Βατπαῦας, απά 50Π 
οὗ Ματγ, α Ρίο» ννοπααῃ, αἱ ννηοφε ουκ {ο ἤτεοί 
Ο]αίἶαης α5πα]]γ αβεεπιυ]οά αἲ ὀεγακφα]οπα. Της 
ἴΑ, ἰπάεεά, ἀεπίοά ὃν Οτοας, απά, αΏοτ Ἠἶπα, Ὦγ 
Ῥτ. ΕιτίοἩ: μι Όιο οὐ]οσίοιμς ο) Όνο Γοτπετ 
πανο Όεεῃ ονοιτα]εὰ Ὦγν Ετια. Απά αν {ο π]αί 
ἱ υτσοὰ Ὦν Όνο Ἰαάστ, Όναί 1) Όνο Εναηρε]ἰκί 
ἀἱθά, π5 νο ατα {οἱά Ὦν Εαδερία», ἵπ Όλο 8] γθατ 
ο) Ἄετο (1. ο. Α. Ὁ. 1 οἱ 63), ο οοσ]ά ποῖ ο 
πιθηίοπες ἵπ νο θὰ Ερίκί]ο {ο Τ{πιοίἩγ, νήσο] 
Ὑ/ά8 ποῖ Ὑτίοῃ 01, αἲ πο εατ]θεί, Α. Ὁ. 6413 
κ αγ πο. πο ααϊλποτίτεὰ {ο τε]εοί, ΟΠ 80 εΊθῃ- 
4ο α στοιπά, ναί 9 Γοαπάεἆ ἵπ σι ρτοῦαΡ{λ1γ, 
εαρροτίοά Ὦγ πο οατ]{οεί Εου]οβιαδίσα] (ταάμίον, 
οἩ α ροῖηῖ Ὑν]νοτο ἴί οο]ά βοπτος]γ ΓΗ] {ο ρτοβετνο 
Όνο τα. Τ ἵ πιοτο τοπβοπαρ]ο {ο εαρροµο, 
εἰίπετ επαί Εδεῦ. ννας πκίπ/ογπιρά 48 ἴο 1ο οχαοί 
ἀαἴς ς οἵ ταί]ογ ναί χοτο ἵ8 8οππο παϊκίακο οὗ Όνα 

βοτίρες ὑπ ὕὔιρ βργε. Ῥτουδαυ]γ [ος Η νο 

αλοι]ά τοι ΙΓ (13). 

Ματ] νναφ Πο, ΔΠ Αροβί]ο, ποτ ρτοῦαῦ]γ οπο οῇ 
ἠνο Ῥενοπίγ ἀῑδείρίος, οκροοἰα]]ν αἱ Βί. Ῥοΐοτ (1 
Ροι. ν. 15.) οαἱ]ς Εήπι Ἠΐς «οπ Ππαππο!γ, ἵπ νο 
[01], . ο Ἠἱ9δ οοπνοτί. Εοτ νο ου ήπος οὗ Ίνα 
Εναπηρε] τες Ηἰκίοτν (τασοά [οπα Όνο Ν. Ἔ. απἀ 
Όνο οπτ]ν Εοοσεκίακεἶσα] νντίίογα, χο τοπάοτ ἵς το- 
Γοτοὰ ἴο Μτ, Ἠοτπο)α Γηπιτοάποίοῃ, Το Είπε 
νο Ελής -- Ὑπβ Ὑτίοη ἵ ππαςἩ ἀἱκρυισὰ, 
παπά σαπποῖ ὃς ἤχοά ν]ῶν οστίαἰπίν ς Ὀας ἐξ 19 ντι 
πποβί ρτοῦαὈ{Η(γ Πχοά αἲ Α. ϱ. 06 ος 07., απά α 
Πτῆο αΏοτ νο πιο Ὕνηοι δὲ, Γικε ΡυΡ] κἶνοά Εβ 
(ομρο]: οργίαἰπ]ν πο Ε]] αΏοτ Όνο ἀπ οὗ δε, 
Ροεΐοτ, απά ρτοραυ]ν δε, Ῥαα]. Της πιαίτοτ ἶα, 
Ἠοννονοτ, οἶοκο]γ οοπποσ(οά νν ον αποϊ]νογ α,θε- 
ἴομ, ο [αγ ρτοπίογ ἱπιροτίαπορ, --- Ν]νθί]νου, ἵπ 
ἁτηᾳ ήν 0 οκρο], πανκ πιπάο πο οὗ Όνο 0 οερο] 
οὗ Μαι νονν Ί. Οµ ή Όνο ορίπίοη οὗ νο Ἰσατησὰ 
πτο αἲ ο απήροάθας κοπιο ππαϊηαἰπίης ναί 
Μαν Οσερο] κ οπ]ν απ΄ αὐγίάροπιοπί οἳ Μαι- 
Όνουν; οἴηογα, Όναι Αλαν πππάο πο πο οὗ Όναί 
(60,οερο1 --- πα, Ίνας ἴοια]]ν απασφπαἰηοά να τε: 

ὍΌνο τε]αίίοη οὗ Ἰοϊπί [αοί. ον, ή. 

μα σνειος - -.. τρ. ο μον αἲἰ οἳ μ μνονς 
νέλοιϊ Κπονν]οάρε οἳ, ἱπάερεπάθῃ οσο] 
οὔνοτ, Ἀονν Ἠστο, ἵΓονετ, ““π πγεάῖο --- 
1ή9.. Τῆνο Ιπείαπσςς οὗ νετνα] οοἰποίάεπος ατθ 
εο αίτην ὁνπο Όνο ννηο]α οἱ Όνε (2 ο8ρε] είπα 
{οαπά ἵπ Μαί]γενν) ας {ο Γοτοίά Όνο ἰαίεγ εαρροβί- 
εοπ. Απά ας {ο Όνο Γογπιετ, Π πιαν, νῦν εουαὶ 
οοπβάεπος, ὃο πιαἰηταιπεᾶ, εὗας Ον] Ι 19 ποί 
α πποτο αὐγιάμεπιοπί οὗ Βι,. Μαινουν ς, εἶπος 
ἀβετε [γοπα Τξ (18 ννο ολα] 9οο) ἵπ -- ππροτ- 
ἴππῖ τοβρεοί». Τ]ο φυοσίου πηοίνογ δε. Ἁ[ατκ 
πηπζο πο οὗ Ὦε, Γα]κο) . ἵν οὗ πιοτο ἀἱΠι- 
ου]{ ἀείοτπἰπα ον. Ὀτ. Ἠα]ος Οήη κα ναι Οτίος- 
Ῥαο] Ίνα, Ὦν απ οἸαροταίο Ῥτουςκε, ϱΓυγηϊκηεά 
είτοηᾳ ἰπίοτηπ] ονἰάσπος οὗ Όνο ργἱοτίεν οὗ Τακε8 
(0οκρο! το Μακ. Ἰπ ακίηᾳ Όνοες Οοµρεῖ», Ὀτ. 
Ἠα]ος (πήπκα Οναί Τατ ἵπ σεποτα] τα νετ πἀορτρά 
ια οὗ Μα ]νουν, Ὀαί Όνο ογάεγ οὗ Τακος 
γοῖί ποἰοτ ὑπιρή ο η. Βοείάσς, Ίνα ἵδ ποτε οἵτ- 
ουπηθίαηἷαὶ απά οοττοςί Όναι εἴθνοτ οὗ τελη 

5 
Ἀτρασα, Ἠπά ἤμκε [οἱ]οννεὰ αγ (ας ἵε Όνο οοπῃ- 
πΠΟς ορίπίοη), ἴ ἵ8 πο οτοάίρ]ο ναί Ίο νου]ὰ 
νάνο οπεεοὰ αἲἰ :αἶποο ονοῃ οἶνο Ἐπς αφοὰ 
δοπιο. Απά Ὀς τον οἳ Τλικο (ο Μακ ἶ5 ποῖ 
οπ]γ πιαϊη{αϊπεά Ὁγν πΙπΗΥ οπαποπῖ πούστη», Όυῖ 
οοπβτπιοὰ Όνο αανοτίν οὗ (Ἴεπιοπα Λἱοχ., 
νο αείοεία ναι (Οοκρε]ς, νι Όνο ροποα]οσίος, 
ντο ἤγαι τῖοῃ, απά ὃν ο π]απ, νο ποπ οι 
Όνοια ἵπ νο Γ--- λα ιειο, Ἰωμζε, Λία, απ 
«οπ. ο οπη, 5 Ὀτ. Ἠπ]ος οὔαοίνος, ποσουηΕ 
{πμ Γοτ Όνο οτά στ ἵπ ννμίοὮ Όνου πἲ ργοκεπί εἰαπά. 
“ Έτοπα νο πιο Όναι Όνο ποσο ργονηϊ]οὰ ναι 
Μανκα (0 οεροἳ ἵνα απ αὐγίάροπιοπί οὗ 8ε. Μαι 
Όνονν ας, ἵτ ννης πα τα γα] ἴο ρ]ασο έπεχετο η, Λπαι- 
Όνονν ας, Της (ἳ πνου]ά πάά) { ἴακο ρίασο 
ονοη οἩη Όνο ορίου Όναι Μαν οἰέβῃ Γοἱ]οννοά 
Μανονν. να, αἶκο, ννοη Το Γπησος 
Όνο 0 οκρο]ς οὗ Μαλνονν, ο οἶνη, Ἰωακο, απά Ματκ, 
Ἡο οἰακκίβος νοπι ἰπίο ογἰσήπαὶ, απᾶ, ἵπ 8οπῃδ 
ἀσπτος, οοπαρί]αΐοτν οοπαροεἶοηα. Το πάνοτι {ο 
α Υοῖ πιοτο ππρογίαπε κα --ἶέπιαν ὃο 
κυτργἰκίης, να Ῥογκοπς ΟΓ ποκπον]οάρεά 
ελου]ά Ίανο αἀοριοά ορἰπίους 8ο ἀἰαπιοιτίσα]γ 

ή 

| 



ΜΑΕΚ ΟΗΑΡ. 1. 9, 3. 
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ἄγγελον µου προ προσωπου σου, ὃς κατασκευάσει 

τὴν ὅδόν σου [ἔμπροσθέἐν 

ορροβ!ΐε {ο εαςἩ οί]ες, α5 {ο {ῃθ ογἰσίπ, ΟΓ 5011665, 
απά παίωγε οἱ ὧιε (ἀοβρεῖ5. Βιΐ Όνε ἰταίῃ 15, ἐλαί 
Όια εχίδίεπςοε οἱ εις] εἰτκίηπσ υετῥαί εοἰπείάεπεος 
Ρείπεεπ ΜΙαβλευν, Ματ], απάἀ Τακε, Ψπεη «ουρ]εά 
νε ἔπαθ τοππατκαὺ]ε καγίαξίοπς, απά αἰπιοςί αἱδ- 
ετεραπεῖρα ἵτι Ώχεῖτ τεδρεοίἶνο αεςοοιΠί5, Ρτεςεηί5 
α πιοξί Ρετρ]εσ]ίπσ ΡΠΕεΠΟΙΠΠΕΠΟΠ. Ἠεπες πε οΓ 
εα]επί Ἠανε «εί {πεππεε]νες {ο ἀενίδε 51ο] /ιροί/ι- 
ε5ει. 5 ἴο πε οτἶσίπ οἱ πε (οβρεῖ5, α5 ΠΙαΥ 
ςαξϊε[ποίοτΙ]γ αεεοωπί [ογ Ώιεςο ΡΠεποππεπα ; απά, 
45 πισηί ὃε εχρεοίεἀ, ἵπευ Ἰανε, {ο αἃ εργαίπι ἀε- 
έτος, πιεί υγ] 5µ6οθς5. ΟΕ νε πΙαπΥ Όιαί Ἠανε 

Ρτορουπάεᾶ, ΕΟύΕΒ αἶοπε ἀεδετνε 4ηΥ αἴίεη- 
Ποπ. 1. Τηαϊ οπρ οἵ ἴιοο οἳ ἴπε ἴητεε (ο5ρε[5 
νγετο ἴακει {οτι {πε (γα. 3. Τπαϊ αἰἰ ἔἴιγεε 
ννετο ἀεγῖγεά {τοπη 8οπιε ογϊσίπαἰ ἀοειπιεπέ, ατθεεΚκ 
ος Ηεῦτενν, οΟΠΙΠΙΟΠ Το αἰ] Ίιτεο: ὃ. Τμαΐϊ (ευ 
νγθτθ ἀετῖνεά {τοπι ἀρίαε[ιεά παγγαίίυες οἳ Ρατίς ο 
Όνε Ἠϊφίοτνυ οἳ ΟἨεῖε, οοπιππιπἰσαίεἁ ὮΥ {πα 
Αροφί]ες {ο {πο Πτεί οοπνοτί». 4. Τμαϊ ίπ6Υγ Ὕνετθ 
ἀετίνεά {τοπι ογα/ εγαλἰμοπ. ΤΟΝ 45 {ο {πε ἐγαᾶϊ- 
{ἱομαγη Ἡγροβπθείς, εα/πος Ιέ {ο 5αγ λα, Ρεδ]άες 
φκο- οἩ α πνλο]]γ σταα]ίοις α»διωπρέίοπ (35 

Όνε εχἰείεπεθ οἱ υεγῥαἰ («οδρείε), απά ἰακίησ 
{οτ σταηιεὰ οί {πίηρς (.5 {ο ἴἶνε ᾖεπσίήι οί ἐὗπιε 
πνμίοἩ εἰαρςεά Ὀείοτο α (.οβρε] ννας οοπηπη]ἴτεά {ο 
ντίπα, ὅτο. ὅτο.) Ἱέ οπ]γ Ότιησςδ αροῃπ ας πονν απά 
τεαΙ ἀῑπιοα]ίες ἵπ νε Ῥί]ασς οἳ αἰεσεά 0Π88 
(οαρόςἰα!ὶν ας {ο πε απί/ογηη(η οἳ 5αοἩ παδΠποῃ), 

15 π{οτ]γ Ἱποοηβίκίεπί νι νε κἰτκίπσ 
υογλα] εοἰπιεοί {ουπά 1π νε (οβ8ρε]δ. Α ίο 
Όνε ἀρειπεπίαγή Ἠγροῦιεβίς, ενεηπ 1Π 18 πιοεί 
πιοδιπεὰ απἀ 1εαξί οὈ]εςΠοπαῦ]θ {οτπι (Νο. 9.), 1ε 
ἴς ΠαὈίε {ο ἴῑνε Β4ππε οὐ]εοίίοης αξ Χο. 2., Οἱ οοπι- 
Ρίεπίέη απὰ αγεβείαίπερα; απά Οναί βαία] οπ8, {λα 
ἴίεπορ ο αἱ Εοοεπίακίεαὶ απέἰφια(η 35 ἴο νε 
εχἰρίεποε οἳ αΠΥ 5ο] ΡΓίπιατγ ἀοοπππεηί, ΟΙ 
άσοσαπιεῃ πατταϊνος. Ίπ αἰιοτί, ο{ αἰὶ ὤιοφο 
Όντεε Ἡγροίπεφθς, (παππε]γ 3, 5, 4) νε ΠΙαΥ {τυ]Υ 
βαν, Όναί, ννπῖ]ε {ἴνεγ ατο 51οἩ 35 ὈΥ πο ΠΙΘΙΠΒ {9 
σοπαππαπὰ ουχ ογθάεπςος, (Ίνεγ ἀείτασί ποί α Ητ]α 
{τοπι ἴἶνα αι /ιογί{η οἳ ἶνε ἤγεί ΌΊνγες (οβρε!5 α5 Ιη- 
ερἰτεά οοππροβίΊοη5. Ἰ/μαίονετ πιαγΥ ο ἴθ 
-- ντι ννπ]ο]ι εἰίετ ιο ἀοομηνεπίαγι 
οτ νεα (γαάΠίοπαγη Ἡγροίμεφες ἵνα Ὀτοισ]ί (ογν/αγὰ 
---αίενετ πια ὃε Όνε τγεβπεπιοί τεβοτίθὰ 
{ο ---Εἴπνεγ ατο ἱπκιαβιοιεπί ἴο εἰαάο πο Ρρ]αίη ἵη- 
[ετεπος, ἱπιρ]ίθά {π οπο] απά αἲ], ναί Όνε Εναησο- 
Ἠπίς ατα ποατοθ]γ {ο ὃς τερατὰεὰ αἱ γοσµ/α), ΠΙΟ] 

οπΐσπα, ὉΥ ΠπαπΥ οἱ ἀχο πιολί οπήπεπί Τμεο]οσίαβ 
απά Οοπιποπίαίοτε, αποίεπί απἀ πιοάρτη, νοι 
το Ες νίανν, Ἰπάςεὰ, ομ]εσίήοπς ΠΠΑΥ, απά Ἠάγο 
ὕροα πε, ννηλο]ν απο Εναν απηιηθά αρ γ Μτ. 
Ηοτπα, Υοἱ. 1 494 Δ. 400: «1. Το Εναησο]{ίς 

ᾖανο Πο πιοίένε (ος σοργίπα Γποπι πο] οἱε. 
ποι αρρεατ Ονπί απἩπγ οἱ νο πποιεπί 

Οκ κ νέο Ἰνιὰ α- κπκρίσίοη ναί ολο ος 
Όπου Ἐναηρεο]ίκίς ιά κοσῃ ἴἶνο οἴ]νογ 

Ορος ἵοίοτο Ίνε νντοίς Ἠήα οννη, 3. Τ ἵ πο 
ααθήο το Όνα οἸνατασέοΥ οἱ αν οἳ 1ο Ενκησο ἡμῖν, 

ανείᾶσε ο γπηκοτίνα απο ῖ]νο 
4. Ἡ μα ανίάσηε, ἔγοπη (νο ΠΠ το ππὰ 

--- Όνο σκι Όνγος (οπρο]α, ναι νο Εναημε- 
ση απν απ )ρπή(ς ντ έση Ἠήκίοτν ο{ 

ὅ, ΛΙ Όνο βγει ντου Εναηρο [κιν 

σου) Φωνὴ βοῶντος ἐν 

Ἠανο 5εγοτα] {πίησς Ροσα]ίατ {ο {Ἰεπιδε]νες ; νο] 
5ουν ναί {ΠπεΥ ἀῑά πο Ῥοιτον/ {οπα 6αςἩ οί]ες, 
απά τ]ναί {πεγ Ίγετε αἲὶ ννε]] αοαιαϊπἰεὰ υψη( 
Όησς ο{ νυπ]ο] 16Υ απἀετίοοκ {ο νυτίτε α Ἠἰςίο- 
γ.. Οπ α οἷο5θ εκαπαἰπαίίοη, Πούγθυνετ, οῇ ἴπεςα 
οὐ]θεοίίοης, 5οπΏ8, 1ί 15 οοποεϊνεᾶ, Υν]] Ὄε Γουπά 
στοιπά]εςς, οὔ]ετς {ο Ῥτοσεεά {οπα Ιπδαρργε[ιετι- 
δίοπι, ΟΥ {αβΐπς ΠοΥ σγαπέεᾷ ναί Ίαν πο, απ οαἩ- 
ποῖ Όε ργουεά: ἵπ .- Οναί αἰ] ραί {οσείμετ ανα 
ποί ψεϊσ]ί εποασῇῃ {ο ἀεο]άε ενεπ α ἀοαδΗα1 οα5ο. 
Τ]αί Ώχεγε «Ἰλου]ά Ἠανε Όεεῃ 5αοἩ νατίοις πιοᾶίᾖ- 
εαξίοπς οΕ ιο Ἠγροί]οείς πονν ππἆετ οοπδἰἀθταίιοη, 
ἶ5 πο ΡτοοΓ, α5 {πο οῬ]εοίοτς {ο 1έ αἱἱεσε, ἴιαί 1 18 
Ν/ΠΟΙΙΥ απ[οιπάεά. Εαπίγεπιες Ίαυε ἴπ αἰῖ ασεδ 
Ώγοάοεᾶᾷ οπέΡεΠιο. ἘΤΟΠΙ {ο είτοησ νετρα] οοΙΠ- 
εἰάεποες Ὀείνγθεη {Π]5 (1ο8Ρε1 απά ελαῖ οὗ ὲ. Μαΐ- 
Ώνευν, ΤΠΣΠΥ, οπι ἴπα Ώπιο οὗ Αασιδάπο ἀον/η- 
ν/ατάς, Ἠανο τεσατάεά Ματ]ς αξ α ππρτο δρΙ{οΠηΙΖες 
οἡ Μαϊίμενν. Άον ΟΕ 6 αἲ νατίαηοςθ γηί] να 
ππ]νεγφα] {εβίίπιοηΥ οϐ εαΓ]γ απ{]αΙ{γ, απά 15 ΓΟΓ- 
Ριάάεπ Ὦγ πο αἰίεγαίίοπδ ἴπ ἴἶπα οτάετ ο{ ἄππο απᾶ 
Ώνε ατταπσεπιεηί ο{ {αοί5, απἀ (πε αάαίοπι οἱ τηαο]α 
πιπίίεχ ποῖ Γοαπά ἵπ Μαϊίμενν. ἜΤῃε βίτοηςσ οΟΙΗ- 
οἴάεποες πἹαγ 56{νε {ο Ῥτονε {ναί ε οβί6η /οιιοισεα 
Μαίλπενν; Ῥαί Ἠὶς {τοααθηί αρυϊαίίοπς ἴΤοπα Ταϊ- 
Όνενν 5Ἠονν ἐἶλαί Ίο ννας Ὀγ πο Ἰπεαπς απ αὑτίάσετ, 
Βατ, οἩ {πο οἴ]νετ Ἰαπά, επαί ἴ]ο «ιοσεεαῖπισ Ἰναη- 
σε]15ί5 ἀῑά ποί 5εθ εαςῇἩ {πε (ἀοβ6ρε] ο Πῖ5 Ρτεάο- 
66855ΟΥ, 86, α5 Ὀγ. Ἠαίος οὔδεινθςβ, ΄΄α πεσα[ῖυε 
ν/μ]ο] οαηποί ὃ6 ργουρά. ηποτεας (πο α[ῇγπιαἴίυο 
5 Ἰηση]γ ρτοῦαθ]α, {γοπι λα Ἱπππαίο οοπηθοίΙοή 
απά οοττοςδροπάεποςο Ώοΐννθεπ {ηθπῃ, απᾶ αρρεατς {ο 
ϱε εα{ΠοΙεπί]γ επίαυ]]κ]χεὰ [γοπι ἐπίογπαί ευ τάρπερ.’) 
ῶ ροή πο νν]ο]ς, {Ἠεγο ΑΘΘΠΠ5 πο σοοᾷ ΤΘΆΡΟΠ {ο 
τε]θοί {πο βγεί-ππεπίίοπες Ἠγροϊ]εςί5ς ννπίο]ι νν]], 
1 αρρτεῄοπᾶ, ανα οπ]γ {ο Ῥο ἀπ]γ πιοά(/ο, απιὰ 
Ῥτοροτ]γ {ἰηηίρά, {ο {γε Τί {τοπα αἰ] τοαδοπαΡβ]ο ο)- 
Ἰεσοίίοῃ. Τ]ο κίαίο οϐ ἴπε ονἰάεπος αφ {ο ἴια 
γετρα] οοἰποίάεποςς ἶ8, α5 νο Ἠανο 866Η, 516] 38 
{ο π/τετ]γ εποίμάρ νε ποίίοι (οί]νεγν/ῖδο Πππρτοῦα- 
Ῥ]6) ναί Όινο Εναησο]ἰδίβ νν]ο {ο]]οννοά {ἶνο [γδί 
ἀἱά ποί Κπονν, ππαςἩ 1995 ππα]κο α5ο ος, ἰποῖτ ργος- 
668ΕΒΟΙΦ᾽ ἹνοΓΚΑΦ. Τ]ε οπ5ο 56επης ἴο πνο Ώθεῃ 
05: 1. Τα ενα (4οερε]ς ο Μα]νονν απά Τακο 
ν/οτο οτἰρίπα] απά Ιπάσροπάεπί πατγαίινος (οχοορί 
Όναί Τωα]κο ρτοῦαΡ]γ πηπάθ 8ΟΠΠ6Θ 199 οΓ {ιο Ηοῦγονν 
οπ{ρίπα] οἱ δε. Μαίονν). 3. Τ]αϊ Ματ] (.οερο! 
πρρεπτεὰ αθϊογ 1οβο νο απά Ὠχοί ἴ]γο Εναησο]]κί 
{γου]ν αφοά νο πηπίετ οοπ{αϊηθὰ ἵπ οπο οἵ {ιο 
οὔνετ, ποσοτά(πς ας Πέ φπ] (ος Πἱβ Ρτροδο, απά Υνη5 
αρτοεεπθ]ο {ο 8 ραπ. Ὁ. Τ]αί επο] ρατίδ α5 ατα 
ποί [ουπά ἵπ Μαϊονν οἱ ἴμικο, Ὑογο ολοι 
ἀρτίνοὰ ἄοπι δὲ, Ῥοΐετ (απάογ ννηοβο δαποἴίοη απά 
ἀἰτοσίοη ο νντοίϱ), οτ αἲ Ἰοαβί {γοπη νο {ορί]- 
ΠΠΟΠΥ οῇ “' ογο-ννίπθβδος, απά ππὶκίογς οΓ ἴ]νο 
νιοτά,”. Ας {ο ιο ἀἰκογρραποίες (νν]ήο, Ἀοννδνογ, 
πανο Όοθῃ ππΙσΗ οχασσοτα(ο 4) Ῥοΐννοση Πβ (2οβρο] 
απά Οναί οὗ δε, Μαάονν, ου ννΗ] (18 Ὀν. Ηα]ερ 
οὔκεγνοκ) “πο ρτονο να . σοπ]ά πο Ίνάνο 
ΚποννἩ οῇ 18, ο μκο νο (Οορο]: Όαί οπ]γ ναί Ίο 
[ο] Ἰήπηκο]Γ πα λοτίχεὰ {ο οπίπι νο οἩπγπστοτ ο{ 
απ οτἰσίπα] ἠκοτίαῃς νήσο, οοηκἰάστιπς 8 
ΠΠΠΠΥ πα ναπίασον [ο ατγἰνΊης αἱ Όλο (ταν, απά νο 
σοµπίσηππσς απά ὀἰγοσίίομ οἱ δε, Ροίου, ο η σέ 
νο] ἆο.”. Τη νίονν, νν]ή]ο τ κ κβιοίογΙ]γ Άο- 
ο Π(” {ον Όνο νο] οοἱποίάσποςσς, οΠΠΟΙ, νσΠ 
ο υπόσγεοσᾶα, νο ην Ονουρ] (ο ἀστοραίο 
τοι Όνο οτού οἱ 5, Μαν] (1οκρο], θα (πο 
σαι νο, ος οπο νι ση απο ὨὈἰνίπο Γπερίγα- 
Ποπ. 86ο Ὦτ, Ηα]ον) δἱσίουν τοπαήκ! ο νο 
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ὃ. Ὁ. τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποι- 
- . 2. 8 4 εἴτε τὰς τρίθους αὐτοῦ 

ἱπαρίταίίομ οΓ (ἶνο Ἐναησε]]κίς, ν΄ οἱ. 1. ϱρ. 326 --- 50. 
Το αἀνοτί {ο Όνο Ῥήροφε οὗ ή (οµρε!, “' Α 
Ὀτίε[ παπά ρ]αίη αοσοαΠΕ (το 19ο νο ννογὀς οἱ ενα 
βαπ1ο νοτ) οῇ ὕνο τοις ο Όνο Οτ]κτίαη τείρ- 
ἴοη να, ονοη αβίοτ Όινο (1ο8ρο]» οὗ Μαήνονν απἀ 
ο ακα, νναπτοὰ [ου ρ]αίπ απά απ]οίίετεά Ρ6ΓΡΟΠΒ. 
Απά Ες Ματς, απάοτ νο δαποίίοη απά ντι Όιο 
οσσπεἰοηαί αββιβίπησο οἱ 8. Ρεΐοτ, απἀετίοοκ {ο 
ἀτανν αρ, αἱ νο τοφαοκί (45 νο Ἱεπτῃ [Τοπα θατ]γ 
Εοσ]οκιαβή σα] νγίσοτ) ο νο ϱἨγίκίίαπ οοπνοΓίΒ 
οῦ Βοππς, νο Ἰαὰ αοπάσοά ον 5ὲ. Ρείογ)ν ρτεπο]- 
πμ. Ίπ οοπαρ]ίαπος ννἩ Ὠνείτ τεφαθεί, Ματκ 
πιορί απ ἱοἵοι]γ φεἱεοίεὰ, απά βοπποίππες οπίανς- 
εά, ιο πποτς Ἱπιροτίαπί ρατίς οἳ Μανενν απὰ 
ΣΕ κε, παπά πἀαρίοά (χοπ {ο Ἠή5 ρεσυ]ίατ ρτροεες 
νίσ]ι Ναβ {ο μίνο α δηοσῖποί Ἰἠβίοτγ οΓ ος Τ,ογὰ8 
πη]ηΙδίγγ, οοπηπΙθΠοίΠᾳ [Γοπα ἴἶνο ρτεπολίηᾳ ο Ώνθ 
Βαρίίςί (ο Ἠΐ9 Ακοζησίοπ, παπά οοπο]αάτηῃ νντῖν ἶνο 
Ρτεπομίπς ο) επο Αροδί]ος 6ΥοτΥ ννηοτο (τουρ]ι- 
ου νο ννοτ]ά. Ἠοπος νο ατο επαυ]εὰ {ο ποσουπί 
{ο Ἠἱ5 οπεκείοπ οἳ ορτίαϊπ Ροτίίοης οἱ Ονοῖτ (408- 
Ρε» εἰίπετ επ!ίτο]γ οτ ραταγς οἩἳ νο 8αππθ 
Ῥτϊποῖρ]α επαῖ «ο]σι οοπηίηᾳ αβιοτ Ἰηπα, οπ(5 οο- 
ἰἀεγαδί πιογε, 80 38 ἴο Γοτπι α ἀἰκίίποί (1οερο], 
Ν]ο]ν ππαγ. νο οοηρἰάοτοά αφ α ορρίπιοπί {ο ἴἶιε 
γοεί [ρ6ε, Ἰονθνος, Ππίτ., {ο 8. ὁοπ)ς (ο6ρεΙ. 
Εά.], νν τν οπ1γ νο ΙπβογίΙοπ οὗ 8ο πλαο ππαίογ 
οΟΠΙΊΠΙΟΠ {ο Όλο {ΟΓΠ1ΕΤ, 15 ἴο οοππεοί 8 (1ο5ρε] 
νι Ονοῖγς, 

Τ]οτο ατε Ιπάοθά ποῖ νναπίΐπᾳ ἴἶνοβο ο, βίτθη- 
υΟΙΦΊΥ οοπίοµάἶπσ Γοτ νο (1οερο]ς Εοίπρ [οτπιοά 
Ιπάοροπάςπί]ν οἱ οποἩ οἱιος, το οὗ ορίπίοπ Ενας 
Όιοψο οοἰποίάθεησος η νο ντ πρε οῇ ο Εναηρο- 
Ἠδίς πιαΥ ος εαβ]οϊοπί]γ ποσοηεὰ {ο νν]νοιί 
Μανίηρ τοςοιγ9θ {ο ἴἶνο καρροβίίον Οναῖ ἴἶνο Ἰαΐου 
(ςο6ρο]ς ννοτο, ἵπ 80π1ο ἀθμτοο, {ογπιοά οἩἳ νο 
κ δνεν- 9/68. Αοσοτάϊης {ο Οπής νίονν, πο γετ- 
αἱ οοἰποίάσηςθς ατο αφοτίροὰ το [ο ΙΠΠΟΟΜΙΜΙΟΠΙ 

αἰεπίοπ ντι ννηίο]ι Ο τίς καγίηρε Ίντο ἴΓθιβ- 
υτεά αρ ἵπ πο πιοµιοτίος ο 98 Ἠθαγοτς, απά νο 
αηρογπα τα] αἰά ρτοπηϊκοά {ο " Ὀτίης αἲ] Οήπρς ἴο 
Όποίτ τοπποΠαῦταησο, ννλαίονετ ο Ἠπὰ εαἷά απίο 
Όνοπα,)). (οἳπ κὶν. 90.) 89ο Βρ. (ἱεἰσ απά Ατο- 
ἀθπωοῃ Νατος οἶιθά Ὁγ Μτ, Ἠοτπο, Βυῖ Οπ]ς, τε 
αἰιοι]ά 5οοπα, 19 αφοτἰθίηασ πποτο ο ΠΙΡΜΙΟΥΗ ναι, 
ενοή μποτ ο πιο Πινοιταῦ]ο οἰτουηβδίαποςα 
οπἩ Ῥο καβο]γ ἆοπο. Αί αἲ] ονοπίς, ἵ ἵς ποῖ νο] 
Ἱαάμος το Ὀτίηα ἵπ νο ρεἰποῖρ]ο οῇ κἰτίοί πεγαί 
ππκρίγα[ίομ, ἵπ ἀῑτοσί ορροείείομ {ο νο αἴτοημονί 
πίστηαὶ ονἰάσποο οῇἳ οπο (Οοκρο], αἲ Ἰοπεί, Ὀοίπα 
Ρατ]ν Γοτηιοὰ Ποπ Όνο οἱἶνοτ νο, ντο ἵ8 
ποῦμης, Πε 9 αρρτομοπάσὰ, ἵπ νο αὔονο νίονν 
ὀετοσπίοτν ο) (ἶνο ἵτας ο]αίπης οὗ οἴτ]νοτ Εναηρο]κίς 
εβροεςσα]]ν ο) Τλικο, ας ννΗ] αρροατ Γγοπη Ἰής οννη 

βιος {ο Ἠ] (ονροἳς οἳ νήσο] 9ος νο Νοισν 
ΤΗ οσο. Πηπρίταίίοι, 5 [αγ ας Π Ὕνας πεεάκά, να, 
νο Ππιαγ Ὀο]ίονο, 8ο [αγ ρταπίοά; απά {ο καρροεο 
(ο Ἠανο ρτουσοσοὰ Λεηοπά να, ἵκ ἴο τη οομηίοτ 
(ο νο καπ] οσο οἳ Οσο οροταζσοημα, νν]νοί]νοτ 
ἵπ νο παηγα! οτ νο πογα! ποτά, ἵπ νήσο α ὃς 
Ῥοα θα] οοσποννη ἵ οὐκοτναθίο. Τ]ο Ὠοείίν, ννο 
παν ο ανκαγος, αὐαρίς ἴνοι]ν εἶνο ογάἵπασγ απά νο 
οκἰγπογά(πατν ὀἡπροηκαίίοης οῇ ή Ῥτονιάσπου {ο 
Όνο ασια] οἰτουπηκίαποσα οὗ νο πποτα] ννοτ]ά πι 
ἀϊβοτοπί ρίασθε, προς, ος οουη(τῖος, 

Τ]νο απο ο) Ον Ο0οκρο] (νν]ήσ]ι, Ιπάσσά, 
η κοπτο]ν ἵνδοι ὀἀἱκρητο ἆ) 4 οπακηοά ος αὖ 
πηῦτοΚοῃ ναί οὗ Γοίπιοην, οοπιπποποίηᾳ [τοπ 
Όνο πιο ονοῃ οὗ Βε. ΟΙοππθηῖ, τη νο ἤγκί οση{ΗΤΥ, 
ἀοννη {ο νο Η] οδβίτγ. Αν ἴο Όνο ἁαῑε οἳ Ον 

ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ 4 

(οερε] απά δι, Γακοῖς, Ποπη ἵτεπα ας 
Όναί πεί ἶγεγ ννας ρυβ]1κ]νεά πβετ Όνο ἀθαΏι ος 
Ῥι. Ρεϊετ απά 5ί. Ῥαμ].. ἨεῃοἙ ννε οπηποῖ ακεί 
πη εαγ/{εγ ἆαιε ιαπ 0ὔ το εἰνετ οἳ νο Οοερεῖς, 
πο α (αίεγ οπε Όναν 08 (0οῦν Ὀοίπρ οοπ{Γεκεεό!γ 
να κο πι ---ανὶ οἳ ουο-- 45 - 

οὐαῦ]γν  ακαν ος ννετε δε 
ἕα θ6, ανά Μαήόν Όσαρ Υπ 67. ο 

1 (ακε Ες ορροτταπΙ{γ οὗ οβετίπᾳ 8οπιο Γαγί]νετ 
ΓοΙΙαΤΚΕ οἩ νο κἰπίο οἱ Όνε ενίάεπος, 45 οΟΠςΟΡΓΠΒ 
Όλο ἀαίο οὗ ραυ]σκίον οἳ δι. Μαιος Οτεεκ 
(οµρεΙ. Οπ α πποτε πιαίατε οοηκἰἀεταίίοη οἳ εν 
νατίοις αγραππεηίς αάναποςά ἵπ (πνοατ ο απ οαγ/η, 
απά Όνοφο οἱ α (αΐεν ἀπία, ἵ πεακί οοµ[εες ναί νο 
ενίἀεπος {οτ Όνο ἰαεγ βεεπῃς ἴο Ρτοροπάεταϊο, 
ναί οἱ απ ἰφι(η 19 8 οτ ας Όνο οοπ- 
Ιοίο αἰ]οποο οἳ (ο ντίίοτ οἱ εἶνο Αροζίο]ισαὶ 
ρίκί]ος α5 {ο 4ΠΥ αογ(επ Ἰ5, ἴοπάν {ο νο 

8απις οοπο]ηδίο.. Α Ἰαΐο ρετίσἀ, ἴοο, ννας, ας Ὀτ. 
Ηα]ες οὔδογνος, πε βιτοςί ο αἲς Γοτ νι ]κί νο 
εγε-νήίπθεθες απά πηηκίογν οἱ νε ννοτὰ ννετο 
οχοουπρ Ονεῖτ οοπηπηἰκκίοη οΓ “  ἀῑκείρ]ίηρ αἲὶ πα- 
σης, ὮΥ ργεαελέπς να Οομρεὶ ενετγ ντε, 
Όνογ νά κ ὃνο- [ος τογίίπσ. Βιῖ νο. 
Όνογ ννογο “« ῥπἰκις Ονεῖτ σοαςς, ἵπ οτάετ ἴο 
5αβρ!Υ Όνα οἳ Ονείτ ογαί Ἰηκίταςίίου», αΏοτ 
Όνοιτ ἀθσθαρο, ποπ ἶπς Ὀεσαπια κ Τε ηθοθκκαγν 
ἱπάισεὰ Ρείετ ο Ἱντήο 9 Ερίείες ἴο νο ενν- 
1951 οοπγετί»ς, Ῥαυ] ή Ερίκί]ες {ο Όνε Ἠεύτοννε, 
Ίαπιος παπά, α οἶνη Εἰνοῖς πεπεταὶ Ερίεήος, απἀ Ἰκε- 
νο [πο Εναηρε]ἰκίς Ονοῖγ Οοεµρεῖ.. Το πιατνεὶ- 
ους ἀΤετεπος οῇ ορίπίοῃ ας {ο νο ἀπίο οὗ ἉΙαϊ- 
Όλους Οοερε!, Ίνα Όεεῃ οἰήεῆγ οεσαείοπεὰ ὃὉ 
Όνο οομβἰο πρ θε Ιπποπίες οἳ 38 4ο 
ὃν Επκευίας ν. ὃ., απά οὗ Εακουίας Ἠήνηκε]ῇ, ἵπ 8 
ν οεί. Πα. 1. «-- παπά - γει πο 
ΊΒΟΓΕΡΑΠΟΥ ΠΑΛΥ ὃς τεσοποί]οά, Ὁγ «αρροβίπ 

Όνο ὥπιο ἄν λος ΝΝ Εικερίας, παιπε]γ ἷο δὰ 
γοατ οἱ νο τοῖσπ οὗ (α]ρα]α (1. 6. βοπιο πιο ἵπ 
Α. Ὁ. 40).), 19 {ο ἓνα απἀοτείοοά οὗ νο Γ/εῤγεις, πο 
Όιο (νεος οκρεΙ. Τε, ἐπάθοὰ, ἵ9 ρἰαίν ἔτοπα 
ναί νντιοτς ον ὙΝογάςς Ὑηθγο Ἰνο κανα ναί, 
Ἠανίηα ερτοπά {νο (οερεἱ δη κεογά ο) πιο], 
Εναηρε](κί, οἩ Ἰοανίηᾳ πάσα {ο ϱο απ 
ΟγκΙαπίν {ο νο (Οοπί]ος, 1εῇ Ἰής οοΙΠΙΓΥΠΊΕΑ 
Ἰή8 (ο6ρο] {οι ἠνοῖτ Ἱη[οτηπαίίον, ντ ίση παν” 
λώττῃ, νο] Ἰαλί οἰτουπηκίαπος Μτ. Ηοτπε, ἵν. 
Τ. (ος 9 πα λνογι{ος) οπη (5 {ο κας, ἵπ ποεῖπᾳ 

Εηίς ε. Απά ας (ο νν]ναξ ἵ καὶὰ ὃν 
οἰτοά ὃν Επκευ. Εσο]. Ηϊεί. ν. 8. αξ οποιεὰ πι 
κα τν ον --- Ηοτπο, παπηεῖν, ναι Μαἰλνονν ρα 

ἃ 

Όνοι, ἵπ Όνο (γαπκία ίση, τα] ας Τϊ Ῥεαςς {ο 
: Νο] Μτ,. Ἠουγπο (ος νο αµέλογα ὃν Ἠΐπη Γοἱ- 

Ἰοννοά) ρίνον οὗ νο Ν 9 αραίη 
(Οντουσ]ν Γππάνοτίοηςο) αᾱ οὗ νε 

-.ν 
Φ 

-.---. 
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ὅ ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων ῥαπτισμα µετανοίας εις ἄφεσιν ἅμαρτιωγ. αι , 
᾿ 23 3 ν ς 2 [ή ε Εε ο) Ξ 

ἐξεπορεύετο πφὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ιουδαία χωρα, καὶ οὗ Περοσολυμῖται 

Ῥεθπ αεκπον]εάσοά {ο Ῥε): απά ἴπε Ροςί Ἱναγ, Ι 
ν/ου]ά 5ασσεςί, ἴο επιεπά {επι 15 βἰπιρΙΥ ΡΥ τεαά- 
Ίπσ γραφῃ ος γραφὴν, απὰ ΓΟΓ εὐαγγελίου, τεπάῖησ 
εὐαγγέλιον : Ροῖηῖ ἴπε ραᾶβδασο ἴΠΙ5: ὃ μὲν δὴ Ματθ. 
ἐν τοῖς ᾿Εβραίοις, τῇ ἰδίᾳ αὐτῶν διαλέκτῳ, καὶ γοαφῃ; 
(ἴπ Εχεῖχ ονπ ἴοηπσας, απἀ ἵπ τογΐπς, ἃ5 ορροξδεὰ 
{ο ΡτεαςΒίπς,) ἐξήνεγκεν εὐαγγέλιον, τοῦ Πέτρου καὶ 
τοῦ Παύλου ἐν “Ῥώμῃ εὐαγγελιζομένων, καὶ θεµελι- 
οίντων τὴν ἐκκλησίαν. Τη65ο επιεπάαίῖοης ατο ἵπ- 
ἀϊερεηςαῦδ]ε {ο πιαΚε απγ {ο]εταβ]ε 5εηΠ5ε. απά αγθ 
οοπβτπιεά ὮΥ Όνα πνοτάς οἱ Επδεβίας, ν. 24. ἵπ 
8 ασε επἰἰγείη Γοωπάεά οἨ ἰΠί5 οὗ Ίτεηαις (οἳ 
νιΠίοἩ 5εθ α οἰίαίοη ἵπ (πε Ιπίτοάπείοη {ο ϱὲ. 
Μαίπενν). Επί 1 ννε απἀετείαπά ἴπε ννοτάς, α5 
νε τηνςί, οὗ Βὲ. Μαίνενς Ηεβγειυ (ἀοβρε], νε 
αγε οοπιρε]]εὰ {ο αβείση {ο Τξ α πιΙςΏ Ἰαΐεγ ρεγιοὰ 
Όναα. Ῥτοβαβί]εγ, οτ ἴε ννογάς οἱ Εκεὺίας Ἠίπῃ- 
βεἰ/ ἵπ Ἠΐς ΟΠτοπίσοῃ πνη] ης. Ἐοτ ννηῖο 
Τ6αςοη 1 σαηποί Πε]ρ 5αερεςίῖπς ναί Ώπετε γεί τε- 
πιαῖῃ5 50ΠΠ8 οοτγαρΏοη : {ος Ῥεΐετ νγας νετΥ ΠΗτ]ε 
αἳ Γέοπιε, απὰ οετίαϊπ]ν ποί 4] Αα. Ρ. 65, α βΠοτί 
πια Ῥε[οτε Ἠΐ5 πιατίγτάοπη. Ἰηεδίεαά οἳ 'Ῥώμῃη, 
Ένα τας τεαάἶπᾳ, 1 αρρτεμεπά, 19 ῥύμην Έλα ννοτάς 
ΡείησοΠεποο .. Ξθε πΙΥ Νοΐθ οἡὐ Τηογά. 
Ἡ. 81. ΤἩΠε 5επ8ε υ]] Ώνεπ Ῥε, “νι ποαὶ απὀἀ 
ατάοατ.”. 8ο ἵπ Εωτίρ. Ἐ]ες. 64. χρῆσθαί τ᾽ εὐτυχεῖ 
ῥύμῃ θεοῦ. ἜΤηας Όνετο γν]] πο ΊοησεΓ Όε αγ 
ἀϊδοεγεραπεγ ; Γοτ ἴπε Ἰαῦουτς ος 5ἱ. Ρεΐετ απ ἵ. 
Ῥαυ] ἵπ εγαησε]ἰχῖησ απἀ [οαπάΐπσ Όνε ΟἨτίκίίαη 
ΟΠατο οοπιπεποθά (ενθη ἵπ {πε σϱα5ε οἱ ιτ, 
Ρα) α5 εατ]γ αξ (λε γεατ 40 οτ 41. ΟΓεουτεε, 
Ώιε ραβ-ασο Ἰαδ πο Ῥθατίης, 5 ἵ Ὠα5 Ῥεεη 51)- 
Ροβεᾶ, οἩ πε ἀαίε οἳ νε ρυρ]σαίῖοη οϐ ια 
«γερά (οβρε]. Ἄοτ 4ο Ι Κπον ο ΑΠΥ Ρᾶξδαρο 
Όναί Ἰαβ, ἵπ αΠΥ υντίίετ οὗ εα/Πεῖεπί απϊαμΙ{γ {ο 
ἀθεετνε εταάΙ. Τί ννας ρτοβαῦ]γ ρα] εμεά΄αΌοιί 
Αα. ϱ. 060, α ΠΠ]ε Ὀοίοτο νε Ερίδι]ε ο Βἱ. ῥα165, 
απά πιεαπ Γος χε 64ΠΠΕ ΡΕΓΦΟΠΡ. 

Τη οοπε]αβίοΠ, {ο πἀνετί {ο ελα ο/η] οἱ ἴἶνο ρτεθ- 
επί (.οµρε], έ 19 νγε]] αἀαρίεὰ {ο ια ρα οἱ 
Ότο ντιίοτ, Ὀεῖπσ ρ]αϊπ, αἴπιρ]θ, απά οοποίβθ ; 
Όνουσ]ι πο γναπάπᾳ ἵπ 6πεταγ. Απά Ἠονήενετ Πέ 
ΠΙΥ οοσαβ{οπαΙ]γ ε ἀεβοῖεπί ἵπ Πιο (ἴπσμα Ῥγο- 
, τατωσὶ οἳ οχαοί οοπιροβίοη, απά οοπίαΙη ΠΙΣΠΥ 

οὈγαίαης, απά εΥεῃ Τα ἠπίβιης, ὰὰ, 119 αι/ιεπ{{ο- 
ἵ 18 Όνετεῦγ να πποτο αἰτοησΙγ οοπῄτππεά ; ΙΤ 
είπα ρ]αίπ]γ Όνο γνοτ]κ οἳ α 76νν, οἩΙεΒΥ σΟΏΥΕΙ- 
βαπῖ νι Όνο Ἁντο-(Ἠα]άες, απᾶ Ὕν]νο Ἰαᾶ Ἱοατηί 
Ἰής Οτεεκ οίεβγ {ποπι νε Ξερίπασίηί απά να 
Λ] ἴπη νυγιίρτ. {ο ενα ρα βοπς ΓΟΤ νο πα 
Ορ Οοερεἳ ννας Ἰπίοεπάθὰ, ενα (γηί]ν Ἠστα, 35 οβίοη, 
νε] ορ  σωπά (ο Ἡε ὑπ πιράίο. Ἡ λου]ά 6εθιη {ο 
Ἠανο εεῃμ ντ τεῃ οΠίεβγ, Ονουρ] πο οχο]αδίνο- 
Ἰγ, ος Όνα (ΟεπΗ]ε σοπνετί», ερρεοία]]γ οἳ νε 

ομί, 
γ. 1. ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ---θεοῦ.] ἴπ Οι (08- 

ρεῖ πε εποουπίοτ α ἀἱβιοι]Ηγ αἲ ενα νετγ ιγορ]- 
οἱά οι νο Οοπιπιθηίαίογ” Ἀτο Ὦγ ΠΟ ΙΠΕΠΠΒ 
αστεεά οπ Όνο εσπα(γµςίοπ οἱ νο βγκί {ου Υνογρος, 
απά οσηπεφσεπί]γ ἀῑβοτ αν {ο Ελοίγβθη5ς, Ἀοπιθ 
(5 Εθνγπι, γ]., Οτος,, απᾶ ο]νογκ) ρίασςε 

πζοτ Θεοῦ, 4 ΟΙΤΗ παπά Ίαν ἆοννῃ να β6ηΏπο 18 
(ο σν : "Τη ππίπα ος Όνο Οορε] οὗ ὀε.ς 
ον. Μοκαία]ν Ένας πας, ας Πέ να νυγἰίρῃ 1η 
νο ε Βυε (αν Επίκ, τοπηατ]κν) ἴἶνο 
Αποις που]ά Ίο τοφηίτοά αἱ ἀρχὴ, α ραγίο]ο 
(γάρ, οτ Όἶνα κε] αἱ ἠγένετο, απᾶ οὕτως απά α νοτὺ 
νου]ά Ίνηνο ἴο ὃν Ἰοῦ, Τι κ Ὀοίργ νι [,ο 
στο, ΥΥ εἰς, Βεχα, (αππρς,, Ἠοκσίηῃ., παπά Κμῑπ., 
ο τεμλτὰ γετκο Ἰ. ας α κεραταῖο κοπίοῃος, (ογιπίηᾳ 
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α Κἰπά οἱ ἐῑζε {ο πε Ὑνοτκ. Τί νίας ποί απαςαα] 
(5ανς Οαπιρῦ.) νι ααί]λους {ο ρτεβχκ α 5ποτί 8εΠ- 
ίεηςθ, {ο 5ετνε Ροῦι α5 α Πί]ε {ο {ο Ῥοοξ, απά 
{ο εἰσπί{γ ναί ἴἶια Ὀεσίϊηπίπς Ιπππιεάϊαίε]Υ {ο]]ουγ- 
οἆ. ο Ηοβεα ἱ. 1.2 Ίῃπ πμ νίεν’ {16Υ αποίε 
Ώπε οοπιπιεποῖηπσ βεπίεπος οἱ {πε Ἠϊείοι ος 
Ἠετοάοίας, {ο ΥΥΠΙοΝ Τ Ἰανε, ἵπ Ώεσεηῃς. ΘΥΠΟΡ., 
αάάεά ἴπε Έτοεπις οἳ Τημσιά., Βγουορ., Οεείί., 
1ο. Ί ἴπιαις, απἀά 5οἵηπ8 οἴὔλειτ ΥΤΙίεΙΒ. Τηις 
Όνε ὡς, Ισ τηαΥ Ὃε τοπάετεά κἰσμέ, τείετς {ο 
γετςε 4, αξ ἴθ οοππρείοπι οϐ νε ῥΡτορῃος]θΒ 
ππεπΏΠοπεά. 1 15, Ἰονενετ, ποί πεοεξδβατγ (ν{Π 
Κιῑπ. απά οί]ετς) {ο 5αΡΡρΙΥ δε ἐστι αἲ ἀρχὴ, 5ἶπος 
(ας Ἐτιϊα. οΏξετνεβ) ία Ρτοποιη 15 πενετ τεη]τεὰ 
ἵπ α ἐίο, Ὀδςπαςο πε νετΥ σἸέμαξίοπ ο{ ο {1ἱ]θ 
Ργεβχες {ο α Ῥου]ς, 51ουνς 1ΐ {ο Φρίοπσ {ο ἴπε Ὀοο]ς 
{ο νο] 1 15 ρτεβχεά. Ἐος νε βαΠηθ ΤεάδΟΠ {πε 
Αγείοίε ἵψ ποί νναπίεά αἱ ἀρχή. ΑΕίιοτ αἲἲ, Ἰουν- 
6υετ, ἴΊετε ἶ5 5οπιεί]]πσ νεα Ιπ {πε ρτοο!ς 5Ιῤρ- 
Ῥοτίΐτσ Ολ5 πιοᾶς ο) ΙπίετρτείαἴΙοη ; {οτ ποί οπθ 
οῇ Ὠε ραξρασες οἶίεὰ {ποπ ια Ὀεσίηπίπσς οἱ ια 
Η]είοτίαπς αΌονθ πιοπίϊοπθἆ απά Ἠοξοα ατο απ]{θ 
{ο ἴπε Ρατρο5θ. Απά ας {ο {λε οιΙ5ίοΠΏς {{ο νν ίσο] 
Οαπαρῦ. αρρεα|β), ο{ δοτίθθ» Ρ]αεῖης ἰπεῖμιί αἲ ἴπο 
Ῥοεσϊπηϊπςσ, απά επρἰϊοῖί αἲ ιο επ ΟΓ πεί ἱταπ- 
5οτῖρί5, Τί ἶ5 ποίπῖηπσ {ο Όιο Ῥατροβο. 1 γου]ά 
Ώπετείοτο αἀορί {πε ππος ο{ ἰακίηπσ {ο Ῥαςδασθ 
Ῥτοροξεά ΡΥ Ἐπαρπι., Ζεσετ, Ματκ]απᾶ, απά Ετια. 
Το Ομ] Ππίθτρτείαίίοη Όχετο ἶ5 ποίλῖης {ο οὐ]εοί 
οἩ {Πο 5οοτε οΓ σγαπιπιαζϊεαί ργοργίείη; απᾶ ὁιουσ]ι 
05 εαςρθηξίοη ΟΓ {ε 5εη5ε 15 5οπιενν]αί αν/κ- 
ν/ατᾶ, γΥεί {μα βίγ]Ιε οῇἳ ίπο Ἐναηρε]]αί 19 οσσα- 
εἱοπα]]γ τοισ]ῃ απά ατα. ἜΤ]ο δεπδε ας αγἰδίησ 
15 εχοε]]επί; {ου Ὠιαί {τοπα {πε ρτοαςΠῖπσ οῇ «}οἷιπ 
3ΓΟ86 ο οοππππεπσοεππεπί οἱ ιο (.ο8ΡεΙ, ἱ5 οεΓ- 
κ {τοπα Τα χγ]. 10. ἈῬεο αἰδο Νοίθ οπ Τικ 
Π. 2. 

2. ἐν 'Ἠσαϊᾳ τ. ν Τη]8 ἵδ {ο τοαάῖησ οἳ 
βογετα] οὗ πε Ὀοδρί ΝΜΤΑΕ., απά αἲὶ νο πποςδί ἵπῃ- 
ο οἳ πε αποϊεπί Ύετδίοη», απά 1 185 Ρτε[εττοἆ 
Υ 8Ο0Π16 ο{ πε πποδί οπαίπεηί (οπηπηθπία{οτς, απά 

15 οἀτιθά Ὦγ (τίαδὺ., Ἐπαρρ, ΓΠΐπα,, απά Φ6Πο]1. 
Όνο εαροτίοτ νψεὶϊσηί οἳ ΜΒ. ααἰλοτΙγ {οτ να 
ΟΟΠΙΠΠΟΠ τθαᾶϊπσ ἐν τοῖς προφήταις Ὠεῖηπσ ΟΥεΙ- 
Ῥα]αποςά Ὁγ οτ]ίισα] ΤΘΆΡΟΠΡ. Ὑδί ονοι {5 {νο 
Άβθασο ΙΠΑΥ ὃο οοηρἰἀετοὰ α5 ποί αιίε επιεπάοἆ. 
Γ]ετο 18 8ΗτεΙγ αν ρτοαί ΤΘΔΒΟΠ {ο η π]ς ναί 
'Ἠσαῖᾳ οπΊπθ [τοπα 16 πηατρῖη, 38 οτε ἶ8 {ο 54ρ- 
036 τοῖς προφήταις [ο Ἠπνο ΑΓΙΡΟΠ ο ηπεπάα{ἰοπιο. 
{19 ποῖ {ουπά ἵπ 8οππς αποϊοπί ΝΑΡ. απά (νο 

8ΥΓ., Ῥοςς., (αοία,, αἱσ., απά Τα]. Ὑοτείοηςς απά 
5 οπποε]εά ὃν Ετίίσ.: τρ], Τ Οπ]ςς ος, α 
Ὠτ, ΜΗ τοιιατκοᾶ, ἴἼχογο 18 6ΥΘΓΥ ΓΘάΒΟΠ {ο τῆς, 
ναί Όνο οτἰρϊπα] τοπάἵπῃ νναβ ἐν τῷ προφήτη (τοι 
ν/π {οι πε οἵ]νεγ νο 4ΤΟΡΘ ---- ΠαΙΠΕΙΥ, [πτοπα {1οβθ 
νο ἴοοκ προῃπ (πεπιβε]νορ {ο βαρρΙγ, ἵπ νο 
ἀἰποτεη{ νναγ», νν]ιαί βοσππες {0 Ἴποιῃ α - 
Ίο Βτεί ράβεασο ἵν ἴπκον (γοπι Μαἱασή 11. Τ., 

Ώνο οσοπᾶ [τοπ Τμ. χ]. 5. ἼΠο πορ]οοί οἱ νο 
/Γογπιία εἰαίίοπίκ, Ώθίοταο νο βοσοοπά ραβκαρο, 18 
αρτοσπρ]ο {ο α πο αποφαση ομβίοπη ο) ον ]α]ι 
νγγιίοτ», οη. ννμίο]ι Επίκ. το[οτΗ {ο ΘΗΤΕΟΠΗ, βιβλ. 
καταλλ. Ρ. 40. 

--ἴμπροσθέν σου] Ἴ]ιοκο ννοτᾷν ατο οπη {οὗ 1π α 
{ονν αποῖοπί ΜΤΒ. βοπιο Ὑογβίος, παπά Οτίροπ απά 
γτσίος, παπά ατο οπποσ]]οᾷ Ὦγ Οτίσκὺ,, Εππ., παπά 
5ο οΙα,, ο αρροβο Όποια {ο Ἠπνο Ώσυῃ ΠΠίτο- 
οἀμοςά [τοι Μα, κὶ, 10. απά Τμκο ν, 3ῇ, 
Επ, κος Πο ΤΟΛΜΟΠ ΥΝΗΥ Όνογ κ]ου]ά Ἠπνο Ώδοῃ 
σαπος]]σᾶ, ΙΓ Όνεγ Ἰνιά θοσῃ τίον Ὁν Όνο ναι- 



ΜΑΗΚ 6ΗΠΛΔΡ. 1. --- 13. 

εν εν καὶ ἐθαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ιορδάνη ποταμῷ ὑπ) αὐτοῦ, ἐξομολογού- 

π µενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἡν δὲ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καµή- ϐ 
1ου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας 

Ἡ 1 καὶ μέλι ἄγριον. ἈἸΚαὶ ἐκήρυσσε λέγων Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός µου Ἰ 
ὀπίσω µου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἵκανὺς κύψας λῦσαι τὸν ἵμάντα τῶν ὑποδημά- 
των αὐτοῦ. Αγὼ μὲν ἐθάπτισα ἡμᾶς ἐν ἴδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει 8 
ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἠλθδεν 8 

13 ᾿Ιησοῦς ἀπὸ Ἰναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἲς 

3ἱ τὸν Ἰορδάνην, ΚΙὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ἴἵδατος, εἶδε σχιζοµέ- 19 

νους τοὺς οὐρανοὺς, καὶ τὸ Πγεῦμα Ἰ ὡσεὶ περιστερὰν καταθαῖνον ἐπ᾽ 
Σὺ εἲ ὁ Τῖός µου 

ἡν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαρά- 13 
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1Τ αὐτόν καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν 

4. 4 ὃ ἀγαπητὺς ἐν Ἱᾧ εὐδόκησα. Καὶ εὐθὺς τὸ Πνεῦμα αὐτὸν 19 
] ι ἐκθάλλει εἰς τὴν ἔρημον. Καὶ 
2 2 ./ « «Ὁ ” «ς - . - 3 

κοντα, πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἡν µετά τῶν Φηρίων" καὶ 

11 οἵ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 

ρε]]εί. Ἑυί ας χο παπηῦοτ ος ΜΒΑ, Ἱη νμ]ο]ι 1νοΥ 
ατα οπη {θὰ 18 Υοτγ πια], νο ππαΥγ 51Ρροβο Όνοπι 
ἴο Ἰανο Ὄσεν οπιτεὰ ρτορίεγ ιοπιαοἱεείοπ. 
[6 σπιρ. φον 1. 10, 59 ] 

ῦ. καὶ οἳ Ἱ.] Τῆε καὶ ἵ5 ποῖ α πἹοτο εσρωία, θα 
Ότο 56ηςο 18, ας Επί. τοπιαΓκα, “απά (ναί 18 
τεππατκαυ]ο).. (τίοκβας]ς αἰίογαίίοι ἐξεπορείετο 
18 αἰκο ΠΠΠΘΟΘΡΡΑΓΥ, απά ἀογοῖὰ οἱ απ {λογγ  απιά 
Όντο οἰαπρίπσ νο Ῥ]πσο ΟΕ πάντες, παπά ραπ ἵι 
ΠΠΙΘΥ Ἱεροσ., ἵ8 6ΥΟΠ Ίος ἀε[οπεῖυ]ο. αἳ ροεῖ- 
Ώοη ἵ8 οπ]γ Γοαπά ἵη εἷα ΜΒΕ. απά 8οππε Ἐεγείοπα ; 
ν/Ἠ]ο]ι, οννονοτ, ατο πο ρτοαί απα]ογίίγ οἩ ροίη!8 
ν/λ]ο]ι τοεροοί νο ογάεΥ οῇ ννοτὰ». εἰά95, ἴἶνα 
τοαθίης ἵπ φπθβίίοι ννου]ά νο (15 Επί. Ίαν εἨλοννη 
Ππαδπηϊκείθ]α, [τοπα 18 γ]ο]άϊπα α- 5επδο ποί αἲ αἱ 
καἰἰκ[ιοίοτγ. Το πισαπίηῃ 8, ναί ογη νι 
Όνεπι) Ὕνοτο Ὀαριϊσεὰ, ἃο. 38ο Μαι. χ. 33. 
ἔσεσθε μισοίμενοι πὸ πάντων. 

Τ. οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς] ΤΠ ἱοτα]γ, “Τ απι απῇτ.” 
-κίψας.] Τ]8 οχρτοβςος {η ροείηγε ἵπ ΥΝοἩ 

Όνε αοἴοῃ Ίναβ ἆσπο, Απά, ἰπάςθᾶ, ας νο καπ α]ς 
ντο Γπβιεποᾶ {ο πο Γοοί Ὦγ νοτγ οοπιρῃσεπίοὰ 
βίταρ», ἴπου σοι]ά ποῖ ὃς Ἰουφοά ποπ 8οπῃο 
ἴτουβ]α. "ή ννας ποτο[οτο οεἴοσπιοά α πιοπία] 
οβϊσα, παπά Ὕνα αδισ]]γ οοπαπη Ίο {ο εἸανοβ. ὁο]ῃ 
ἵ. 21. Ἠπ9 λῦσαι ---τοῦ ὑποδήματος. 

8. [Οσπιρ. Λος Ἱ. δ. Ἡ, 4. τκὶ, 16. αἰκ. 4.] 
Ὁ, καὶ ἐγένιτο --- ᾖλθεν]  οοηαίτασίοπ ᾖοφποπί 

ἵπ Όνο (οβρε]ς, απά ἀοτῖνοά ᾖοπι νο Ἠευτονν, 
Ἀοο (1σμος. χίν.]. 3. Ἀ[οεί 0 οπιπιδηίαίοτα «πρ- 
ΡΙν ὅτι. Βυαΐ  ἵν ακ]γ οΏκοτνοά ὃν Ετία., Όναι 
Όνο οοηβίτα σσ παν ο οοπεἰάστος αν ῥεπιοπής ; 
νποτοῖη νο βγεί ποιο ἵς οτρἰαἰποά Ὦν Όνο 
βοσοπά; νήσο] ἶ πάάσᾷ ρε εί, παπά ΠΙΑΥ, ἵη 
ἐταπε]α ίσον, νο Ιπίτούπσσα ὮΥ ποπερε. Το πιοτο 
υπ]. Γοτπα οἳ Όνο Ἰάΐοπι 8 Ὑ νο Ότο ἐγένετο ἵ8 
{οσον ος Ὦγ α καί. 

---ἓν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.] Ναπιοῖν, Ὑνηοη 7 οἶνη 
νιπα Ῥτοπολβίης ἵπ Όνο ἀθκοτί Όνο εἶκπι οῇ το- 
Ροπίπησο. Τῆς Γαλιλαίας ἵν πάδοά {ο ασατοῦν, το 
ὀἀθίογηίπο να απο, αἶποο ἴξ ἵνα απ οὔαουτο 
Ρίπσα. Εἰς ἵα πο Ίνοτο Ρος ἐν, ας πποδί 0 οππιδηία- 
ἴογν Ἱπιαρίπο, Ὑ]νο αἀάασο οκαπαρ]ος νο απο 
ηυ]ιο ἱπαρροείίο, Ἔ]νο «οπκο οὗ ἐβαπτ. εἲς ἵ8, 
έχσας ἀὐρρεα,”' οἱ Ρ]πησεά ὑμο. Ότ νο παν κρ- 
Ῥομ6, Οναῖ, ς ἵη νο ῥ]νγηκο λοίεσθαι εἲς βαλανεῖον, 
Όνοτο ἵν α εἰσηήβοσίο ῥγώσπανς, [ο «το Ίνα ἠνπκ]νοὰ 
(0γ Ὀοῖπα ρ]απροά) πιο α- Ὀα νι κο Όνο 8οη9ο 

Ἠθτο ΠΙΣΥ ος, ' Ἠο ππάετνγεπί Έχε τ]ίο ο Ῥαρίίκπι 
(ο Ρεΐπµ Ρ]απρεά) Ἱπίο Όνε νναίςτ.”. [ο οπιρ. ἆ οἶνα 
1. 

10. εὐθίως] Τμ, απά είς. τεππατκα οἩ Όνο 
γοτγ ΓΓεφπεηῖ, απά ΒΟΠΙΕΙΠΙΕΒ ΠΠΠΘΟΘΑΡΑΓΥ, 5ο 
οἳ εὐθίως απά εὐθὺς Ὦγ Ματ. Βπῖ, ας Επία οἳ- 
ΒΟΓΥΟ, Ἠ6Υ αγο Ππ6νΥετ αφεἆ πηποσεκατίῖν; Ὀνουσ]ι 
Όνου πιαΥ 8εεπῃ ἴο Ὦε ο, ὉΥ Ὀνεῖπρ εοηκίτασα νῦν 
Όνα Ψτοπᾳ Ἱνοτά: Γος Όνεγ ατα οΏση, αξ Ἠετο, ρα 
Ῥεγ .-- π5 Ίντο εὐθέως πηπεῖ ὃο ο0Π- 
αίτισά ντι εἶδε, νήσοι αακὲ, νο Ότο Ἰνερί ϱοτη- 
κ να τεζετγεά {ο «εως, πο «Ἰοΐσε, ουν τα 
ο]νου», 

---σχιζοµένους] Ελκηπ. απ Ἰεί». πἀάσοο πΗποτ- 
ος ῥά8βασος ἵπ ννμῖσα ππεηίῖοη ἵ πιπὰε οὗ νο 
Ἰθανοπα Ὀοίπρ εἰεανρά νι ἠἰσπίπς. Βατ ἵτ ἵ8 
(τα]γ τοιπατκεὰ Ὦγ Επίία, Όναί ατο αἲ] ἀῑκεϊπηι- 
Ίατ: Ρος (1ο 19ο ή ΟΥΝΗ ) "«Ἠίο οα]απι 
ἀθλήκοῖέ, αἱ ἁῑνίπας αρίτίίας, το] οίο ἀοππίείίο, απ 
ιο η άεκαροτ Ροφεΐΐ αλ]. ο Μαι. 1. 10. 
ἀνεῳ ν οἳ οὗρανοί. 

---ὡσε] Μαπγ ΜΑΝ., ππᾶᾷ Ἰπάσεά πιονί οὗ Όνο 
πποϊοηί οπ6ς, Ἠανο ὡς, ΝΕΗ ἵς οὐἴτοά ὃν Οτο, 
Ετίσ., παπά Βε]οῖα, πο ΟλίπΚ Ενας (ο 6ΟΠΙΠΙΟΠ 
τοπάῖηας να ἀοτῖνοά [οπα Όνο οσο Οοερεῖν. 
]νοτο ἵψ ποῖ, Ἀοννενοτ, ααβοϊοπί ααθνοτίῖν το 
νο ως ον οἷα Τήνο  οκα ἆοσεν ποῖ 
οῄπο πι ο Πξ ννας, π 

νο Ἱσαγῃ {Γοπη Τακο ΠΠ]. 39., ἵπ ἃ 
, 

ἵπ 
νο πιαηπεΥ ο κ ἀεφοσπὲ, παππο]γ, Ἰκο Όνο γαμίά 

πα! ενἰάεπου ἴα, Ἰ το]νοπά 
ΑΦ Ἆνπα πποτο Πκοὶγ το ἐν ολα 

το Ἰηΐνοί ογ΄ο είπα 
ο. . πηηκί Ίνογο νο ἴακον οἳ Όνο 

βίτοἢ οΠποποῖου πο 
θα σύον οὗ Ώνο Ἠο] ζωα | 

19. καὶ ὖν μετὰ τῶν ορίων] Τ]νοεο ννοτᾶς ἀσεοτίνα 
ὖνο εοσπε οἱ Όιο ἰοπερίαίοπ, Ὑνλ]ο]ι ἵνας οπο οἱ ες 

ἤ 

οι μὰ ἃ δ Φώλ. 



ΜΑΗΚ 6ἨΔΡ. 1. 14 --- 24. 

Ἡ ἍΠειὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην, ἠλθεν ὃ ἸΙησοῖς εἲς 

1 Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ 

Ζων” "Οτι πεπλήρωται ὃ καιρὸς, καὶ Ίγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ̓  
- , Γ 3 - 

μετανοεῖτε, καὺ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 11 

1 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν Φάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδε «Σίμωνα καὺ 18 

᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Ἱ βάλλοντας ἀμφίθληστρον ἐν τῇ Φαλάσση " 
11 ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 

18 καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἅλιες ἀνθρώπων. 
19 τὰ δίκτυα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

εἶδε ᾿Ἰάκωδον τὸν τοῦ Ζεθεδαίου, καὶ Ιωάννην τὸν 

90 καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα. 

σ 2 - ς 2 . 3 ο) 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ο Ἴησους 4εὔτε οπίσω µου, 19 

Καὶ εὐθέως ἀφέντες 
᾽ 3 ϱ 3 

Καὶ προθᾶς ἐκεῖθεν ολίγον, 31 
3 . 3 - 

ἄδελφον αυτοῦ, 
3 Π ’ 

Καὺ εὐθέως ἐκα- 
ϱ) 3 , υ ’ 3 ο - ” ν 

λεσεν αὐτούς' καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αυτῶν Ζεθεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ 
- - 3 .. 3 3 .. 

τὰ τῶν μισθωτών, ἁπᾖλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 7 : 

21 

20 εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγἠν ἐδίδασκε. 

3 , ο Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ καὶ εὐθέως τοῖς σάόβασιν 81 

Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὺ τῇ δι- 39 8 
- 3 ας. τ ᾽ , 3 ᾽ ς Εν , 3, ᾿ 3 ς 

δαχη αὐτοῦ" ην γὰρ διδάσκων αυτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὺ οὐχ ως 

93 οἳ γραμματεῖ. Καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύ- 98 
3 ΄ Ρα ’ 

24 µατι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξε, λέγων ' 

νν]]άθςί ρατί5 ο{ Όιε ἀεβοτί ; Ίο ναί ἵπ Ὑ]τσ. π. 
Π1, 646. (οἶτεὰ Ὦγ εί.) Θπαπη γΙίαπι ἵπ αἰ]νίθ 
ἐπίεγ ἀρφεγία εγαγωσπ Πμηδίτα ἀοπποβαιθ Ία]ο. 

14. [Οοπιρ. Σο ἵν. 49.] 
15. πεπλήρωται] “« αἀθεί, νο.” Τίπιο 19 απἰἆ 

πληροῦσθαι, ΡατΙΥ Ὕνλεη 1 19 σοπε, Ρατίγ Ὑλεῃ 
απγ ἀεβηίτε ρετῖοᾷ αμργοαε]ιε. 8ο ἆο]η νΙ]. 8. 
Τ κε κκΙ. 24. Ὑγείδ. οοππραΓ6Β «Ἰοδερῃ. Απί. γ. 
4. ]. ἐζεδέχετο τὸν καιρὸν γενέσθαι’ πληρωθέντος δὲ αὐ- 
τοῦ κ. τ. λ. Αοῖς γΙ. οἳ, 00. “ Τπε πιο Ἠογο 
ϱροΚκεπ οὗ (5αυ5 0απιρῦ.) 15 Εμαξ ννμΙσ], αοσοτάῖπσ 
το Όνε ρτεάϊοίοης ος νε Ῥτορ]εί5, να {ο Ππίετ- 
γεπο Ῥείνεεῃ Οπεῖτ ἆαν», ο: Ὀδίνίοεη αΠΥ Ρροτίοᾷ 
πεείσποὰ Ὁγ ἔχοπι, απὰ νο αρρεαταπςθ οἱ ἦνο Μος- 
αἰαλ, Της Ἠπαὰ Ώεεῃ τενεα]εὰ {ο Ὠαπία], 48 οοή- 
αἰείπσ οἳ νν]ναξ, ἵπ ρτορµείο Ίαπρηασο, ἵ ἀεποπι- 
Ιπαιεὰ φενεπίγ Ἠνεεξ, Οναί 19 (6ΥεΓΥ νεεκ Ρείησ 
βενοῃ γοπτε], 4090 γεατς: τουκοπίηρ {τοπι πο Οἵ- 

πεπεὰ Το τευα]ά πε ΤῬεπιρ]ο αί ὀογαβα]επι, 
Ἠονανοετ πιαο] νο Ζεννς πικαπάργεῖοοὰ πιαΠΥ οϐ 
Όνα οι ρτορµεσίες τε]αίπρ {ο ιο μις ος 8 
εχ [ ,Νηαί οοπερτγπεὰ Ὀοῦ]ι 01ο 

---μετανοεῖτε. οἵο οπ Μαα. Π. 2. Πισ- 
τείετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Το ἀἰκάποίοη πιπᾶο ὮὉγ 
λοπις ϱοπιπιθηΓκίογν Ῥοίνθθη πιστείειν ἐν τῷ εὐαγγ. 
παπά πισν. τῷ .Ἡν απ[οππᾶεά, Ίο οπ]γ ἁ[- 
Γετοπος ἵα, Όναί {ογππετ ἵν ἴἶνο Ἠο]]οηίείςα, (ἶνο 
Ἰπέατ νε Ἰλκίσα] ἔοπ, Τ]ινο Αθηκο Ἰοτο 9, 
“νο ετο α πο [απ νο Ο0ομρο].” 

15. βά ε] Μουκί οὗ Όνο απήοπί ΝΤ58, Ἠπνο 
μι μα ψηήο]ι ἵν οὐ εοᾷ Ὦγ Οµίοκὺ,, Εήεα. 

Ἠοῖ, Εξ αν πο οχαπηρ]ο Ἰπα Όδοῃ πάόπος 
οἱ Όνε οσπιρουπά ἵπ Εκ ργακο (ν λογο ειο ἀμφι 
5 τοπδετεᾶ Ὦγ Ἐπίέα, Ίο με], ἴνοτο «οοπη« πο 
ϱα/Ππειεπί απ Ώνογίςγ ἴο αἱ ον ἶνο «ΟΙΠΙΛΟΠ τοπάίης; 

ο ς ν 3 - 
Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοὶ, Ιησοῦ 94 

σς / ῃ 3 ο ω - 
οἶδα σε τίς εἰ, 9 ἅγιος τοῦ 

απά ΡτοβαβΙγ {πε ἀμφι οτἰρϊπαίεἁ πα ΠἹΘΓΘ ΘΓΓΟΓ 
ος {11ο βοτίρθς, {Τοπα πο γνοτὰ {ο]]ον1ης. 

19. καταρτίζοντας] Καταρτίζειν ο κα 1. {ο το- 
είοτο {ο 1{8 {ΟΓΠΙΕΥ είαΐο ναί ας Όεεῃ ἀἰκατταησ- 
εἆ ος Ώτοκεῃ: 2. {ο τεραίσ; απά 1 ἶ5 α5εἆ οΓ ΒΗ4Ρ5, 
Ἠθίς, γνα]]ς, ὅτο. ἄτο. Καὶ αὐτούς. ΓΠϊ5 εχρτεββίοη 
18 (α5 Ετίία. Επ) αφεᾶ, Ῥεσαμςο ᾖαππος απά ο) οἶχη 
ν/ετο οππρ]ογεά οἨ 6 54Π1ο ἠὐιά οἳ Ῥαβδίπεςς; 
ηππηε]ν, νν]αξ ννας οοηπθοίες νν]ι βεμίης. 

2]. τοῖς σάββασιν] Τ]1ἱ8 εἸααβδε, 488ΟΠΙ6 Ιππαρίπο, 
α]]αάες {ο οι Τιοτᾷ οαδίοπι οῇ αἰεπάίησ Όια 
Ὄγπασοσας ονετγ Βαρθθαία ἆαγ. Βαΐ Πέ ποια] 
ταίἩος, ν(Ἡ 5οπ1θ αποϊθηί απἆ παοξβί πιορτη Οοτῃ- 
ΠΠΕΠ{Π{ΟΤΕ, 6 {ακεπ οῇοπο ραγίσπ]ατ Βαθδα(, έ11ο 
πρπί ΒαβῥαΙ, 5 18 Ρ]αίΠ {ΓΟΠΗ ἴ]χο εὐθέως, απ ναί 
{ο]]ονν. ΌΟπ Ες 156 ο τὰ σάββατα (ννλίο]ι Ετι2. 
Ον π]κς οτἰρῖπαισάα {γοτα πο (Ἠα]ά6ο εἴπσα]ατ Γοτια 
1π οπαρ]αδί5 ΚΩ), 56ο Βο]]ειΙς. Τοχ. 

23, ὡς ἐξουσίαν ἔχων] 36ο Νοίο ον Μαι. ν. 28. 
20, ἐν πνείµατι ἀκαθάρτῳ] Ἀοπιο ἴα]κο ιο ἐν [οΥ 

σύν; Ὀαί Γοτ Ες (ποτε 19 πο εαβ]οῖοπί απἰλοτί{γ. 
ΟΗι6Γ5, πιοτο ΡΓΟΡΟΓΙΥ, τοπάοτ, «έ ἵπ πο ρον/ογ οῇ 
πἩ ππο]θπῃ βρἰτ, ου, “' οεοαρίοᾶ Ὦγ απ Ππο]θπη 
αρίτίέ,” έ Πανίηρ απ ππο]σαῃ αρ]γέ,) α8 Τακο Β1ΥΒ. 
Ίο πια πιεί Ἠανο Ἠπά Ἰασῖιά Ιπίθγνα]ς, οἱ Ἰιο 

νομ]ά ποῖ Ἰανο Όοσῃ παπα] {οὰ {ο νο Άγπασομιο, 
Ἠ[ν ἀἰκοτάστ 86ΘΠΙΒ {ο Ἰανο Ώσθῃ ορί]6ρ8γ Ὀτουρηί 
ος Ὦγ Ώρπιοπίασα] αρθΠΟΥ. 

24. ἴαἹ Άπ Ἱπίοτ]οσοίίοι ἀοτίνοά Γοπι ἴἶνο Τπι- 
Ῥογπίΐνο οἳ ἐᾷν, απά αἱμη]θγίηα, οί 9 αἰοποί Τι 
6χρτθρβοµ Ἱπά]σηαίίοπ, οΥ οχίτοππς βιτρτίκο, Τί 
ἡμῖν καὶ σοὶ, βο]]. κοινὸν, Νο] 18 κοπιθίπησς ϱρ- 

Πἱρά ἵπ νο (Οαμείσα] νντίσοτα, [όοπρ. Μαά. ὃ, 

1 ἦλβες ἀπολέσαι ἡμᾶς] Τ]ο Οοπιπιοηίπίοτ! αγθ 
πο αρτεσὰ ν]οήνον ή οἶπαρο ον] ο (πκοι 
Ἱπισττορπίνο]ν, οτ ἀθο]ατα νο]γ. Το τοσθηί 
ΕάῑίοτΑ πιοκ1ν ῥτο[οτ νο Ἰπήοι πιοᾶο, Ευ νότο 
ἵά πποτο ροῖπί απᾶ αρίσ, ππά ρογηαρς ΠΟΤΟ ϱΓο- 
Ργίοίγ, Ἱπ ο (ΟΥΠποΥ. Ἐν ἀπολίσαι ἵπ πο πιο 
(αν ππονῖ οἱ Όνο (οππεΠίπίοΥν Γππαρίπα) βασανίσαι͵ 



100 ΜΔΗΚ ΟΗΠΔΡ. 1. 9ὔ ---Ὁτ. 
11, 
8. η Θεοῦ. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων" Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε 55 

55. ϱξ αὐτοῦ. Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, καὶ κράξαν 38 

ὁ φωνῇ µεγάλη, ἐξηλθεν εξ αὐτοῦ. Ναὶ ἐθαμθήθησαν πάντες, ὥστε 3ὶ 

συζητεῖν πρὸς αὑτοὺς, λέχοντε" Ἰί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ 

καινὴ αὕτη; ὅτι κατ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύµασι τοῖς ἀκαθάρτοις 

3Ἱ. ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ! ἸἈξλόε δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς 55 
εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 

.... Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντε, ἠλύον εἲς τὴν οἰκίαν 59 

ΣΊμωνος καὶ ᾿4,δρίου, μετὰ ἸΙακώθου καὶ Ἰωάννου. Ἡ δὲ πενθερὰ 3) 
Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα" καὶ εὐθέως λέγουσιν αὐτῷ περὶ 

99 αὐτῆς. Καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν, κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ' 81 

ο ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, καὶ διηκόνει αὐτοῖ. Ὀψίας δὲ 58 
γενομένης, ὕτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς 

ἔχοντας, καὶ τοὺς δαιµονιζομένους" καὶ ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη Ἶν 38 

πρὸς τὴν θύρα». Καὶ ἐθεράπευσε πολλοὺς κακώς ἔχοντας ποικίλαις 3 

41 νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέδαλε' καὶ οὐκ ἥφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια, 
ο ” υ. Ψ 

οτι Ίδεισαν αὐτόν. 

43 
΄ .ν. αυ ’ 

τοποῦ, Χακει προσηυχετο. 

Καὶ πρωὶ, ἔννυχον λίαν, ἀναστὰς ἐξηλθε, καὶ ἀπῆλθεν εἲς ἴφημον 30 

Καὶ κατεδίωξαν αὐτὸν ὁ Σίμων καὶ οἱ 36 

µετ᾽ αὐτοῦ. καὶ εὑρόντες αὐτὸν, λέγουσιν αὐτῷ" Ὅτι πάντες ζητοῦσί ὃτ 

Όιο {θγπι 5ο γ Ἀπαίλιονν ; Ὀέταί]οτ, ας Ἐαίηγπη, 
εχρ]αίης (ή α Ρρορα]ατ β6η5θ), “(ο ἀερίτογ ους ρονν- 
ος, Ὁγ οχρε]]ῖπα ας ῄοπι οατίἩ: 80 βασανίσαι 6κ- 
ῥί6β565 Όνα οπά οὗ ποπα, ΠαΠΙΘΙΥ, Ὀείης οο- 
βἰρπεά {ο Ἰα]] (οτπθηίς. ὮΥ ἡμᾶς, ἵ9 ονἰάσοπΙ]γ 
πποπηί Ἠΐς οοἰζεασιεκ. "Ο ἅγιος τοῦ Θεοῦ εἰσπίμον, 
Ὁγ ἴἶνο Γοτος οἳ ο Ατίίοίια, ἴἶνο ἠενκία]ι, 45 Ὀεῖηᾳ 
Βο]ι κατ’ ἐζοχήν. 

20. σπαράξαν] Ὑπαράσσειν ή, αἰσηίβος {ο 
ίραν, {ο ἰασεταίε; Ὀαί Ἰοτο απἀ Ἱπ Τκο χὶκ. 90. 
ι εἰσπίῇος {ο ῥγίπς οπ υοίεπί οὐπυικίοηα απά 
δραηΝ, ΒΙΟ 35 ΠΟΟΟΙΙΗΡΑΠΥ ορΙ]ΕΡΦΥ, παπά νν]ήο]ι 
το ΒοΠπθίπηες οπ]]οᾷ σπαραγμοὶ, Ὀιουμὶ ακαα]]γ 
σπασμοὶ γ νο ατθεκ Μοιϊσαί ΜΤΙΙΘΓΒ. 

2τ. πρὸς αὐτοὺς] ΓΟΓ πρὸς ἀλλήλους, ὑήεγ 86. 
-τί ἐστι --- αὔτη] (01Ἠ1Υ8. απιά ζην οϐ Όνο 

αΠΟΙΘΗΙΑ, απᾶά Ἀ]αϊάσπ. απά Ετσ., οἳ Όνο πιοάετης, 
Ἠανο πἱοπο 8θ6Π πο {τας βοορο οὗ 9 οἶπαβος 
ντο] οχρίο»»ες ποῖ 50 πΙΠΟΝ ὑπέεγγοσαξίοπ 9 αᾱ- 
πηρα {ίοπ. Το Ἠν]οἷς Πλαγ ὃο τοπάσιοά Όνας: 
ναι 9 ήν Ἰ οὗ νν]ναί κοτί ἵ Οπής ποιο (1. ο. οκ- 
ποτά (παἑγ) πποφς οὗ (οαολήηῃ Τ Ρος [νο (σπο]νοτ] 
μίνος Πα οτάοτ απ λοπήἑαι{νο]γ {ο νο μπο]οπῃ κρίτ- 
5, απά που οῦογ Ἠήπα ΟΕ ή 86/96 οῇ νέος, 
οχαπιρ]ο» αγο Γουπά {π Λος χνἰ]. 19. απά ο ακν 
ν. 60, Κατ’ ἐζουσίαν Ἱπιροτίς κε][-ἀοτίνοά απά ἵπ- 
ἀορεπάσπί απ πογί{γ, εαρροφοά ἴο Ὁς ορροφεὰ ἴο 
Οναί οὗ νο ο ννἰκῃ οκογοκία. 

38. τὴν περίχωρον τῆς Ρ.] Τῆνο 0 οπιπιοπίαίογα 
το ποῖ αμτοσ ννηοίἼνογ Ον ἀθποῖος / ὖνο οοπΗ- 

τουπὰ αὐοιί 01ος,” ος, '' Όνο γεσίοη ο (ἱαἰἰ- 
"ει. ΤΕ ὖνο Γοσπποτ πιο ]νοὰ ἴνο πἀορίσς, νο βθηκο 
πινκί ο, ἃς Ώο σα τορτοεο η!» ἵε, “' πο οὐἳν Όντο ρ]- 
ουἳ Θα] ου ἰλκο]ή, ας νο οἰτομπη]ασθηί τορίοηΝ.” 
Βιί ήν ἵς αἲ ναγίαηοο πι νο Ῥαγα]]οὶ ράβκαρο 
οὗ Ίωικο ἵν. 3Τ. εἰς πάντα τόπον τοῦ περιχώρου, ππηὰ 
ἐε ννου]ά τοφπίτο καὶ τὸν περίχ. ας Όνο Ἰαος 
ἠπτοτργοίαίου ἵν ροο[οταρ]ο ως «θνο εαγ- 
οαπάίαᾳ οοαΠίτΥ οὗ σα] ος. Την εἱμπίβοαίοι 

ἶς οΏοπ Γουπὰ ἵπ νο Βορί., απά αἶκο Όνο Ν. Τ., αν 
Μαι. χἰν. ὦδ. ἀπέστειλαν εἷς ὅλην τὴν αθακν 
μα 566 αἶθο Μαιὶκ ν]. ὅδ. Ίυκε Π], ὁ. ἃς ἵν, 

50. κατίκειτο] Κατακεῖσθαι, Ἰἶκο νο Ταἴη /ασεγε, 
19 α ἵοτπα αρρτορτίαίο {ο οπε πο 9 εσπ/πεὰ 
βἰσκηςεθ. ”"Ηγειρεν κρατήσας τ. χ. πιυκί ὃς οοπεὶ 
ετεά ἵπ πε βαππο Ημ] ας νο ο ον τῆς χειρὸς αὖ- 
τῆς, ΠΔΙΠΘΙΥ, 48 4Η Ἰπείαπος οὗ (Ἠτίκί αοςΟπΙραηΥ- 
ἕως λα πονάς (Ώο νου ἠοαῖοά ος ο Πλοὶ ντα 
οογγε ἴπις αοἰίοη; εἰ]νετ εἰπιρὶ μα ὰ 
Ἠαπά, ος ταἰφίημ νο Ῥογκοη Γγοπη Ἠΐς οοιςἩ, 48 
αγπινο]ἶσαὶ οἳ ΤθοονΘΤΥ. Ἰπδοπιας]ν ναι 
βοππείπηες ἀοποίος {ο Μεαί. Ἰπ Μαιν, νι, 15. 

Όιογο 15 α οἰσπίή γα; 

Κος, ΝΥΛΒ τα . 
54 πολλοὺς] Μαιι]ν, 6478, πάντας. Επι Όνο οπς 

{οτπα ἵδ ποῖ Ιπσοηβίκίοπί νι Όνο οἵνετ, ὃς 

Ἰαά οὗ 
πα παπά ποςΟΠΙΡΑΠ κ Μπείοτ, 

οσα) δν δολ το πωος Νς 
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9 σε. Καὶ λέγει αὐτοῖς ᾿4γωμεν εἲς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ 8. 

39 ἐκεῖ κηρύξω " 

:. συναγωγαῖς αὐτῶν εἲς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκθάλλων. 

εἲς τοῦτο γὰρ ἐξελήλυθα. 

ΜΤ. 

5 , . 

Καὶ ην κηρύσσων ἐν ταῖς 

. ων 4 ” ιο) 

4 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν Λεπρὸς, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπεῶν 5 
. ο. α. .. , ΄ φ 

4] αὐτὸν, καὶ λέγων αὐτῷ Ὅτι, ἐὰν Θέλῃης, δύνασαί µε καθαρίσαι. Ὃ 5 Ἠυ 

δὲ Ιησοῦς σπλαγχνισθεὶς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ, καὶ λέγει 

4 αὐτῷ" Θέλω, καθαρίσθητι ! 

43 ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. 
44 εὐθέως ἐξέθαλεν αὐτὸν, καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπης 4 

3 ” 3 η ᾿ 3 ” 

Καὶ εἰπόντος αὐτοῦ, εὐθέως ἀπῆλθεν 

Καὺ ἐμθριμησάμενος αὐτῷ, 
14 

3 2 ας -- ν -ω { μ 

αλλ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερε, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθα- 

4ὔ ρισμοῦ σου ἃ προσέταξε ωῦσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. Ὁ δὲ ἐξελθὼν, 15 
»” 5 ’ λ . λ ὃ Γ.. . ’ α) , α ἃ 

Πρξατο κηρυσσειν πολλα καὶ διαφημίζειν τον λόγον, ωστε µηκέτι αυτον 

δύνασθαι φανερῶς εἲς πόλιν εἰσελθεῖν' ἀλλ ἔξω ἐν ἐρήμοις τόποις 
ἦν, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πανταχόθεν. 

ι ΤΠ. καὶ Ἐ εἴσηλθε πάλιν εἲς Καπερναοὺμ δι ἡμερὼν ' καὶ ἠκούσθη 
[ 3 .... ε 

2 οτι εις οἰκον ἐστι. 
3 . υ] Β 

Ναὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοὶ, ὥστε µηκέτι 

8 χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν" καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. Καὶ 5 «8 
3 . ’ ς 

ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες αἱρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 
9 . ὃ ΄ , 3. του ὃ ᾽ τ γλ 3 ’ υ 

4 Καὶ µη ὀυναμενοι προσεγγίσαι αυτῳ, ια τον ΟΧΛΟΥ, ἄπεσυτεγασαν την 19 

ΜαΗΝ., Ἐπίία., απᾶ Ῥομοῖπ. ἘΒπί ἴηθτε 8ΘΕΠΙ8 πο 
ειΠείεηί ΓΘΑΞΟΠ {ος «παπσο. Επίεγπαἰ ενἰἀεποε 
{5 στεα!ί]γ ἵπ (ανοιτ ο νε τεοείνεά τοαάίπα; απά 
πίετπαὶ 5οατοε]γ 55 8ο: Γος 1 οπου] 56επι ἴαί 
Όνε αποῖεπῖ ΟτΙσς οΠαπσεά (χε ροβί{ίοη, ἵη οτά6Ι 
Οναί Όνε 5επίεπςο παὶσηί ανα α Ὀοίίετ ἐογππΙπαί1οη. 
Π 18 {ας 19 Ηκε]γ (οοηρἰἀετίης ἴθ ϱ νεο 
νηήεἩὮ ργεναἰ]ς ἵπ εγεπ νε Ὀεςί ννγΙ{οις) ἶναί ΙΠΕΥ 
αἰου]ά Ἠανα πιαάο (πε αἰίεταίίοη {οΥ έιε δακε οί 

38. τὰς ἐχομένας] “πεϊσιυοιτῖηρ.”. Της εἰσηίῇ- 
εαίΐοπ οἱ Όνε κχι - δ” νωρ--α όνω 
εἰσπιῇος ργοροτ]Υ ἴο οπεβε/ Ὁγ απΥ Οήπρ 
Όνεῃ, {ο ώδιοε Ά {τι ἆεερ εἶοφε ἴο 1τ} ἴο δε εἶοδε 
(0 {έ, δρ πραν {έ, δε πεἰσ]ῥουμγίπο. 
--- κωμοπόλεις] ἵψ α τατο νγοτὰ, απᾶ 96ΟΙΙΤΒ 96- 

προ οπΊγ ἵπ Βπαβο, Ρίο]επαγ, ᾗ. Μαιε]α, απ 
Πεἰάοτε; απᾶ εἰρπίπε» α ρ]πεε Ὀδίνψεεη α ειν απά 
α γί]ασα, 1. 6.  6ΟΝΠΙΤΥ ἴοννη, 816] 45 οβδερὴ. 
Βε!!. 1. 5. 5. 9478 ἴοτο νετ ΠΙΠΛΥ ἵπ (Οᾳ]εο, 

Ἠεγο ΠΠΟΦΕΥ, Οπουσῖι ποί αἱνγαγβ, απννα]]θά, 
ππᾶ ππαΥ ὃς 9η 4, Ἰκε ἴποβο οἵίεν οἱ {ο 

ασος ἀεποτινεά ὮΥ Τηαογά. 1. ὄ., 45 Ὀείηᾳ 
κώµας οἰκουμένας. 

Έοτ κἀκεῖ 1 το οὐ μεοὰ καὶ ἐκεῖ, νι Οτίοκὺ. 
ἘΕπα., απᾶ 8ε]μο]α, {ποπα ὙεΓΥ πια Μ98. απά 
ΙΑΠΥ -- : πο πποτε]γ, Πούνθνοτ, ΟΠ 40- 
εοαπί οὗ ΜΒ, απθποτί(γ, Ὀυί δα πο καὶ 18 ε7η- 
Ρα έραί[; απᾶ ννηθτουνοτ 1 19 ϱο, πο σταρ! οπη Ὦθ 
αὐπήαρὰ, "ἘΕξελήλνθα ἵ α βποησοτ ἴοτπι [Ίνα 
ἠλήλνθα, παπά εἰσπίβος, “ΤΙ απ οοππθ {ογίι (18 
εραο]νοτ). 

39. ἐν ταῖς συν] Οτίοκὺ., Ἐπαρρ., Τήπη., Υπ 
Βε]νοῖα, οί εἰ τὰς συναγωγᾶς, ποπ α {ον 
Άα Ἰνοίᾳ νο ππογο έβῥοιηι τοπάίπᾳ. Βα 
εσαὶ «πΠοῃ ---- βηο]ι, Ἠπα Ἱί οχοερ- 

ψηηοἷν ἵν ννΊγοη (19 Ἠοτο) {ε ἱπίτούι- 
{α σοπίγα εσηκασαά(πεπα, Ἐοτ 

οἵ εἷς {0 ἓν πο Ίνοτο αρρΙγ. Τηποτο 
4 σαν ναι Όνης νο εἷς ννΆν α ΠπΟΤΦ ΟΥΓΟΥ οΓ 

απίκίπᾳ ἴτοπα νο εἷς Ίηνί αθιοτ) ; νν]νο]ι 
ΥΟΙ.. 1. Μ 

: 
Ξ ν 
3 

εσσὰ αι ἕ 

νου] αβιεγννατἆς οα1156 {ιο ποιΠ {0 Ὦθ ΔΟΟΟΠΙΠΙΟ- 
ἀαίες {ο 1 ἵπ σᾳ5θ. ὨἘΕτίίπ. 8668 {ἱ5 ππαίτοτ 1π {ηθ 
πας Ἠσηέ, απά Ἠαςδ τεδίοτε {ε οοπηπιοη τεπάϊἶπα, 
ν/ΠΙςἩ, Ιπάεεά, {πε αποϊεηί Ύογδίοη» αἰὶ 5αρροΓ{. 

49. ἐμθριμησάμενος] “' Πανῖησ ρίνεῃ Ἠϊπῃ α βἰτὶοί 
οματρο.” 366 οἩἳ ΜΠαίί,. ἱκ. ὀ0. ᾿Εξέβαλεν α. ΓΟΓ 
ἀπέλυσε, ἀθεραίσ]ες Ἠϊπι οἱοΚ]γ. 

44. Βεε Τεν]. χὶν. 2. 
40. κηρ. π. καὶ διαΦ.] Ἠετο {ο Ἰαΐίετ {ΘΓΠη διαφ. 

(νΠΙοΝ οοστς ἵπ Ώιεο (ϱ]αβδίοβ8) 19 Ιπίοπάθά ἴο 
εἰτοησί]επ {πο {οτπιοτγ. Ἔ]ε 8εηςο 18, “ {ο ριῦ- 
ο] γ Ῥτου]αἶπῃ απά ἀϊνια]σο πο ἠλπσ.. Λόγον 8 
πβοἆ αξ αἲ ΛΙαίί, ἵν. ὃ, απά ϱἱδουγηετεο ἵπ ἨΗεῦτα- 
18Η1, 81Π6ς ὝὴἼ 15 50 6ΠΙΡΙΟΥΕεά. 

Π. 1. δύ ἡμερῶν.] Ἐπαιγπι, απά Τηδυρῃ, τὶσ]ιί- 
ἸΥ (ακο Οι] {ΟΥ διελθουσῶν ἡμερῶν τινῶν, “« α[ιοτ 
8ΟΙΠ6 ἆαγς Ἠαά Ἰπίογνεπεά.” ᾿Τηϊς βοηβο οῇ διὰ 
(πιοβί]1γ ἵπ οσπιροφ[(ἱομ) οσστ8 Βοί] 1π ιο Ν. Τ. 
απά πα δορί., απά 1π {πο Ρορί (]αβείσα] νΥτΙ{ΘΤΒ. 
Εοτ πάλιν εἰσῆλθεν Νε Ἰανθ εἰσῆλθε πάλιν ἵπ ΙΠΑΠΥ 
Μ58., νν οι νο Ἀγτ. απά οὔ]λεγ πποϊοπί Υ6ΓΒΙΟΠΒ, 
8οΙΠ6 ΕαίΠ6ΙΑ, απά νο ΕάῑΙ. Ἐτίπο, Τί 19 τἱρί]γ 
εδ τοὰ Ὦν Μαιίι., Ετίία., απά 86]ο]2. 

-- εἰς οἴκον] «οπιί, αἲ Ἰοπιο, ΠΠΠΙΘΙΥ, ἵπ ἴ]χο Ἰοιδο 
ἵπ νο] Ίνα πο]οιτποά, Της ἵν τοσατάθά 48 4Ἡ 
οχαπηρ]ο οῇ Ημ 19ο οῇ εἰς {ΟΥ ἐν. Ειί (ηθτο ΒΘΘΠΙΒ 
(ο ο τα ον α Ῥ]οπά(πρ ο Όννο ΓΟΓΠΗς οἳ οχρτοββίοη, 
παππε]γ, '' Ηο Ἰ148 ροπο {0 8 ποιβο απά 19 πι 1. 

3, ὥστε µηκέτι χωρεῖν, δεο.] Τὰ πρὸς θύραν ΓΟΥ τὸ 
πρόθυρον, νο νοριρα]θ. Τ]6 ΒΘΠΛΘ οβ {ο ραββ8σο 
{, “ο Ενπί λογο ὝνΒ πο Ἰοημοτ Ῥ]ασο {ΟΥ 1Ἴνθιι 
ἵπ νο νορήρα]ο [πηπο] 1058 ἠια Ἠοικο Π{βο]/].” 

---τὸν λόγον.] [ος κατ’ ἐξοχὴν ΓΟΥ τὸν λόγον τοῦ 
Θεοῦ, οἵ τῆς βασιλείας, 1ο ἀοοίτίπο ο ἶνο (4ομρο], 

8. αἱρόμενον ὑπὸ τεσσ.] ““ οπττοὰ ὮΥ [οι ρογ- 
κος; ΠΑΠιοΙγ, ος α Μποτ,  Φίροντες, Ὀτίηρίπηα, 
Τ]νο οοπκίτασοάση 18, καὶ ἐρχ. (8οἱ]. ἄνθρωποι φέρον 
τες πρὸς αὐτόν } παπιο]γ, ο Ὦο Ἠοσ]οά) παραλυγικὸν 
αἱρόμενον ὑπὸ τ. ἨΠΙΠΘΙΥ, ΔΝ νο Ίομτῃ ποπ Μα 
απά Τακε, ο α Μον οπττίοὰ Ὦγ Όνοπα. 

21 
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στέγην ὅπου ἦν" καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράθθατον, ἐφ᾽ ᾧ ὁ πα- 

ὁ ᾿ἸΠησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν, λέγει τῷ ὃ 

Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἳ ἁμαρτίαι σου. Ἠσαν δέ τινες 

τῶν Γραμματέων ἐκεῖ καθήµενοι, καὶ διαλογιζόµενοι ἐν ταῖς καρδίαις 
Ίΐ οὗτος οὕτω λαλε βλασφημίας ; τίς δύναται ἀφιέναι Ἰ 

Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ 8 

πγεύµατι αὑτοῦ, ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς ' 

Μ,Τ, ιῦ 

9, δ. 

30. ραλυτικὸς κατέκειτο. ᾿Ιδὼν δὲ 

ὃ 34 παραλυτικῳ ' 

αὐτῶν ̓ 

4 3ὉὪ ἁμαρτίας, εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός ; 

μη] 98 

εἰπεῖν τῷ παραλυτικῳ . 

τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ; Τ{ ἐστιν εὐκοπώτερον, 9 
᾽αφέωνταί 3 σου αἵ ἁμαρτίι, ἢ εἰπεῖν ' 

ο 3 Ἡ Ἔγειρε [καὶ] ἀρόν σου τὸν κράθθατον, καὶ περιπάτει; Ἵνα δὲ 10 

εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου 3" ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι 

4. ἀπεστέγασαν τὴν στέγην, οι] Ἰπ νε πίοτ- 
Ργοίαί{οη ος Ὠή5 Ῥάββαρο ἴνογο αγό 80ΙΠ6 ἀμΠουι]- 
ἴνερς νο Ἠανο πρρεατος {ο πιαπγ ϱοπιπιοηία- 
ἴοτ8 8ο Γογπιάαρ]α, ναί Όνογ Ἠπνο επἀεανοιτοά 
{ο τεππονε ἴΠθια ὉΥ τοφοτίίηρ {ο νατίους ποί]νος», 
αἰτηοεί αἰ] οὗ Όνοπα (58 Τ ανο εἸνοννπ ἵπ Ἠεοςης. 
ΒΥΠΟΡ.) αἲ νατίαησς νν] πο πιοαπίηρ οῇ νε ἴΓΠΙ8 
ἀπεστέγασαν, στέγην, ππά ἐξορίξαντες. ἜΤ]ε Ιπίει- 
Ρταίαίίοπ οὗ Γήσ],, ΜΟΥ, Καπ, παπά πετ ἵ8 
Όιο {ρανί Παῦ]ε ἴο ο]οσίίοας νμ]σ]ι εαρροβες ναί 
Όνα Όεατεγς τουρσί νο ρατα]γ {ο {ο νο αί του 
ο) Όνα Ἰουδε Ὦ} ἴπο αἰαΐτα οἩ {πε ου είάς, ος 41ΟΠ 
Όιο {ορ {οπα απ αὐ]οίπίησἨουκας απά χε Γοτος 
ορεῃ {6 ἵταρ-άοοτ νο] Ἰοά ἀοννηννατάς, ἴο Όλο 
ὑπερφον. Βυαί Οναί [ογούπις οροπ ἴιε έγαρ-άσογ Ίναβ 
ποίήπῃᾳ {ο οοαπίεπαπος 1 παγ, (15 Επί. το- 
πια] Όνο ννογάς ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν 
οαπ οπΙγ ππθαῃ Οναί νο ῥραγογα {ορο ο ένο (ες πι 
(νε Όεγή ρίαςρ επάεγ ολοι ἔιοι ἆποιο «ζενις {ο ᾖο. 
Ύγε πιαγ «αρροφο ναί, ποί αὐ]ο {ο αρρτοας]ι ὀθρυς 
ἵπ νο του νηθγο 6 ννας, (ρτοῦαῦΙγ απ πρρογ 
ΓΟΟΠΙ,) Ώου αβδοσπἀεἆ {ο 11ο βπί τοῦ Ὁγ να ου {ου 
βίαἶτβ, απά Ἱανίης αποονοτοά να τουβηᾳ, (νν]νοίίνοτ 
Π]ος ος Οια(ολπᾳ), παπά ἀπσ τουσ νε Ιαν απιἀ 
Ρ]αβίοτ, αλοι {ιο ρίαςε το]ιεγο {ερ πιάργκίοος «εις 
(ο γε, νου οί Όνα οοσο] ἀοννη τουσ] νο οτἶῇσο. 
Ίο οἵ]ογ πιθ]ιοὰ οου]ά ανα οβοσἴαα]]γ αΠαϊποά 
Όνο οἡ/2εί; παπηε]γ, ο{ Ὀτίπρίης Όνα Ἠτίοτ {ο ους 
ννου{ Ἰανίης {ο ραβς (Ἠτουρ] ἴἶνο οτοννἀ. 

ἛἜξορ. Ἠπ8 Ἠθτο α αἰσπίβοαείο ργασπαπα, Ἱ. 6. 
αἱσσίπς Εγουσ]ι παπά εεοορῖπς οι. 

---χαλῶσι] “']ει, ο: Ίονετ [άοννη].” Βο Λο 
ἱκ. 20. χαλάσαντες αὐτὸν ἐν σπυρίδι. παπά καν]. 17. 
5 0οἨ. κ. 55. ὀθτοπῃ. κκκν η]. 6. Την ννοτὰ ἆοοι 
ποῖ ἵπ Οπ]ς 86Π86 οσσατ ἵπ Όχο Ἰνοβί Ο]αρεῖσα] νντί- 
ίογς. 

ὦ, σοί.] Οτίοςν,, Τηΐπη., απά Ἐτίσ. οί σοῦ, 
οπηΙἶηᾳ νο σοῦ Γο]οννίπα, Γοπι 8οππο ΝΒ., 
οοηβτπιοά α Όνου ΟήπΚ, Ὦν νου, 9. Βπι Όνορο 
Μ58. «το 10ο [ον ἴο Ἠανο ππποἩ ννοῖρηες παπά 
νοτ, 9. οπἩ Ἠάνο ποπε; οι «τος: | σοῦ Έποτο 
ιο δο Ὄνο ἴτας ο. γοί νν]ναί 18 9ο Ἰκο]γ ας Όναί 
Νηθῃ α Γογυ]α, πο] 49 ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι 
σου, κ πο οπιρ]ογοςά ἀῑτοσι]ν, Ὀαί ρυί Ἠγροῦνοιί- 
οα)1γ, Ενα ἴξ «που ἴνο «ογίηρά, 

6. οὕτω] Τηϊκ ἵ οπιεοά ἵπ 8οππο Μ88., απά 
{9 οππος]]οά ὃν Ἐτία, αι Τε πιπκέ νο τοϊπίησὰ, 
πα Ὀοίπα νοιγ εἰσπίβοαπε, Το κοηκο ἵα, “ γΊνν, 
οἵ Ίνουν, ἆσθι ναί πιαη [άπτο {ο] 9ο εροακ Ὀ]ας- 
Ρ]νοπηίος 

Τ. εἰ μὴ εἷς ὃ Θεός. Ἀοπιο ροῖπέ εἰ μὴ εἷς, ὃ θεὸς, 
ἵπ Όνο 8οηκο, ''Ὀπῖ οπο --- Ενας ἵ Οσά.  Απά 
κιν πάόμσς αν οχαπηρ]ος Μαι. εἰς. 11, απᾶ Μανκ 
χ. Τδ. Ῥυ ἵπ ιο, Ῥπβκπρον χο ΟΠΠΠΠΟΠ ΡΗΠο- 
(πα ὔἱοη απά ἠπίοτργοϊαίἶοῃ πθορτοὰ ἵπ Ες ραβκαρο, 

ο Όπε Ἡεο οὗ Όιο Ηεὺ. ἼΠΝ ἵπ Εκ Π. ὃ. 
ύαάμ. κχ[.) {8 6νεῃ ποτε Όταν ἵπ Όνε ῥγεθ- 
επί; απά ἵπ αἲ] οὗ κενο 1 9 οοπβτπιρά ὃν νο 
αποϊοπί Ὑετείοπβ. ἈΒεείάεν,  ἵ8 Ίνετο τεφυ]τεὰ 
Ὁγ εἶνο ραγα]]ο] ο ]ωικο, [ζοπιρ. 2ο χἰν. 
4. Ἴδα. κ, 20. 

8. τῷ πνείµατι αὗτου.] Ἀοπιθ απε]εηί παπά θατ]γ 
πιοδετη ϱοπηππεηίαίοτς ἴακο Ον {ο ἀεείρηπιο 
Οτι ἀῑνίπο παίατο, νήε οοπεεφπεπ!]ν ἵπι- 
αγιος οπηπἰφοίσηςθ. ΟΜ]ιοτ πέετρτεί ε, “' Ὁγ νο 

Μρίτίς, 1. 6. να Ἠοίγ Βρίτίε, νη]ο]α, ἃ πηπη, οἳς 
Γ,οτὰ Ἰναὰ τοθἰνοά. Βιί οἳ ἴνθο (νο -”γ 4 
ἴἴοπα νο ΓΟΓΠ1ετ [8 ἀθε πο οὗ ργοοΓς απά πε ]αϊ- 
(οτ ἵ4 περα ἰνεὰ Ὁγ πα αὐτοῦ πάάεά. γε[εγαδίε 
ἵς α Οτά, «αρροτίθά Ὦγ νο πιοβί τεσεηί ΟΟΠΙΠΕΗ- 
ἰαίογς, 48 Ἠοβδηπ., Καῑπ., απά Επί, “«ἵπ 8 
πήηὰ 1. 6. ἵπ λπιφεί/. 8, Ἠονίθγετ, βθεης ἃ 
ουγία]πιοηί ο{ νο 8εηθε, νο, Τ Οήπὶς, ἐκ, -' ὉΥ 
Να οἵνη αρίτι.”. Τις αρίγᾶ νη] ὃν υκοά επη- 
Ρναεἱσα]]γ, Γοτ ἴἶνο αρὶτί οἱ νικάοπα, ος ππάεί- 
εἰαπάΐησ; απά ο αὐτοῦ ἶ Υοτγ αἰσπίβοσηϊ, 

ὮΥ ννλο]ν εἷς ἵ9 ἔακοη ἵπ Όνο βοπκο πν (ωρπφείαᾳ 
«Ἀχαί 
Όλε 

ο πα ο ο ο αρα] 
ντο ννας {ο αἰσπίθν, ναί ος Τ,οτὰ, ἵπ ή σᾳ.ο, 
ἀἷὰ ποῖ, αξ οἵνογε ἀο, ἀετῖνα Ἠ8 Κπονν]εάρο 
ὖνο οτάῖπατγ απά οπννατὰ ππθ]γοάς οὗ ἀῑδοο 
νο ατο ορ6η ἴο αἲ] ππεν, Όσί Γοπι ρεσυ]ίας 

38 
ννογς Ίο πάς π]γ οὗ ἳ 

.---«τ Ἀοο ο1οἶη ἰ. ανν 
---αὐτοί.] Τη ννοτὰ (48 4ἶφο νο τοπάίπᾳ σοῦ 

{οτ σοὶ ηκί αΏποτ) ἵ9 [ου λα 
Όιο ΝΜ9Β., φονοτα] Ὑετείοπα, Τηδορλγ]., 
ΕΙ. Ῥτίπο. Ίνα Όσοι αὐπιττεὰ 
Μα, Οτίοκὺ., Ὑαἲ., Ετίία., απά Ῥο]νοῖα. 
9, ὕναρ] 8ο Μαιν, Οτίοκὺ., Τπεπη. 

Κά9δ᾽οαὰ ουσοο μαῖς Ελάάσαω, Άν γαρ, νλν εαπά οπιο ο οης, εν 
ἵς α νουτν ἱττορα]ατ λα, απά, Επ. πα, 

παν Ἠανο 

Ξ 8 

β 

ΣΕΣΕ 
ποῖ ὃς ἀοβοπάσά, Ὑοι Ίνα 

: ! Μη μμ με νο ΜΒ. ππά 
ἰα οπποσ]]οά Ὁγ αἱπιοκί αἲ] Εάῑνογε ἔγοπα 
Βο]λοῖσι Ὀαί οἩ «οαγος]γ εα/Πο]οπί ονἱάσποο. 

10, ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι.] Της ροεἱομ, ἰπατοπά 
οὗ Όνο μον αδι ἐπὶ τῆς γῆς ἵ Γουπά {πα 
νοτγ τοσα πα πηῖνοτ 96. ωνά Ζοτείομο, απὰ ἰο 
πἀρίοὰ ὃν ΜαΜ., Οηοκὺς, Ῥϊμπα., Ὑαο Επί, πο νι ηδνν ώρφε; 

ππἜΓΟ 14. ἐναντίον] «οοταπη”. Τε 
Ηοὐγαίκπα, Ὀναξ ἵ 4 υκο Γουπὰ τα νο 0ακείσα] νντί- 
ἴοτα. ΛΙ οὕτως Ἠονρο] ννου]ά τί απά 
νον.. Ἐτία, πηπληϊκίηα ναι Ἡ αἰσαἶδοο Μοδ 
οφ αἱνα]εηῖ ἴο μέ Άσο γεν οί. 
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, . υ4 ’ ) - α. 

11 ἁμαρτίας '--- λέγει τῷ παραλυτικῷ ' Συὺ λέγω, ἔγειρε [καὶ] ἄρον τὸν 9. 
Ὑ 3 / 3 19 κράῤβατόν σου, καὶ ὕπαγε εἲς τὸν οἶκόν σου. Καὶ ηἠγέρθη εὐθέως, Ἱ «35 

4.10 α Ε - 
καὶ ἄρας τὸν κράββατον, ἐξηλθεν ἐναντίον πάντων ὥστε ἐξίστασθαι 8 36 

πάντας, καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ' 
3 Π ε/ 

"Ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴ- 

δοµεν. 

13 Καὶ ἐξλθε πάλι παρὰ τὴν θάλασσαν καὺ πᾶς ὃ ὄχλος Ίρχετο 

14 πρὸς αὐτὸν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. Καὶ παράγων εἶδε {ευὺν τὸν τοῦ 9 9] 

᾽Αλφαίου καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ" ᾽᾿Ακολούθει µοι. 98 

16 Καὶ ἀναστὰς ἠκολούφησεν αὐτῷ. ἸΚαὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακεῖσθαι 19 39 
3 3 ” 9 - 3 ω Ν Δ ω α, 4 Δ , 

αύτον ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελὠώναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέ- 

 ᾿Ιησοῦ καὶ τοῖ Φηταῖς αὐτοῦ ' ἦσαν γὰρ πολλοὶ ) κειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὖὔτο υ γὰρ πολλοὶ, καὶ 

16 ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ οἳ Γῷβαμματεῖς καὶ οἳ Φαρισαῖοι, ἰδόντες 11 «930 
.. Ἡ . . ο) - σι τα - ” 3, ω 

αύτον ἐσθίοντα µετα των τελωγῶν καὶ ἅμαρτωλω», ἔλεγον τοῖς µαύη- 
-” 3 ... 

ταῖς αὐτοῦ 
ω ς ιά 

Τί ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλὼν ἐσθίει καὶ 
1Τπίνε; Καὶ ἀκούσας ὃ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς' Οὔ χρείαν ἔχουσιν οἳ 1 8ἱ 

ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἆλλ᾽ οἳ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἠλθον καλέσαι δικαίους, 18 383 

15 ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς Γεῖς µετάνοιαν.) Καὶ ἦσαν οἳ μαθηταὶ Ἰωάννου 14 

καὶ οἳ τῶν Φαρισαίων γηστεύοντες ' καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ ' 

ἄιατί οἳ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἳ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἳ δὲ 88 
’ 

19 σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσι ; Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς' Ιὴ δύ- 1 34 
- - ς ς 3 ο 

νανται οἳ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὁ νυμφίος µετ αὐτῶν ἐστι, 
32 ” 3. 

νηστεύειν; ὅσον χρόνον μεὈθ ἑαυτῶν ἔχουσι τὸν νυμφίον οὐ δύνανται 
, 3 , .. ὤ «1 ϱ υ α ο Ἡ 2) ς , 3 

20 νηστεύειν. Ελεύσονται δὲ ημέραι οταν ἀπαρῦθῃ ἄπ᾿ αὐτῶν ὃ νυμφίος 36 

91 καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν Ἰ ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. Καὶ οὐδεὶς ἐπίῤλη-- 

15. ἦσαν γὰρ --- αὐτῷ.] Τ]εβε πνογά Ἰανο Ώεθῃ 
Ἰουβ]γ τεπἀετεᾶ, απἀ Ιπάεεά απ] οῇ πιοτθ 

Έναπ ο9Π6 86Π86. Μοεί Οοπιππεηίαίοτ5, (4ο 
Οτοί.) ἴακε ἴἶνε καὶ {ο ἴἶνε τε]αίίνο οἵ, απᾶ τεπάετ, 
«Ρος ἴπετε Ὕνετο ΠΙΠΗΥ, Ὑν]ο Παπά Γο]]ονγεὰ Τ,οεν!, 
απά Ἠπά ααί ἀονγη {ο ἴπρ]α νηι Ἠάπα. Βυαΐ 9 
Ίπνοῖνες α πεεά]εμς τερεύίοπ, απά Τέ 5ποι]ά 
ταῖει Α6θπη, ναί να αὗτῷ ἵ8 ἴο Ὦε τείεττεὰ {ο 
εις, παπά ΕὨναί νο β6η9ο 15, ν]αῖϊ Επ. αβείρης, 
οτ Όνετα ννετο πιαΠΥ ρτεβεπί [η 1μενί5 πουςε] 
απά Ἠαὰ Γ]]ονοὰ ὁ κρκαὶ Ἱπίο νο Ἠοιιβο.”) 

16. Τ]6 8επΠ8ο οὗ Οπής Ἰάΐοπι (νν]οἷν 
οσστε νοί]ι 1π νο Βοτίρίυτα] απά Ο]αθείσα] νυτ](ογβ] 
5, “ναι 19 [νο οπβο] ναί, Ηουυ 19 1{ Όναιι 
Τη Όνο ΟΙαπείσαὶ ννγίέετε α ραγσ]ε 18 ϱεπετα]]γ {π- 

7. εἷς µετάνοιαν.] Τ]οφο ν/οτᾶς ατα νγαπίίηᾳ ἵη 
ΤΙΑΗΥ οἵ Όνε νονί Μ88., ἵπ ποατ]γ αἲ] Όιο ὙοΓβΙοΠΒ, 

βοππς τα; παπά ατο οπποε]εὰ ὮΥ 
Οπεκν,, Επία., απἁ 9ε]νο]κ, Ἐείησ καρροβεὰ {ο 
Ἠανο Όοεῃ Ἱπιτοάποθά {τοπα Τακο ν. 61. [Όοπιρ. 

10. οἵ πῶν Φαρισαίων.] ΜΏΙ απά Ῥεπα. νγου]ὰ 
τοκᾷ οἵ Φαρισαῖοι, [τοτα Ἰπονί οἱ Όλο ῶονί Μ58. παπά 
γεπκίσπα, νήε]ν {κ οὐ ιο Ὦγ Οπίοκὺ., Τ{απα., Υαις, 

Έα νοτο Ἰ9 κοατος]γ εαΠε]επί 

σοὶ ων ναί αἱ Ι - ἕνα ναί απιοκί α 
(σπηπνεηίαίοτν α[νου]ὰ (ακο (ήν σοὶ αν α Ὠπείνο Γον 

Γοε Ότο Ὠπήνο ἵν ενος [οι νο 
Οσαίε., ον ἵπ να ερωτα] απ Οκ κήσα] νντίνοτν, 
γε οπ]γ απάοτ οργίαίη οἰγονικίαηοςν, νο] Ίνοτο 
4ο ποῖ οχίη. Ἐήα. πἰρ]ηΙγ τοπαγ]κ., ναί ΠΙΑΗΥ 

-. 6 56 

βι1ο]ι Ῥαββαρες ατα εἶί]μεγ οοτταρίέ, ΟΥ ΥΤΟΠΡΙΥ Ἱη- 
ἀετείοοά. Απά ε αἀάς, ἰπαί απ]οβς α Ὠαΐϊνθ οπΠ 
ἀερεπά οἩ {ιο ποίίοπ οἱ ἴ]ο εαὐβίαπίϊνο, οἵ Ὦο Ἱπ- 
φοτίεά {ή έιε ᾖήο, οτ Ὀθ α Ιλαέΐυμς εοπιπιοαί, ΟΙ ἴιθ 
κα, { οπηποί Ὦο οοαρ]εἆ νυν] α εαὐδίαπίίνο. Ἠο, 
ΥΘΤΓΥ ΡΓΟΡΟΓΙΥ, ἴακθβ {ιο σοὶ π5 πο Νοπιπαάνο 
Ῥ]ατα] οἱ σὺς, σὴ, σόν. 

1. μὴ ὀύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ ν.] Οαπιρῦ. νγε]] οὓ- 
Β6Υν6Ρ, Όναί “ οἳ α εαρ]οοί 81ο] αφ {]ς, το]αίίησ 
{ο πο οτάἵπατγ ΠΠΠΠΠΘΤΘ απά οιβίοΠας ννλ]ο] οὐ- 
(αἴη ἵπ α οοιΠίτΥ, Τέ 18 αδα] {ο βροα] οΓ α Ὀνίηα 
νο ἐς πρυεγ 49Πθ, 45 οἳ νν]χαί οαηπιοί Ὀο ἆοπο.) 
ἨΗΙΝΥ ταπιασ]κς, Οναί Όνο ἴοτπι 8 αβοά ΟΠ ΔΠΥ 
τοαβοπαβ]ο Ἠπάταπος, (λοισ] [ας βλοτί οῇ ἱπαρτοῦ- 
αγ. 1. Η νε αοίἶοης Ὦο Ἱποοηρτιοιθ ος πι- 
Ρ{ΟΡΟΣ, 45 Τμικο χὶ.Τ. Π. ΙΓ ἴιο (ΐπσ νἰο]αίος 
4ΠΥ τα]ο οὗ Ίανν οἵ οφα1{γ, α8 Ὠουί, χ. 17. ΛοίΒ 
χ. 41. ΤΠ. 1 Π Όο πο αστοσηθ]ο {ο ιο Ὠϊνίπο 
σοµηεο]ς, ας Μα. χχν]. 40. ΤΝ. Τ απγ ἵποοηνο- 
πίεπος ΤΙΜΟΡ, ΟΥ οί]πογ οππρ]ογπηθη{ Γππροάοβ ἴτ, 48 
Μαν 1, 20. Ύ. ΤΡ ύνοτο 18 ΠΗΥ ἀο[οοί ος (]{ ἵπ 
Όνα ομ]οοί, ας “ Οτίί ορ/ά 40 πο πηἰρΏίγ ννοτ]κη 
Ῥοσαμκο οὗ ιοί απῃο]Ιοί”. Μας νί. 5. ΥΠ. 1 
Όνοτο ἵπ α ἀἱπροβίάοῃ πάνοτεο {ο 18, .θΠ, κκκν!]. 4. 
ομπ χὶν. 11. 

20. ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις]  ἈῬονοταὶ αποϊοηί 
Μ55, απά Ψογβίοηα Ἰανο ἐν ἑκείνῃ τῃ ἡμέρα, ΝΝ]ή ο] 
ἵπ Ῥτο[οτοὰ Ὦγ ΜΗ αππᾶ Ἠοιᾳ., απά οὐ[ίοᾷ Ὦγ 
Οπιοκὸ,, Ὑπει, απᾶ Βομοίσ, Ὀυ{ ννλουί ροοᾶ τος- 
ο; [ος, αν Επ, οΏμοίνον,  οπΏ οἩ πο ποσομηί 
Ὦο πάπησᾶ, ίπος Όινο ρ]ατα] τοσο {ο πο ρτο- 
σορό ἵπα ἡμέραι. Ἱ ον] γοπιπτς, ἴσο, Όναί Όνο 
(ο ΗΠιΟΠΥ ο Όνο Τογείσηα ἵν ποῖ οὗ πααο]ι ννοἰμ], 
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9. ὕ. µα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιῤῥάπτει ἐπὶ ἵμαιίῳ παλαιῷ"' εἲ δὲ μή, αἴρει 

τὸ πλήρωμα αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον οχίσµα γίνεται 

Καὶ οὐδεὶς ῥάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" εἰ δὲ μὴ, ῥήσσει 33 

ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκοὺς, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται, καὶ οἳ ἀσκοὶ ἄπο- 

λοῦνται ἀλλὰ οἶνον νέον εἲς ἀσκοὺς καινοὺς ῥλητέον. 

Καὶ ἐγένετο παραπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν τοῖς σάθθασι διὰ τῶν σπο- 53 
ρίμων, καὶ Ίρξαντο οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ ῥὁδὸν πομεῖν τίλλοντες τοὺς 

11 5Ί 

15. 6. 
Ἱ 1 

3 στάχνας. Καὶ οἵ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ" Ἴδε, τί ποιοῦσιν ἐν τοῖς 34 

3 σάθθασι», ὃ οὐκ ἔξεστι; Καὶ αὐτὸς ἔλεγεν αὐτοῖς' Οὐδέποτε ἀνέγνω- 56 
τε τέ ἐποίησε «αυΐδ, ὅτε χρείαν ἔσχε καὶ ἐπείνασεν, αὐτὸς καὶ οἱ 

µει αὐτοῦ; πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ᾽᾿Αδιάβαρ 36 
- 3 ’ 9 . ” . , ”, «. 2 »Ε 

τοῦ ἀρχιερέως, καὶ τοὺς ἄρτους της προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστι 

φαγεῖν, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσι, καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς οὖν αὐτῷ οὖσι ; 

Τὺ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ο ἄν- 
.] .”. 

ἔλεγεν ανὐτοῖς 

αἶπος ἶπ 8οπιο ο έποπι πο αἰπρα]ατ πρ ὃ6 
ίακεῃ ο ἐἶπιε π σεπεγαῖ, παπά Οπετοίοτε ο α [τε 
ταηβ]αίίοη οὗ ιο ρίγα. Α5 Η]ο τεββδοηπ 8 
Όνετε {ος οπποε]]ίηᾳ ἴ]να καὶ Ἰαδί αβΏετ, 45 ἶν ἆοπε 
ϱγ Οτίσκὺ., αι, Γιπα., απά Βο]ιο]α, Γοπι ΠΙΠΥ 
οἳ ιο Ὠθεί Μ858.; [ος Όιο εορυ]α (48 Επίκ. οἳ- 
βο{νες) οαπποί ὃο ἀἱδρεηδεά η. Όπ Ες απἀ 
Όιο ἔνγο ποχέ γογεε8 5εο Νοίες οπ Μαἴ. ἱκ. 16, 17. 

3]. αἴρει---παλαιοῦ.] Το οοπείταοίίοη 8, τὸ 
πλήρωμα αὐτοῦ τὸ καινὸν αἴρει (τὶ) (ἀπὸ) τοῦ παλαιοῦ, 
(18 πουν αρρ]οπιοπί (πκοῖῖι (κοπιοήηρ) Γποπι 
Όνο οἷά (ρατπιεη1).”. Τα 11ο αποϊθηίς ιρρ]εὰ 
ἀπὸ, ἵψ Ρρ]αΐπ [τοπα 1858 αρροατῖης ἵπ 11ο ΜΒ. ἵπ 
νατίοςς ροβ {σης ἵπ νο ραββασο, μέ, πο ἀοαθε, 
π]ναγς (Τοπ Όλο ππατρίη. Πλήρωμα ἵ8 [ος ἀναπλή- 
ῥώμα, έιε κρρ/επιεπίαγη ρογέίΐοπ, 38 ἵ 8 οχρ]αϊπεά 
Υ ΗοΡγεΝ, ΟΠ πο ΠΗ]] β6ηβο ΟΓ {Ίνοβο ἵννο νετες», 

96ο Μαγκ]. ἵπ Ἠσοθῃςδ, ΘΥΠΟΡ. 
25. ἐν σάβῇ.] Ἰωακο ν]. 1. 84Υ8 πποτο ἀθβπτε]γ, 

ἐν σαββάτῳ ὀευτεροπρώτῳ, ὙΝηθτο 96ο Νοίο. 
--- παραπορεύεσθαι --- σπορίµων.] Παραπ. ἵδ πο 

Ἠετε ριῖ (48 ΠΙΠΗΥ ἱππασίπα) ΓΟΓ πορεύεσθαι  Ἠσξ 18 
Ώιθ ΒΕΠ56 ΟΓ παραπ. διὰ τῶν σπ. Ναί Ρα]. 
Ἀπά Κτεῦς 8αγ, '' {ο ρᾳ5ς ὮΥ πραν πο οογη-Πο]άκ.᾽ 
ιο ΒΗ11 9εηςο ἶ8, ““ ἴο ρα88 αἶοπα (1. 6. Ὀιτουρ]ι) 
Όιο οοτη-βε]ά8.’΄. 86ο Ὠουε, κκ], 50. 

---ἤρζαντο ὑδὸν ποιεῖν τίλλοντεςτ.σ.] Της ἵ8 (18 
Βεζα παπά Ῥομ]οαβη, τοπιατκ) απ ὑπέργειαπισεά εοἱ]ο- 
εαἶσπ, (01ο ργίπιαγι ποιίοπ Ὀοῖηρ φοπίεὰ ἵπ νο 
ραγεἱοίρίε Ἰηκιοπὰ οἳ νο νοτυ), δ ἤρζαντο ὃδὸν 
ποιοῦντες τίλλειν, ἃο., 38 χἰ. ὃ, απά Λος κκἰ. 15. 
'Οδὸν ποιεῖν ἵν Ἡο]]οπίκείο Οτο] (νν 1] βοπηθ {πο 
ἴμτο οΓ Τα ἡπίκπα) Γοτ ὁδὸν ποιεῖσθαις νο ἀῑκείπο- 
Πομ οίνος 16 Λοϊϊνο ππά ΜΙάά]ο νοῖσο Ὀοίπᾳ, 
ἵπ Όνο Ἰαΐοτ γνγίίετς, οβί6Ἡ πορ]οσῖοά. 

24. ἴδε, τί ---- ἔξεστι] “ου ! νγ, ος Ίνουν, αγο 
ἴλοΥ ἀούηᾳ οἩ ιο Βαὐαιὴν Ἠν]ναὶ {9 πο Ἰνῇη] {ο 
νο ἆοπο Τ 0) 

30. ὅτε χρείαν ἔσχε] “νο Ἰνο Ὕνας ἵῃ - 
αἰγαἰ(ς͵)  ννας ργεμκο ποσθρα/(γ.”΄ Ἀοο 1 Βαπι. 
κχί. 6. Τ 1 πο πποτο]γ ΑΥΠΟΗΥΠΛΟΙΒ (48 ΠΙΑΗΥ 
εΙρροβε) νἩ Όλο ἐπείνασε Γοἱ]οννίπᾳ. 

--- αὐτὸς ---- αὐτοῖς '] Την ἵ9 ααἱά κατ’ ἐπανόρθωσιν. 
πεμ- ποίο ος Μαι κ, 5. Τ Ἠανο ροϊπίοὰ αοοοτᾶ- 

Καὶ 5] 

Ἰετο αἀνοτιες {ο ἴοοκ ρ]αςε, Απιείεο]ι ννας --- 
Ῥτίεκί: απά οἵἶνετ νὰ βἶνουν Οναί Αὐἰαιίνατ 
ν/α8 8οπ ο ΑΠΙππεΙεεἩ. Το τεπονε -ο” κτο--ᾱ 

πιο 

ἀθανουτ ἴο τεπιονς Όνε ἀῑπου Τε Ὁγ πιοαϊ[μίπις Όνθ 
μα] κἰσπίβοαίίοι οἱ ἐπὶ, ο: αἀορείπᾳ οὔ νετ 8εη»ο8. 
Ῥυί Όιαῖ 16 {οο ρτεσατίοις, απά Ιπάρεά ὑπε[πείεπά α 
πποςθ {ο ἀθκετνε απ ποπίοη, ἈΒενεταὶ τεσεπῖ (οπῃι- 
πιεμίαίογα 5αρροςε ναί νο Ἐναηρε]ἰδί Ίνα Γο]]ουν 
εἆ Όιο Γαθηπίεαϊ πιοᾶς οὗ οἴααση ς πμ] οοη- 
βαἰδίς η αονή 5οπιε μήλα 1ρα] ννοτὰ ου ἳ οὗ εσας] 
βοσίομ, απά αρρ]γ{ 6 παπης {ο νε κοοίῖοη Π- 
αε]{ ο Ῥοπι. χὶ. 3. ἐν ᾿Ἠλίᾳ. απά Ματς κ. 36. 
ἐπὶ τῆς Βάτου. Της νο βεπβο ουν] να, “Τη εἶναι 
Ῥοτίίοπ οΓ νε Ὀου] οὗ Βαμιπε] ννηετο νο Ἠιαίοτγ 
οὗ Αὐἰαίνατ 19 τε]α(σοά.” Βατ Οκ 9 ποῖ πποὰ 
Ὁγ νο οοἱ]οσαίίοι οἱ νε ννοτάςς ποτ η] ἐπὶ ντι 

ο (επί. αἁπηξ οὗ 5αο]ι α εἰρπίβοαιἰ Ἄςι 
9 ΑΡίαίνας οα]]εἆ α Ηἰρ]-Εειθεί τη 1 βαπη. κκἰ. 3. 
8ος. Όὔνοτα, αραἶπ, Ὀνπ]ς εἶναι (νετ απά 8οπ Ἰναά 
Όνο Παπηθα, αππά ναί Όνο (αἱ]νοτ ννας 
Αρίαθνας,  Βυϊ Ομ κο] ου 9 ἴοο 

κοηκο νησι, ἰπάρες, νου νν] πο αἀπιῖι. 
οί νο Ατιοῖο, Ιπάροά (οοπΏπα ος Ἠθ], καο]ν ννου]ά 
Ἰνανο Όνδεν Όνο ασο. κ], 43. πιοαπίηᾳ, 
Το υκο 1, ὸ. ἐπ ερίων "Άννα καὶ Καιάφα. Ὦο- 
οσο, ἰ 9ρ0 Παονά Ἡ. 3 Ἱω Ῥωοί πολης ο 

απὶ ̓Αβιάθαρ τοῦ ἀρχ.] Τνο ποπος οἳ (ἰῤε ο! ἀἰκήη- 
ἀἱερυίο βρεπια { ο τί Ηιρ]ι- ο  ψ] νο {ποπ οἱ]νετβ 
πενοςὰ γε ωμβ Βυι πως γτψι βαπιο μμ /- Όνο παππο Αα να 
οὗ Όνο Ο. Ἔ. απάοά το (1 8απι. κχὶ. 6.), τς αρ- 
Ροαγς ναί, αἱ Όνο ρετίοά νν οι νο οἰτοπηκίαπος 

πνας πο ΑΠ ΠΠΟΟΠΙΠΙΟΠ οπς 



ΜΑΕΒΚ ΟΠΑΡ. 1. 28. ΤΠ. 1---6. 

98 Όρωπος διὰ τὸ σάββατον. Ὥστε κύριός ἐστιν ὃ Ίἷὸς τοῦ ἄνθρώ- 19 
που καὶ τοῦ σαββάτου. 

165 
μτ τῦ. 

6. 
8 

Ι ΠΠ. Κ{Ι εἰσῆλθε πάλιν εἲς τὴν συναγωγὴν, καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρω- 9 
΄ 2) αμ - 9 ’ ἎἌ, 3 

2 πος ἐξηραμμένην ἔχων την χεῖρα, καὶ παρετηρουν αὐτο», εἰ 
»] ’ 2 

Ά βασι θεραπεύσει αὐτὸν, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 

δ 

Ὁ 

τοῖς σάβ-- 10 Ἰ 

8 καὶ λέγει τῷ 

ἀνθρώπῳ τῷ ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα᾽ Ἔγειρε εἲς τὸ μέσον. 
4 καὶ λέγει αὐτος ' Ἔξεσι τοῖς σάῤῥασιν ἀγαθοποιῆσαι, ἢ κακο- 9 

3 ο. 3 

ὅποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι, ἢ ἀποκτεῖναι; οἳ δὲ ἐσιώπων. καὶ περιβλε- 1 0 
ο 3 - » 

ψάμενος αὐτοὺς µετ ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς 

καρδίας αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ  Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. καὶ 18 
ο. 3. ο πο πο κ 

6 ἐξέτεινε, καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὁγιὴς [ὡς ἡ ἄλλη] Καὶ αι 
ο 3 , ᾽ - 

ἐξελθόντες οἳ Φαρισαῖοι εὐθέως μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν συμθούλιον 
3 3 - 3 3 η 

ἐποίουν κατ αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσι. 

«παξατα], 1ξ πο αὈςο]αίθΙγ ποσθβκατγ. Της 
6΄8εη9ο ν]] Ῥε, ἐμαί Οής αοίἶοη οὗ Ὠανίά Ύγαβ8 

ἵπ Ένα πα οἳ Αὐίαί]ατ, ἔιε ποῖεὰ Ῥείδοη ΝΤΟ 
ννας αβεγιοαγάς Ηϊρ]-Ρτ]εςι. ο Ἰωακε ἵν. 21. ἐπὶ 
ΣἙλισσαίου τοῦ προβήτου. Ταἱ5 πποί]οὰ (νἨίοῃ Ἠαά 
Ῥείοτε οεσυττεὰ ἴο Ζερσετις απἀ Ἰεί8.) 8εεΠῃς εΠ- 
εελεά {ο {πε ρτείετεπςε; τί Τ πιαςί [ΤαπΚκ]γ οοη- 
{οςς ναί 1 ἵς ποῖ 5ποῇἩ α5 {ο Ῥ6 αῖτε βαΏἰς5[ασίοτγ 
το αμ. παπά. [ζΟοπιρ. Εκοά. κχὶκ. ὀ2. Τεν!έ. 
ν. ο]. 

98. ὃ Ὑϊὸς τοῦ ἀνθρώπου] τοῖ., Οαππρῦ., Ἠ/ακος., 
Καίπ., απἀ Ἐτίπ., βίτεπαοιξΙγ οοπίεπἁ ναί ἴθ 
β6ηΠ5ε Ἠοτο ἶ5 ποῖ “ιο Βοπ ος Μαπ,)” νπ]ο]ι ἶ5 ενα 
ᾳεπετα] Ἱπεετρτεία ο, Ὀαί α 5οπ ΟΓ ππαπ. “ΕΟΤ 
(6αγς Οαπιρῦ.) α5 ια Ἰαδί γγοτᾶς ατθ Ιπίτοάιςσεἆ 48 
4 εσπερηµεπιορ [τοπα γνηαί Ἠας Ὄδεῃ αἀναποςά, ἴε 
Άοπ οἱ πιαπ Ίετε ππαδί Ὃο οαπἱνα]επέ {ο Ίπεπ Ίη 
Όνε ο. οἵμεγννῖεο α ἴοτπι ἵ Ἱπίοδισθά 
Ίπῖο πα οοπο]αβίοι νΥμῖο]ι ννας πο ἵπ ια Ῥγεπη]- 
ϱε5.””. Βηϊ (ής βανουτς 10ο ΠΙΠΟἨ ΟΕ νε βορΗΙςίτγ 
οἳ Βεοίε] ἀῑα]εσίίσς; απά πε Ππίετρτείαίίοη 15 Π18- 
Ρ]ε {ο νετγ εετίοι» οὐ]εσίομς. Ῥαῇῇσο Τε {ο 5αγ, 
1. Οιαί εαεἩ α Αἰρπίβοαίοπ ο Υἱὸς τοῦ ἀνθ. 18 πΠ- 
{οαπᾶεὰ ἵπ Όνε Ν. Τ.: απάἆ 2. ναί βΙςἩ α 5οη5ο 
οΓ κέριος πο Ὑετο εχ]θί ἵπ πε Βερί., ἴἶνα νΥΓΙίοΓΒ 
οἱ Ἰαΐει τος], οἵ να Ν. Ἐ. Ίπ α]οτί, μα Ππίογ- 

ἴοη οππ Ὦγ πο ππεπης Ὦο απ εθὰ, α5 ΙΠίτο- 
---- νήθχουῖ αΠοίεπί ρτουπἀ, α ν΄ αίτοησ 
. «ον νμίσ Ἰεπᾶς {ο α Ἰαχίιγ οὗ ορίπίοη 

Ῥτασ {ίσο 5 {ο Όια οὔρετναπος οἱ να Βαβθα, 
«πο α5 οἳτ Τ,οτὰ εομ]ά πο Ίπεπη {ο Ἱπει]σπία. 
Νογ 9 Τξ πεερρκαγη 9ο Το Ἱπίστρτοί; [οι (15 Τ Ἠανο 
οὕκοτνεά ον Μα. κ. 5.], νε ὥστε Ἠετο ΠΙΣΥ ο 
ποῖ ἠ]αδίοε, Ὀπί εσπὑπιαίίηο; οὗ νιπῖο] πκερ εχ- 
αππρ]ον ππαΥ Ός μεση ἵπ Ξίερήι, ΤΗ6Α. παπά Ηοοφογ. 
Ῥαήΐς, Οἱ, νῦν Μα]άσῃ., 1 ππαΥ Όο οοηβ]ἀετεά 
Λ .. Τις νίενν ἵα εἰτοπρ]γ σοπβγπιοὰ 
ὮΥ Όνα ΠιαΠποτ ἵπ νμίοὮ 8ε. Τακο Ἱπίτοάνσος ιο 
νοτᾶς, Ἠονίάσε νο πουν Γπιοτρτείπίίοη 9 ποση- 
ύνοά κ... καὶ (εηοπ) οἳ νο ρτοβεπί ραβλαρο; 
πηής]ν ρτοκί [οτος, απᾶ Ἱππρ]ίος (48 ὨΏοδάτ, 
Ίπκῦγ οἴννογνοκ]) ναί “ Όνο Φα ἲν ννας απ Ἱπκί- 
ἰωΐσπ ος Γίαπσο, απ σος νάνο. Λο 
τε[αγ {ο πι ϊνογ τν νήσοι (Ἠτίκε, ὮΥ νο 
πι η{κίτγ ο Ἰήν Α. ο, ανου]ᾶ οχοτί ονοτ Τε, {η 
ο Ἡ Ποια αρηρηή]ι (ο νο [γαί ἀπ οί {ιο 
. ο παν πὐᾶ, Ον Οκ να α- ἀο]ίσπίο 
ναγ οἵ εἰαπίπα ο Ὃο Όνο ΜΗΔΕΙΛΗ, δ ἵπ Όνο 
ννογόν α ερτοά συ Τ,οτᾶ οἩ απο γοτ οσσπβίοη, 
5 Τ]ετο ἵα Ίνογε κοπεί τοπίο ΥΠ νο Τοπι- 

Τη εἶνογί, Όνο τοπκοπίπα κοσπη {ο ο ἠ: ναί 
α”. 

ἃ5 ο βαβθαίῃ Ὕνας απ΄ Ιπεβ(αίίοη πιθαπέ Γο ἴπθ 
βοοὰ οἳ παπα, ἴε τε]αχαί]οπ οἱ {πε αἰτῖοί οὔδετν- 
απος ΟΕ 1ΐ τη]σ]έ, 1Π 8οΠΠΘ δχίτετηθ 63868, Ὀ6 ]ης{]- 
Π6ἆ, α5 ἴη ναί ο Ὠανίά, απά ἵπ {πῖ6 οῇ ΐς ἀῑδεοί- 
Ρ]ε5. Βεεῖἆς», ΙΕ ἐἶιαί ννετο ποί (λε σᾳ56, ἰλαί Πὶς 
οοιπίεπαπςθ απάἀ ρεγπιϊβείοηπ Ἠετθ α δι{Ποἷσηί αἲι- 
Πιοτίίγ, {ος ιο Μοβείαμ ἶς Τ,οτά, ὅτο. 

ΤΠ. 2. παρετήρουν] Παρατηρεῖν βἰρη]βθς, 1. ἴο 
Κεερ οπε) 6Υε5 βχεὰ Ρεείἀε οἵ «ο5θ {ο (παρὰ 
ΔΠΥ ο ο: Ὠμπσ. 2. {ο ναΐσλ, ννηείπετ {ΟΥ α 
Φοοᾶ, Οἵ (45 ϱεποτα]]γ) Γοτ απ ουῖῖ ρΙτροβθ. 
4. ἔξεστι --- κακοποιῆσαι] Α]πιοβί α]] τεοεηί Επσ- 
κ] ϱοπηπιεηίαίοτθ Ιπίχοάασα Ἠετο α Νοίο οῇ 
Οαππρῦ. Ιποα]οαίίπσ Ὠναί Ιπ Βοτίρίατο, α ηθρα- 
Ποπ 19 οὔιεπ οχρτθβεεά ὮΥ απ αβηγπιαίίοη οῇ να 
οοηίτατγ.”. Βαΐ 1 ἀοθεβ ποί αρρθας Ὑ]αί Ῥδατίης 
ΒΙΟΙ α (τίς τεπ]ατ| Ίας ΟΠ ο Ργοβδοηί Ραββαρο. 
Ἠετο {Ἴνετε 16 απ ἐπίργγοσαίίοπ ; ννλὶο ους Τ,οτὰ 
Ιπίτοάπςςς, 45 Ῥεΐηπσ ποτε αρἰτ]ἰθοἀ ἴαηῃ α Ίπετθ 
ἀεείαγαξίυο 5εηίεπςθ, Ἠε Ίαανος {οπιδείυος {ο ἀ9- 
οἶάς ια ροῖπί. ὮΥ (ο εχρτοβδίοη ἀγαθοποιῆσαι, 
ιο αἀγοτίς {ο Ἠῖ5 Πεα]ῖης (νο οτἴρρ]θ: απά ὮΥγ κακο- 
ποιῆσαι, {ο {πο ἀθεῖσης ασαἴηδί Ἠ15 Ἠ{α, νν]ο] 1ο 
Ῥατίεοες Ίνετο Ρ]οίήπσ ονθη ΟΠ πα βαβῥαηι, 

ὤ. μετ ὀργῆς] Τι ἵ5 πο ΠΘΟΘΑΦΑΤΥ Ἠθτο {ο 4ἱβ- 
ου5ς, νι ( οπηπιθΠ{α{οΓς, ἴιο απαβίίοπ, ννλδί]ετ 
Οε]δέ τοα]]γ (ε]ί απροτ, ος πο; οἱ ναί 19 {ο 
{ας ἀεβηίΠοῃ οῇ απρετ; Γοτ Όιο ψνοτά ὀργὴ ἆοθβ 
ποί Ἠετο ἀοποίο απσοεγ, Ὀαί (48 βοπιθίίπηθς ἰπ 1ο 
0Ἰαβείοπ] ν/γοτς) οοπιπιοίο απίπι, ἰπαίσπαίοη ; 
νο] Ἱπαγ Ὁο ἀεβποᾶ, ντι ΗΟΥ, κ α ἀἱδρ]δας- 
υπο οϐ Όντο παπά, ατὶείηα Γγοτα απ Ιπ]άΤΥ ἆοπο ΟΥ 
ἱπίοπάσά {ο οιγβο[νθς οἵ οἱΊγ6γΒ, ντ α ἀοβίτο {ο 
Γ{οππονο νο Ππ]ΙτΥ.”. Της νίονν 19 ορίαυ]{ε]ιοά ὮΥ 
Όνα νγοτὰ Γο]]ονγῖηρ συλλυποίμενος, Ὀεῖπρ ρτῖονος {π 
πη]πᾶ, ννμίο ννας, πο ἀουδί, πιοαπ{ί {ο α παν απἀ 
οχκρ]αἴῃ ὀργῆς. Πωρώσει ({τοπι πῶρος, ἃ Ἠατά ρίεςα 
οῇ ΚΙπ} εἰσηίβος ο] ΡΠΟΡΕ, Ρογνογβ!{γ. 
-- ὡς ᾗ ἄλλη] Τ]οβο ννοτάς νμίοὮ ατο οπη {ο ἆ 

ἵῃπ κονετα] ΛΤ55., πποµί οῇ νο Ὑογβίοης, απᾶ 8ΟΠ16 
Εανογε, ατα τε]οσιοὰ ὮΥ πιο ΟτΙΠσΡ, απά οπη- 
σρ]]οὰ Ὦγ α πιο απ Όνο Ἐάῑίοτη [τοπ Οτίοβὺ, {ο 
Βολο]α, οῖπρ εαρροκοᾷ {ο Ὦο Ἱποδπσοά Γοπι 
Μα, κα, 1δ., νο 4οσοπι νοτγ Ῥτοβαβρ]ο, 
᾽Αποκαβιστάναι αἱρπίπον {ο τοβίοτο αΠΥ Οπρ {ο 18 
(οτπποτ ρ]ασο οὐ αἰπία, απᾶ ἵ, ἵπ Όιο Ῥαμλίνο, ΡΥ 
Πήρροστ, απᾶ Όνο Ἰπίο Οτο] νγ]σογα, παπά 41ο 16 
Βορί,, π.οά οἳ τοκίογα (ση γοπη κἰσκηον» {ο Ἰνοσ]ι, 
5ο Ἠΐρροςστ, Ερίάειη, ρ 13233, ᾗ γλῶσσα ἀπεκαθί- 
στατο εἰς γαὐπγό, 

6, [έοτημ. Μα, κκ, 10.] 
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ΜΑΗΚ Ο6ΗΑΡ. ΠΠ. 7 --- 17. 

Καὶ ὁ ἸΙησοῦς ἀνεχώρησε μειὰ τῶν μαθηιῶν αὐτοῦ πρὸς τὴν δά- Ἰ 

15 Ἠ λασσαν" καὶ πολὺ πλήθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησαν αὐτῷ, καὶ 

ἀπὸ τῆς Ιουδαίας, καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ 8 
πέραν τοῦ ἸΙορδάνου καὶ οἱ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολὺ, 
ἀκούσαντες ὅσα ἐποίει, ἠλθον πρὸς αὐτόν. Καὶ εἶπε τοῖς μαθηταῖς 9 
αὐτοῦ, ἵνα πλοιάριον προσοκαρτερῇ αὐτῷ, διὰ τὸν Όχλον, ἵνα μὴ ὁλί- 

ε) 

19 θωσιν αὐτόν. ΠΙολλοὺς γὰρ ἐδεράπευσεν ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ, ἵνα 10 
18. αὐτοῦ ἄψωνται, ὅνοι εἶχον µάστιχας. Ναὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, 11 

ὅταν αὐτὸν ἐθεώρει, προσέπιπτεν αὐτῷ, καὶ ἴκραζε, λέγοντα" Ὅτι σὺ 
εἶ ὁ Τίὸς τοῦ Θεοῦ! Καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν φα- 19 

᾿ ’ 

13. γερον ποιησωσι- 

1 ᾖθελεν αὐτός' καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν, 

Καὶ ἀναθαίνει εἲς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὓς 18 

Καὶ ἐποίησε δώδεκα, ἵνα 14 

ὥσι µετ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσει», καὶ ἔχειν ἐξου- 15 

σίαν Θεραπεύειν τὰς νόσους, καὶ ἐκθάλλειν τὰ δαιμόνια". [πρῶτον] Σιμῶνα, 

4 (καὶ ἐπέθηκε τῷ Σίµωνι ὄνομα Πέτρον") καὶ Ἰάκωδον τὸν τοῦ Ζε- 16 
θεδαίου, καὶ Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώθου" (καὶ ἐπέθηκεν αὐ- 1π 

7. [Οοπιρ. Μα. ἵν. δὴ 
Β. οἱ περὶ Τέρον καὶ Σιῤῶνα] (τοι. τἱρ]η]γ οἳ- 

8οΓνος, λαί {ἶνοθε αγθ ποῖ ἴἶνο Τντίαπς απἀ Β]άο- 
πίπης, Ὀαί ἴποβο νο Ἱπλαδίίεά ἴἶνο οοπΏποςθ οΓ 
Έντο απἀ Βἰάοπ. Ἀ6ο γα], 34. 

Ὁ. εἶπε τοῖς μαθηταῖς] “' ηθ ἀῑτοσίοά Ἠϊς ἀῑδεί- 
Ιο8.’΄  ἹΠροσκαρτεοῇ αὖ., “'β]λου]ά αεπά προν 
ἴπα.””.. Προσκαρτερεῖν δἱμηίβος, ]. {ο Ρ6Γ8ενετε ἶη, 

απά οοπίάπαθ ἐπίοπί οπ απι Ειίπς. 3. ἴο αἰ{επιά ο 
απ Ῥεγδοπ. 9 Λος νΗ], 19. βαπτισθεὶς ἦν προσ- 
καρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, ππὰ αἱκο ἵπ βενοεγαὶ Ο]αβείοα] 
Ράββασος οἶίοά Ὁγ νο Οοπιπιοπίαίογ. Ἐτσ, 
υπ. 1 νετγ είταηρο ναί Όιο ρΊταδε αἸνου]ά Ίετε 
Ψο α5ος οΓ α {11 Ῥυή, ἵπ [αοῖ, νε (πρ 18 ρα 
{οτ α ῬέΓΔΟΠ --- πο τοισεγς [ος νο ᾖοαί, 38 ἵπ ἃ 
Κἱπάτθά Ῥακααρο οἳ Τημογά, ἵν. 190, νήιοτο 96ο 
πιΥ Νοῖςα, αἱδο Ἱη[γα ἵν. 90. ἄλλα δὲ ωφενή » μετ) 
αὐτοῦ, 1. 6. ΝΕ] ο εδιας νθββο], νηετε 566 ἈΝοῖς, 

10. ἐθεράπευσε] Ώταῃ., Ἓθννο., Καῑπ., απά Επία. 
γγσ]]γ οὔφθγνο, εἰναί ("ήν περί Ἰανο ἃ ρηρεγ/εοί 
βοηβο,”' Ἰαὰ Ἠθα]οά.”.  Μάστιγας ἀεποίςα “' ργῖιεν- 
οὐς ἀῑδοτάςις.”. Ίο ννοτὰ ρτοροΓίγ εἰμπίῇος α 
ροοµγσε, Ὀαῖ πιοϊαρ]οτῖσα]]ν ΔΗΥ (ογωγίπς α[[ες- 
Πἱοπ, οεροςἰπ]]γ ἀΐκοαρο, . 

11. πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα --- προσέπιπτεν] «αππογ., 
Ἠοβεππα,, απά Να, ἴακο μες μφάι. {ο ἀεποίο Όνο 
ΡεγΑΟΠΦ νν]νο ννοτο (τουυ]οὰ νι ἆππιοι». Βαε, 
αφ Επί. αεί1γ τοππατκ», Όνοτο ἵ9 Ἰοτο πκοτί ρε {ο 
4 ΠπΟΠΝ, Ὕν]ναί ο ΡΟΓΡΟΠΦ ροββο8εοά Ὦγ νοπα ἀἱά, 
Ψδςπ κο {λοβο ΡΟΓΜΟΗΕ Μοτο πο Ενοίγ ΟΠ ΠΠΠΒ- 
ἴογα, Ὀαί ννοτο ρονοτησὰ Ὦγ νο ἆππποηκ. 

--ὕταν αὐτὸν ἐθεώρει] Τ]νο κοηκο ἶ8, “5 οΏοη 
Δ5 νου «ανν Ἠπα,) νο Επί, Ῥτοποσποςς {ο Ὦο 
κο]αοίκίίο, απ]οθς νο πνπίίο ὅτ) ἂν ἐθ. ἘΒαῖ Όνοτο 
σας Ὁδ πο ἀἰβ Ιου Τγ πι καρροείηµ ναί Όνο Έναημο- 
Ἠαί κο ὡτοίς, ος, αἲ Ἰομβέ, 5ο οομαἰάοτοά νο σοη- 
Παποίίον ἵπ Πα πηἰηά, Ῥορρο οἳ Ἰασγά. ροί- 
Ροπα]]ν κο οὐ, 

14. ἐποίησε] “' αρροϊπίος, 8ο Λροο. ἰ. 6. καὶ 
ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς τφ Θεω, ΔΠά ΒΟΠΙΟ- 
εἶπιου ἵπ νο Ἰαΐοτ (Ἰακκίσαὶ νντίίσγ, Όνο Που, 
πώ ἵπ 1 βαπη, χἰἰ, 6. απ κοπιοίπιος νο Ἰμαίπ 
αοζγε, 38 ἵπ (ἱσοτο ρτο Ῥἱαποίο, 4. 
15. αγ-- Τῆνο ννοτὰ Ἠθτο εἰμηίβος ταοτ 

Ρε να απ λογγ. 
16. πρῶτον Σιμῶνα] Βοχα, Βολιπιίά, Οἱω, Βε]νοιί, 

Όνο 8εηκε ἶ5, “' Απά Ίνε 
) εα]]εά 
εί ἵνε ας 

1ρο ο Τκο ν]. η λίαν λπατίς 8εεπι8 
Ἰαὰ τη νίονν), ἐκλεζάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν ὀἑώδεκα, οὓς καὶ 
ἀποστόλους ὠνόμασε" Σίμωνα (ὃν 
καὶ ᾿Ανόρέαν, ἃο. 1 
νο ναί οπε νοτὰ κἸου]ά Ίνανο εἸἱρρεά ου 

οπηβείοῃ, ον. νο Ῥτὶ οὗ Ἱοπιατε]ουίον, ος 
ταί]νου ϱεπεγαὶ αἱ : ζος ἵν Μαπυκοτίρί οἶναγ- 
ποῖοτα να ἵ8 ΥΟΓΥ ] .-- Τναί ννου]ά 
ο ο ο ἳ εν γε 

ἳ 

πρῶτον ΛΑ ἱηκοτίοὰ {( 
Ακ, «Ὀοσπυκο 

ἰο, πονονος, πθπςς Ν 

Υ ποι ἵπ νο 
ης χο κοοπηῖηρ Ἰναγκὴ- 

ἵ Ἰσμς, ἵΓννο οοπαὶ 
νο Νοτᾶν ρΓοςοΛίᾳ ἵνα ὧσι --- δαιμόνια αγε, 1η 8οἱης 
ππθβδητο, Ρραγοηίλο 

Τ]νο ννογς καὶ ἐπέθηκε --- πο Ίοτο πάσα 
Ρατοπ ο ὕ σαν Ἰνοσσπακε, ἵπ ο. Ομ ευγπαπηθ 
πάς ποῖ ῥίνοη Το Βίπποη οἩ νο οί, Όνί αΏοτ. 
κατά, Ἀθο Λία, χνὶ. 18, 

α 

ι 
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π ψ ᾽ [-] - 3 ; 

Ι8 τοῖς ὀνοματα ΛΒοανεργὲς, ὃ ἐστιν, υἱοὶ βροντῆς ') καὶ «Ανδρέαν, καὶ 19. ϐ. 
-ω -” ιο 3 

Φίλιππο», καὶ Βαρθολομαῖο», καὶ ἸΜατθαῖον, καὶ Θωμᾶν, καὶ Ιάκω-- 15 
-”-. 32 ο » 

3 6ον τὸν τοῦ ἀλφαίου, καὶ Θαδδαῖον, καὶ Σίμωνα τὸν Κανανίτην, καὺ 
32 ΄ 2 ’ 3 

Ἰούδαν Ἱσκαριώτην, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. 
.. αν 3 3 . ΔΝ , ΄ »’ ς/ ' , 

0 Καὶ ἔρχονται εἰς οἶκον καὶ συνέρχεται πάἄλιν Όχλος, ὥστε μὴ δυ- 
3 ᾿ ’ 2» »ω 9 3 ’ ς 3 3 » 

Σ1 νασθαι αὐτοὺς µήτε ἄρτον φαγεῖν. λαὶ ἀκούσαντες οἵ παρ αὐτοῦ, 11. 

- 

- - 3 

290 ἐξήλθον κοατῆσαι αυτόν ᾿ ἔλεγον γὰρ, ὅτι ἐξέστη. Καὶ οἵ 1ραμμα- 15 

τεῖς οἳ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταθάντες ἔλεγον Ὅτι Βεελζεθοὺλ ἔχει, καὶ 

93 Ότι ἐν 

λεσάμενος αὐτοὺς, ἐν παραθολαϊς ἔλεγεν αὐτοῖς' «Πώς δύναται Σατανᾶς 

τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκθάλλει τὰ δαιμόνια. Καὶ προσκα- 

17 
α. ελ 23ς . 3 , 234 Σατανᾶν ἐκθάλλειν; Καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ ἑαυτὴν µερισθῇ, οὐ δύναται 

-- ς ΄ Σο) - ... οιἩ να αν μὴ η η 3 
6 σταῦηναι η βασιλεία ἐκείῃη᾽ καὶ ἐαν οἰκία ἐφ ἕαυτην µερισῦ], οὐ 

-” ς ΄ 

20 δύναται σταθηναι ἢἤ οἰκία ἐκείνη᾽ 
3 ὁ 3 ’ , 

6] ἑαυτὸν καὶ µεµέρισται, οὗ δύναται σταθῆναι, ἀλλὰ τέλος ἔχει. 

Ν 3 ς -; ν πο νο. | 

και ει ὁ Σατανας ανεστη εἐφ 26 

Οὐ 0ο οι 
’ 3 . . ΄ -. - - 3 ᾽ 3 Γ δν ἆ 2 ” 

δύναται οὐδεὶς τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ, εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, 

διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήση᾽ 
3 . ’ 2 ᾿ ’ ς ο 5/ ’ 3 ! ᾽ ς 

Ρὲ αὐτοῦ διαρπάσει. ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τὰ ἅμαρ- 

καὶ τότε τὴν οἰκίαν 99 
51 

τήµατα τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων», καὺ αἱ βλασφημίαι, ὅσας ἂν βλα- 

17. Βοανεργὲς] ἨΝΠΕι είς ννοτά πε 6 οπιπιεηία- 
έοτε ατα ππαο] ρετρ]εκεά. Όπε Ομπς 5 οατίαίη, 
Ειναι ἵε ἆοθθ ποί οοττεοίΙγ τερτεφεηί ἴε Ὦγτο- 
ΟΠαϊάσεςα ἔθιπι. ὮἨ)]ιαί Οναῖ ννας, ιο Οοπιπιεηία- 
{οτ5 ατε ποί αστεεά. Ἰοεί ΓΠίπΙ, να «9 ετοππθ, 
Όναί ια τας νγοτὰ ἶ5 Βενερεὶμ, ἴτοπι {πα ἨΗεῦ. 
Ἠ 1113, {ος η Ηεῦτεν;  οοπήπαα]]γ εἰση]- 
δὲ Βιωπάργ. Βυαί ἰίς νατιες ἴοο ππαο] [ΤοπΙ {πα 
ποκέίσία ἰΠεγαγωπι. Όέπετ ἀετῖνο 1 {οπι (θ 

᾿Ηεὺ. ΟΥ 1. Βαΐ Ενα ἀενίαίος Γιήιεγ, απᾶ 
ομ]γ αἰδηίβες “«8οπ5 οἱ ποίεε, ος βοαπἀ. ἜΤ]ο 
νεκί ἀετίιναήοη 8εεΠῃς {ο Ὃε πα - ο εκκ-ε ο 
Ώιει, απά Επί, 1 1} {οι Ἰεσες, ἵπ Ἁγτίας 
απά Αταδίο νἰσπιλτο έλα τ.  Τηι8 νο νγοτὰ ᾖοα- 
νεργὲς 5Μεπης ἴο ϱε α 5){σ] οοτταρίίοη Γοτ βοανέρε- 
γε. Τ]ετεαβοη Γοτ 115 εἰ]αίίοῃ Ἠα5 Όεεη να- 
τίουκ]γ οοπ]εσίατεά. 8εε Ηοτπε”5 [ηίτος, 

20. µήτε ἄρτον φαγεῖν] 1. 6. ποῖ «νε {ο ἴπκο 
{ουὰ (Ὁγ α οοπποη Ἠευταίσπα); πιο] ]ε58 {ο αἰ- 
εοπά {ο απγ Οήμρ ε]ρο. 

21. καὶ ορμή Τ]ιετο ατα {εν ρ18- 
βασος οἩ νήσο] Οοππππεηίαίοτς αγ ήιοτο ἀῑνιάεὰ 
{π ορίπίοη Έναν Οκ. ΆῬενεταὶ απεδίίοης ατο ἵῃ- 
γο]γεά ἵπ νο ἀῑποικείοη οἱ να 6ηβθ : ΙΤ. νο ατο 
Όιο οἵ παρ᾽ αὐτοῦ Ἱ 3. {ο νν]νί τεροτί ΠιαΥ ἀκούσαν- 
τες Ὁο { (ο Ἠανε τοίετεποε Ί 9. νι]αί ἵ 1ο 

ναι ή ιοὰ πα ἑξίστηἹ Όπ 8 ατε τερτερεπίθά 8 ΡΒΑΥΙΠ έστη π Ώιορο 
Ροίπίς αν πο ΤΘΔΒΟΠ {ο δν μα Όιο ορἰπίοηΒ 
νηηεῖ Τ ρτορουπᾶοά ἵπ Ἠσσσμα, Άγπορ. Ετσ,, 
απο 4 --- Ίσαπα απά πήπηίο ἀἰποιμείοη, ἀθίοτ- 
πηίηος (πα Τ Ἰιὴ .-- ὀσπο) ναί νο ἴνονί Γπίοτ- 
Ρτειαίσοη ἵ Όναί οἱ ιο απείοηί απά ΠΙΑΠΥ οΠΙ/ΠοΠ{ 
... Οοπµπσμίαίοτν (Οτοι., Ῥοτα, ΚΥρΚο, 

«Ύψη 
ί 

Ἠγειν., Ὑαἰοκη., απά Καίμ͵), πα. Γοἱ]ονην | 
2ο0ς/ Κήπκ[οὶκ ({, ο. ήν πιοῦνοτ απὰ 

- τος --λ 21.) Ἰνὰ κκ. (οφ Ἡς ννης αἱ 
’ ψοπί ους οι Οποῖγ Ἠουκο, Τη 

ασ πα] αγ Ἠππάν οἩ Ἠήπα : ου, καἰὰ 
νου, Ἡνο ἵπ κατο!γ Πάπα] Επία, το- 
σπαγ]κα ναι νο (γοοκα ρα εἶναι παρά τινος, ἵπ νο 
ροηο “το ἵνα οἱ ΕΥ οπα/ς πα ίση οἵ (η γ οἱ 
ψμεῃ νο αἀόάασεν εκαπηρίο., Τῆαι [τοπ Βηπαη- 

ον απιᾶ ΟΓ κρατῆσαι Ί 4. ν]νο Όποβο το 

πα νετ. ὦ6. ἔκλαιον δὲ οἳ παρ) αὐτῆς, ἶ5 ημῖίο ἀθοὶ- 
βἱνθ. ᾿Ακούσαντες βἰση]βες ΄ Πανίηςσ Πεατά οἱ Ἠἱ8 
Ρεῖηπσ αἱ Οαρειπαπτη, απά ναί ννας σοΐπσ ΟΠ ΙΠ 
Ώια Ποιςθ.. Κρατῆσαι 8ἱΡΠΙΠ68 {ο Ίαγ Παπάς οἩ 
απά Ἠο]ά {αδί:. γεῖ 1 ἆοες ποῖ πεοθεεαγΙ]γ ἱππρ]γ 
Ῥίοίεπςε, Ὀα{ ΦοπηΘΙΙπηςς /τεπαζη ἐπίοπέίοπις, 35 1π ὁ 
Κἰπσε Ἱν. 8. απἀ Ματ]ς κ. 2Τ. ᾿Εξέστη, 5αὺ. τοῦ 
νοῦ ΟΥ γνῶμης, ἶ5 {ο Ῥε ἴακαεπ ἴπ α βριταίίνε 56η5θ 
{ον « Ἰε 15 ἱχαπεροτίεά {οο [ας Τῆε ννοτὰ 18 
ο επ δες ἵπ ιο ϱαβεῖσα] ντιίετς οῇ ναλειποηί 
οοππππο ίση. ο ροτίιτυαίίοη 5 απά Νε Ἰανο (πετο 
Ὀοῦ]ι Όνο σοπαρ]είθ απά να ελΙρίίοα] ρῄταςθ. 

20. Βεελζ. ὄχι] |. 6. Ίο ἶ5 ροβ8θ85εἆ οῇ Βεε]σο- 
Ῥαῦ. [ζοπιρ. ἆομα ΥΠ. 20. νηΙ. 489. κ. 20.] 
20-29. ἴπ ἴπεξδθ νεγςο8 ατθ ΑΠΟΝΗ, 1. νο αὖ- 

γα {η οἳ ιο οπτσα; απᾶ 2. νο ιοϊοεάπεν ΟΕ 
ες Τὲ θείησ οΓβο ἀεερ α ἀγα, ἐπί ἵὲ νν]] πονετ ϱο 
Γοτσίνεη. 

21. ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερ.] Μερίζεσθαι βἱρηϊβοῬ Ρτορεί- 
νι (ο ο δαν αν] ἰπίο ρατίδ, ΟΥ Ῥαγίίεβ; απᾶ, . 
ἴπο αἀ]αποῖ, {ο ο αἱ παγίαπος, παπά ἴπ ομροφἶοῃ. 
Τη νν]]ο]ι σᾳ5ο Τέ οπττῖος γι 1 ιο τορΠεη οῇ 
νοτὺς εἰσπ]θγίπςσ ορροφἰΜίοπ. 

20 καὶ εἰ ὁ Σ.] ἜΤ]ιο καὶ ἵ9 εαἷά ὮΥγ Καπ. {ο ο 
{ο οὕτως. Βιί Ετισ. θ]ιοννς ναί τί τοίαϊίπβ (ιο 
πα] Γοτοο, 
2, οὐ ὀψναται οὐδεῖς] Α ρτοαί πΙπηὮοτ ο ΜΒΕΣ,, 

βΟ0ΙΠ6 ὙοτβίοΠΒ, απά πο Ἰάῑ, Ῥτῖπο,, ανα οὐδεὶς 
ὄθναται, Νίο 1 οὐ τοα Ὦγ πίαδὺ., Μαἴ]ι., παπά 
5οΠο]σ αἱ Ἱπ]αδιοίοι»]γ : Γογ Όνο οΟΠΙΙΠΟΠ τοα- 
πμ, ας Ῥείπς ιο πποτο ἀΠοι]ε, ς {ο ος ρτο[οττοὰ 
ππά 18 νοτΥ Ρτοροτ]γ τοίαϊίποὰ Ὦγ πα, Ὑαἲι, η 
Επσ, Τη ἰάΐοπι οἱ ἠνο ἀοηβ]ο ποσα{ἶνο ἵ ᾖ0- 
.. ἵπ Βοηρίατο (15 κο ἵκ. 5, φον νἰ, 00. ἵκ. 
νν Ονουρῃ Ἡ να ροποτα1γ καπηυ]οῦ αἱ, πιοτο 

οἵ Ἰσ8ς, ὉΥ νο βοτίὪθµ, Τοῦ ἰσχυροῦ. Τ]νο [οτουῬ 
οὗ ὔνο Ατηοσιο Ἠοτο ἵν παί οῇ ἠπαογείοῃ ἵπ Ἠγροί]ιο 
εἰ, 86ο ΜΙάά]οι, (1, Αι Ο, 1, ᾧ 5. Ἱ. 

28, καὶ .. Τ μας κονοτα] οὗ ἠνο Ῥονί ΤΘ. τοπά 
Γον καί. πά ο Οτο, παπα, Επι, παπά 
Βολο]Σ οὐ απά νοτγ ῥτορο!γ: που Τί ἵ θιή 
οακίογ ο ποσοαηί [ου νο οπμκίοη ελα {ο Όνο 
ἱπβοτίοη οὗ Όνο αἱ, Βομίάσον, νο απίσ]ο 8 Ἰνογς 
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12. 8. σφηµήσωσιν" ὃς ὃ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἲς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει 59 

ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἆλλ᾽ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως. ὅτι ἔλεγον" 3) 

46 19 πνεύμα ἀκάθαρτον ἔχει. Έρχονται οὖν Ἰ οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ µήτηρ Ἰ 3ι 

αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἑσιῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν, φωνοῦντες αὐτόν. Καὶ 

“τ. 30 ἐκάθητο ὄχλος περὶ αὐτόν" εἶπον δὲ αὐτῷ' ᾿Ιδοῦ, ἡ µήτηρ σου καὶ 

“ϐ 3 οἳ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσέ σε. Καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων: Τίς 38 

49 έστω ἡ µήτηφ µου, ἢ οἱ ἀδελφοί µου; Καὶ περιῤλεψάμενος κύκλῳ 34 

τοὺς περὶ αὐτὸν καθηµένους, λέγει" Ἴδε, ἡ µήτηρ µου καὶ οἵ ἀδελφοί 

60 µου. Ὃς γὰρ ἂν ποιήση τὸ Φέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελᾳός µου, 36 

19. καὶ ἀδελφή µου, καὶ µήτηρ ἐωτί. 

3. 38. «ΙΥ. ΚΑΙ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν Φάλασσαν" καὶ συνή- 1 

19η πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολὺς, ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα εἲς τὸ πλοῖον, καθῆ- 

σθαι ἐν τῇ Φαλάσση" 

δ τοῖς ἐν τῇ διδαχῃ αὐτοῦ 

: σπεῖραι ᾿ 

καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν Φάλασσαν ἐπὶ τῆς 

3 γῆς ἡν. Καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραθολαϊῖς πολλὰ, καὶ ἔλεγεν αὐ- 

᾽ακούετε" ἰδοῦ, ἐξηλθεν ὁ σπείρων τοῦ 
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδὸν, καὶ 

δ ϐ ἠλθετὰ πετεινὰ [τοῦ οὐρανοῦ] καὶ κατέφαγεν αὐτό. 4λλο δὲ ἔπεσεν ο - ὦ ο 

ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν' καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε, 
0 διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς" ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ, ϐ 

Ἱ.  ᾗἹ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν, ἐξηράνθη. Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας" Ἱ 
ον, . η 3 

8 ϐ καὶ ἀνέθησαν αἱ ἄκανδαι, καὶ συνέπνιξαν αὐτὸ, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκε. 
Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν" καὶ ἐδίδου καρπὀν ἀναθαί- 8 

ν ».’ . » α , ξ ε λα 
γοντα καὶ αὐξάνοντα, καὶ ἕφερεν ἓν τριάκοντα, καὶ ἓν ἔξηκοντα, καὶ ἓν 

’ 2 - . 3 ἑκατον. ἸΚαὶ ἔλεγεν [αὐτοῖς |] 

38 πιασ]ι τοφυ]γοὰ α5 αἱ ἁμαρτ. ]αδί Ὀε[οτο, [ζοπιρ. 
1 ο οπ ὄ. 10. 

29. βλασφ. εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅἄγ.] Ώεο Νοίο οἩ 
Μαι. χι, 9ἱ, 

----κρίσεως.] Τ]ιο ἁμαρτήματος (ΟΙ ἁμαρτίας), ὃν] ο]ι 
το, ΝΤΗΙ, Οτίοκ),, Ἠοβεπίῃ,, απά Καῑπ, ννου]ά 
τοις, 18 ἃ Πποτο οπποπα{ἶοπ ΟΕ νο «ΟΠΊΠΙΟΠ τεπ- 
πα ἴο Ίπαρτονο Ότο απνοκίς; ννη]ο], Ἰονδνετ, 
15 ΠΠΠΘΟΘΕΚΑΤΥ, Ἅ6ο Να. απά Ετίία, 

30. ὅτι ἔλεγον --- ἴχει] ἼἼδκο ατο (18 Βοσα, (α- 
απαὺ., Οτος., Καπ, απά τίς, τρη]ν οὔκοτνο) (ἶνο 
νοτάς οῇ νο Εναπσο[ίκέ, πο οἱ ος Τ,οτὰ. 

91. ἔρχονται οὔν] Τ]ιο οὖν ἵβ Ἰθγα, 18 ΟΠ ΕΠ (κο 
εγς0 βοιπθ ίππος 1Π 1 απ), γεβοηρέέοο, ἰακίπρ αρ 
Όνο εωτοπὰ οὗ ὅνο ππγτα νο οπα νου, 91, Παοκ 
ϱῇ οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ µήτηρ, 3 Γον αποϊοηί ΜΑΝΒ., απά 
πηοδί ο νο Ἠογκίοῦς, Ἠπνο ἡ µήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ 
νο ἵ οὐ τοὰ ὃν Οτίοκὺ., πάπα, γαι, πἩ 
Θο]ιοίκ. Βωί λογο ἰ8 πο καῤιοίοηί πα Ώνοτ] τν Γοτ 
Όινο οἨπησο ; ννήο] ππαγ, νι οι», απά Ἐτία., 
Ψο ποσοπηἰσοὰ Γοτ γοπι α πνἰκἩ {ο ἆο Ἡοποι ἔο Όνο 
πιοί]μοι οὗ Οκ. Ἐν ἴζω 8 πιοπηῖ, ποῖ ου (διά 
οἱ ἴἶνο ᾖιομο, Όωέ οικείο οἳ ενα ογοιος., 

93, καὶ οἱ ἁ δελφοὶ σου] Μαπν ΜΒΕ, απά εἶνο Ἐι. 
Ρτίπο. αὐά καὶ αἱ ἀδελφαί σου, ίσο] Ὑνογὰς ατο 
οδ[ιοὰά ὃν Λία. Οτιοκῦ., Τη. αι, απά 
Βο]ο]κς Ὀαί απο, νι πποτο ΤΟΠΡΟΠ, το]οσίοά Ὦγ 
Καπ, απά Ετία, 

Ιν. Ἱ. ὕρξατο ὀιδάσκειν] Γον ἐδίδαξε, 84Υ ππονε 
( οπππιοπίαίογς. Ευ, ας τς. αἸνοννα, νο 
ΠΙΔΥ Ἠανο 8 ΡΗ]] [οτος. Το κοηκο 18, ““Ἡο ο- 

καν κῑΔ πο 

ΐ 3 . . ο 
“Ο ἴχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. Ὅτε 9 

ραπ {ο ἴθας] Ὦγ πο θα” απᾶά Όνον, Ὦγ νο ἵῃ- 
ογεπείπς οτονά οὗ ααά]τοτα, Ἠς ννας οοπιρε]]εά {ο 
οπιδατ]ς ον. Ὀοστὰ Όλα Εοαί (πε οπεὰ «αργα 1, 
ϱ,), παπά Όνοτο {ο ἴεας] πο ρεορ]ε, εεαῖοὰ οἩ αἨήρ- 

ο μη, {ο ἐντῷ διδάσκειν] α πιοάς οἱ : ἐν τῃ ὀιδαχρ {ΟΥ ἐν τῷ γ]α εχ- 
μολμίαώ δις το Μας 

4. τοῦ οὐρανοῦ] Οπιεοὰ ἵπ Ὑοτγ πππηΥ Μ588. 
πιοβί οὗ ιο Ἰογβίοηα, απᾶ Όνο Εάῑ,. Ῥτίπο.: πἩ 
το]εοίεὰ ὃν ΜΗΙ, Βεημ.. είς, Μαιν, ΟπΠεκὺ., 
παπα, Ὑαἲιρ Επία., απά Ῥο]ο]κ; 38 Ροίηᾳ ἰπΙτο- 
ἀποεὰ Γποπα Όνο οὔνογ Οοκρο]ς. 

Τ. τὰς ἀκάνθας] Τ]ο Ατίϊσ]ο ἵα Ίστο Γοαπᾶ, ας 
υοῖπᾳ οπιρ]ογεά, ἵπ α ϱᾳεπεγαί 8εηκε, Γοτ Όογπη 

1 Απ. Της 
Νπβ ΠΟ ΠθΟθΘΑΜαΣΥ {ο ἴνο καἰά οἳ νο Γοτπιοτ φεεά 
κονη ς Ὀί ερε Τῖ νεα νν Ἠ ΓΟΔΑΟΠ εχργεκκος, ἶποῬ 
Όνο Ητκῖ μτοννΏι ποτάθά «οππο Ἰορο οὗ 4 
Ρτοβροτοῖ Ίπογθαβο, (Ῥοεεππι.) 

δ. ἀναβαίνοντα καὶ 1“ νήσο] πρ 
ππά ἰποτοπκσά.. Αὐξ. 1 [οτ αφήσω 
Γουπιὰ ἵπ κοπης αποἰοηί 88. Ὀυε, ος, (γοπα 

Τήνο πονο ἵ υοὰ ιοτ, απά 
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10 δὲ ἐγένετο καταµόνας, ἠρώτησαν αὐτὸν οἳ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα 13. 

169 
οΜτ. 0. 

8. 
10 9 11 τὴν παραθολήν. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς "γμῖν δέδοται γνῶναι τὸ µυστή- Ἡ 1 

- - ,. .) 

ριον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραθολαῖς τα 
ἐ ΄ η 32 Λι 1 πάντα γίνεται ἵνα ῥλέποντε  ῥλέπωσι, καὶ μὴ ἴδωσι' καὶ ἀκούον- 18 
τες ἀκούωσι, καὶ μὴ συνιῶσι " 

13 αὐτοῖς τὰ ἅμαρτήματα. 

4 Β Π ν 3 - 
μηποτὲ ἐπιστρεψῶωσι, κχαι αφεύη 

’ 3 -” 3 µ 

Καὶ λέγει αντοις Ἰ ουκ οἴδατε τὴν παραθο-- 

14 λὴν ταύτην; καὶ πῶς πάσας Ἰὰς παραβολὰς γνώσεσθε; ὉΟ σπείρων 19 

16 τὸν λόγον σπείἰρει. Οὗτοι δὲ εἰσιν οἳ παρὰ τὴν ὁδὸν, ὅπου σπείρεται 
ς ΄ - . ο 3 ’ 2 ’ 3 ς 9 Ν 9” 
ο λογος καὶ οταν ἀκούσωσιν, εὐθέως Έρχεται ο «Σατανας, καὶ αἴρει 

. ’ ᾽ 3 ΄ ” - ΄ »Σ ο '6 τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. Καὶ οὗὑτοί εἰσιν 20 18 
ς Π δω ν ’ ή ο 3Ὁ 3 ’ 4 ./ 

οµοιως οι επι τα πετρωδη σπειροµεγοῦ, ου οταν ακπουσυῶσι τον ΛΟ}Ο2, 
. - 3 ’ ς Ε) 11 εὐθέως μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν ' καὶ οὐκ ἔχούσι ῥίζαν ἐν 31 

ἑαυτοῖς, ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν" εἴτα, γενομένης Ὀλίψεως, ἢ διωγμοῦ 
3 ΄ τ 

18 διὰ τὸν λόγον, εὐθέως σκανδαλίζονται. Καὶ οὗτοί εἶἰσιν οἳ 
Ας ΄ μ.ἡ . 3 ς ᾽ ’ 3 ; 

19 ακάνθας σπειρόµενοι, [οὗτοί εἰσιν ] οἳ τὸν λόγον ἀκούοντες ' 
. . - ΄ 5 3 ’ . ’ χ 

µέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ ή ἅπατη τοῦ πλούτου, καὶ 

10. καταμόνας] ΞαῬ. χώρας, αρατέ, Ὑνμαί ἶ5 ἵπ α 
ΠΙΑΠΠΕΓ “’ αἲ [α δερατα{ε] ρατι.. Τηε εχργοςεῖοη 
οεσυτε Ὀοίμ ἵπ Όινε ῬΒοτρίιτα] απἀ Ο)αβείσαΙ 
ΨΥΤΙΙΘΓΒ. Οἱ περὶ αὐτὸν ΠΠΘΙΠΒ “«ίλο5ο {αί νετε 
αὔοιε Επι. ΒΥ υπο] οχρτεξείοη ατα ἀθείσπαίεά 
Όνε εἰαϊεά αεπάαπίς οἩ ου Τιοτᾷ5 τηληϊδίτγ, Πὶ5 
τερι]ατ ἀῑκοῖρ]ες, Ῥτοραῦὶν (α5 Εαίηγπι. (ππ]κς) 
Όνε βρηεπίη ἀϊπεῖρίθς. 3ο οαπῦισμ. Υπ. ΕΥΠ. 
17. οἵ περὶ τὸν ἄνδρα ππεαπς Ῥγίμασογας”5 ἀῑξοῖρ]6β. 
Τ]ε οοηίταςίοη ἐρωτᾷν τινά τι ἵδ τοπιατκαῦ]θ., 

11. δέόἑσται] “« 1 15 ρταπ{εά ”' Γ0γ Ὠϊνίπε ρταςε]; 
ποῖ οΗἡσήή, 45 είς. τεπάετβ; νη]ο] 15 απ ΠΠ]15- 
Εβαδ]ο ουτίαϊ]ππεηί οἱ Ονε 86η5θ. ὮΒΥ τοῖς ἔξω, ἵ8 
πιραπί {ο Έποφα Ὕν]νο ατο πιοβί τεπιονθά {Τοπι Ἱῃ- 
Επιπίο οοηπθοίοηπ νήν πια, απἀ αοοθερίαποθ 
οἳ πιΥ τε]σίοῃπ. ᾿ΤΗϊ5 παπι {πε ᾖονή α9εὰ {ο 
βίνε ἴο Όνο Ἠεπίπεῃα, αβ Ὀεῖηςσ τοπιονεὰ {[τοπι 
οονοπαπί ην ἀοά. Όατ Τ,οτὰ, Οπετείοτα, 8 
Ἠηήον τεπιατκς, 96 6ΠΗ5 {ο Ἠ]πί {ο Ένατη, ναί ἵπ α 
ελοτί πιο νο Κἰπράοπι οὗ Οοἆ νγου]ά νο ἵπκεη 
[τοπι Ἴνεπι, απά Όπεν (πεπηκε]νοφ Ὦο {ιο οἱ ἔξω. 
Τ]ή5 πιοᾶςο οὗ αρεπκίηρ ἵ9 αἶφο {ουπά ἵπ νο Ἠαὺ- 
υήπίσα] νντίίοτ», Έεο 1 ἰσ]η{Γ, 

19. ἵνα βλέπ. βλέπωσι] Τ]νε Οοπιπιοπίαίοτς Ἠανθ 
αἰπιοκί απ]νεγκα]]γ ἴακεῃ νο ἵνα {ΟΥ ὅτι, φμΐ, ΟΥ ία 
4. Βαΐ Ετία, πιοτο ο ανν ὁ οχρ]αίης Τξ ϱ0 εση- 
ας, μΗ. Όατ Τ,οτὰ ππθαης ναί Όνο ρτορ]νειίσαἱ 
ο. Γαία νυν] νο πιπᾶς σοοᾷ. ἜΤγο βεηβο 
α, “Το ὔνο πια]ήταάς αἲὶ Οηήπσ αγο Ῥτοροιπάεὰ 
.. Ππίοτνοπίίοη οἱ ραταβ]ος; γην πο Ἱπίρπί 

(15 Όλο Ἰνοί αγ κ), εἶπος ν6γ ανα 6ΥΘΒ 
απᾶ εατη ροτίοσξ, απᾶ γοῖ βοο ποι, ποῖ απάογκίππὰ 
-... πο τορεπέ απᾶ οὐίαίπ οτρίνεπε»ς ο 

πα Τ]ο οχργονκίοη βλέπ. καὶ μὴ ἴδωσι ἵ8 
κ. Το ΟΊστο οὔκογνον) α ρτονογθία] οπς, παπά το- 
αἲοα {ο Όνουα γν]νο πηῖρηί κοο, 1 ΟνοΥ ννου]ά κο 
Ονείν Οισυ]ήσα, Όναί ννήο]ι νου πονν ονοτ]ου]ς, 
Όπου] ππρπίση απᾶ Γο]γ. 8ο κο]γ]. Ῥτοπε, 
Οἵ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον µάτην, Κλίοντες 
οὖκ ἤκονον. [Όοσπη, }οἴνη κ, 40. Λο κχνη!, 
20. Ῥοπι, κ. ϐ.] 
Το νοτᾶν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ ἅμ. νο ΟΟΙΗΠΙΘΗ- 

πίογε εοπα(άδι πα Λη οχρ]απαίοη οὗ Όνομα ο{ 
καν καὶ ἱδσωμαι αὐτοῦ; Όνο Ἠομγοννκ νἱοννίης 
1 ανετο 4ἱ απ Όνο ρυπ/κἨπησπί οὗ κἷπ, 
Απά - αμ πίστα τοα]]γ κηο]ν απάεν νο Μοναίο 

εἰς τὰς 39 4 
Ἆ ς καὶ αἳ 

ς ΔΝ αἲ περὶ 

ἀιερεηεαίϊοπ, ΑΡΡ. ἈΊασθο (οπ Αἰοποπηεπί, νο]. 1. 
Ρ. 405,) (Πηκ νο πιαγ Γαἶτ]γ Ἰπίετ Γτοπα ἆοἨη ν. 
14. Βιῖ ιο Ηεῦτενν ἶς 1 η], “πο σθης εα]να 
εναάαί.”. Εοτ, α5 ΕΤΙ{ή. οὔδετνας, {ιο Ηεῦ. 97, 
(45 αἶφο {πε (Πα]άεο ΝΩΦ), ἴο /εαί, ο[ίοι εἰρίβος 
ίο εν οΠεηοες Ὀδειπςσ οοππρατεά υνἰί ννουπάς 
απά ἀϊδοτάθτς. 

19. καὶ πῶς.] “« Απᾶ Ἰον (πεη1”. Απιοης {πο 
οὔ]νετ εἱσπὶβοαίἶοπς ΟΡ καὶ Ν]ιοη ρτοβχος {0 ΙΠίθύ- 
ΤΟΡάΙΙΟΠ5, ἶ5 ἐαί ο{ ἁγαιυῖπς α εοπδε/µεποε, 38 ἵπ 
Μαι. 11. 14, απἀ στο. ὮἩὮγ πάσας ἶ5 πιθἈπί, ποῖ 
ἔέα1] [οίπετ], Ῥαΐς, ϱέ αἲ] [εαςῇ αν ἰί Ῥε]λονος γοι 
ίο Κπονν].) 

14. ὃ σπείρων --- σπείρε.]  Α Ὀτίαῇ απά Ῥορα]ατ 
{οτπ οΓ οχρτοββίοπ, οἱ ννλ]σ]ι {νο εοηςο 15, / Τ]ιο 
βον/εγ [πιοπίίοπεςά ἵπ Όιθ -. ἶ5 {ο ο οοΠ- 
αἰάετεά α8 οπθ βονῖπς {ο Ἠμγοτά [οῦ ἀ.ος].” 

15. οἱ παρὰ τὴν ο. Β8ο]]. σπειρόµενοι, ΟΥ σπαρέντες. 
οἵ "Όπου ἵ8 {ΟΥ οἷς, τ0/ιοΊη, νο] 15, Ιπάσες, {οαπά 
Ἰῃ 8ΟΠΙ6 ΜΒ58, απά νο Ἀγγ., Ὀα 5 ἀοιδί]οβς α 
ρ]οβ, 8ο Όνα Τα τπ δή {οΥ ἵπ φμο, 

10. ὁμοίως] ““Ὦγ α αἴπη]]ατ πιοάς οῇ οχρ]απα(ἶοτ.) 
19. κό εἶσιν.] Ἴ]ερο ννοτάς ατο οπιίοᾷ Ίῃ 

ΤΙ4ΠΥ Μ3Β., πο Τά. Ἐτίπο, απά Ῥοηᾳ., 5ονογα] 
ὙογείοΠα, απά 8οππθ Εαίοτς, απά αγο οππορ]]οά Ὦ 
Ἠ]είς., Μαν, Τπππ., γαι απά Ἐγκ., υνλῖο 
Ἰπδί Εάῑοτ ρτονος ναί Ες 18 ἴἶνο ἴτιο νναγ οϐ 
τοπάΊπσ πο ρᾳβρασο, (ουσ οίμοτς ατο οῇοτος ὮΥ 
Όιο ΜΡΒ, 

19. τοίπου.] «τίοςὺ. απά Ἐτισ. οππος] 8 
ν/οτᾶ, οἩ {ο αανοτῖγ οὗ βοππο ΜΒΒ., α5 μοΐπα 
ἱπίτούιοθά {οι (νο ὀνοτ (Ἰοεροῖς. Ἐαί νο 
βοπΠβο νν] εοατοθ]γ ἀἴπροηπκο νι νο ννογᾶ, παπά 
Ότο ουβίοπη οῇ ενα Ψ. Ἔ, τοφμίτος ἴε, Τ 1, Ὀορίάσς, 
πὐκθη{ (Τοπα 50 ΥΕΓΥ [ον ΜΒ, ναί ιο οπηββΊΟΠ 
ππαγ ο (πουρηί αοσϊάσηία], οἳ Ἱπίτοδισος οἱο- 
η στα Ἡ, Γοτ νο ραββασο τοπ0ς Ὀοίίου νν νο 

απ, Επ, πάάασον Μα, κΕῑ, 99, α5 απ οχαππρ]ο 
οὗ Όνο πΏαοπσο ος νο ΡΤΟΠΟΝΠ 1 Εξ Τξ ππαγ Όο Ὀοι- 
(ον ἀκροπεοά ννην ιο, ἶποο νο ΑΠΟ οΧΡΤΟΒ 
είση νε Ὀνο ποίγου Ἠπὰ οσσηττος α Π]ο μοίοτο. 

--ᾗ ἁπάτη τοῦ πλοίτου.] Ἀοπιο τοσθηί Τπίογ- 
Ρτοίο” πο ἁπόπη Γον τέρψι, Επί Όνοτο ἵ πο 
ΓΟΠΛΟΠ ἴο ααπάοη νο οοΙΠΠπΟΝ Ἱπίοτρτοιαίίση, 
θα η ασίοκήσκν οὗ γίο]νον, οχργομκΊνο οῇ Όνοκο 
γατίους ἀεορία, νο 4οσοΙΡΙΗΥ. τἱο]νοβ, Ργο- 

ο] 
-- 
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19. 8. τὰ λοιπὰ  ἐπιθυμίαι, εἰοπορευόμεναι συμπνίγουσι τὸν λόγον, καὶ 
33 ᾖΙδ ἄκαρπος γίνεται. Καὶ οὗτοί εἶσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπα- 30 

ρέντες, οἵτινες ἀκούουσι τὸν λόγον καὶ παραδέχονται" καὶ καρποφο- 
16 ροῦσιν, ἓν τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξήκοντα, καὶ ἓν ἑκατόν. Καὶ ἔλεγεν 31 

αὐτοῖς' ΠΜήτι ὁ λύχνος ἔρχεται, ἵνα ὑπὸ τὸν µόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ 
ΙΤ τὴν κλίνην ; 

κρυπτὸν, ὃ ἐὰν µὴ φανερωθῃ 

εἲς φανερὸν ἔλδη. 
18 αὐτοῖς' ἨὨλέπετε, τί ἀκούετε. 

οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἐπιτεῦῇ 

Ἡ οὐδὲ: ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἆλλ᾽ ἵνα 
Εἴτις ἔχει ὧτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 

Οὐ γάρ ἐστί τις 

Καὶὺ ἔλεγεν 33 

Ἂν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, µετρηθήσεται 34 
-- φ - δν. ια 

ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ἡμῖν τοῖς ἀκούουσιν. ὃς γὰρ ἂν ἔχη, δοθή- 55 
... ν α- ε] 3”, ϱ »ν ΄ ΄ “3. 3” 3 .. 

σεται αὐτῷ ' καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ αὐτοῦ. 
Καὶ ἔλεγεν | 

ἀποίπρ ἀἰκαρροϊπίπποπί, απἁ (πτονίηρ α γε] ουεΓ 
Όιο Ἠθπτί, ας {ο γεαί Ἰαρρίποςς πετε απά Ἰεταα[ετ. 
9εο 1 Τππι, ν]. 1Τ. 

---αἵ περί τὰ λ. ἐπιθ.] Τ]ιο 5οπ8ο 86οπῃς {ο ος, 
66 ᾖνο ἀθκίτεν επεγοἰκοά που νο τονί οῇ ενα 
ραιάεε ο 11ο” (ιο μεθ απ οἷὰά Επριϊκι ἵοτπα). 
Λοιπὰ Ἠπ8 ΤΟΓΕΤΕΠΟΘ {0 τοῦ πλούτου, απά αἲ]αὰες ἴο 
Ἠοπουγς απιά «οπεια] στα βοσίίοης ; νν]αί αγο οα]]- 
εἆ ΡΥ δι. Ῥαι] ἴἶνο τῆς σαρκὸς ἐπιθυμίαι, Ἀπά Ὦγ 
1 κο νι. 14. ἠδοναὶ τοῦ Βίου. 
ονοτ Ὀςδ (18 Οτοί. βαρσοςίς) απ οπρ]επΙςη, ἶποῬ 
βθηκα) {έν ο ονοτγ ΚΙπά 19 αἀνοτίεά {ο. 

30. παραδέχονται] “«τεοεῖνο απά οπίογίαῖῃπ , 
ηβε5οπί {ο 1. "Ἔν τριάκοντα, Χο. Τ]ετο ἴβ ΒΟ0ΠΙΘ- 
Οπς Ἠαγκὴ ἵπ Οδ, ἱπείοπά ο) νο νο εμοι]ά 
οχροοί ες. Τ]ε Όοδί νναγ οὗ ποοοππ ης {ος 1 ἶ8 
{ο 8αρροβο, «να. τοι. απά Ἐτίίσ.), Ὠναί νο 
Εναηρο]]εί επάἁοπΙγ τοίητης Ὀποκ {ποπα (ο θπς, 
απά Όιο οτρ/ἰσαέίοπ, {ο νο ραγαΜίε. 

9]. αὐτοῖς] Ἱ. 6. ιο αἰκοίρίες, ποῖ νο Ῥεορ]ο αἲ 
Ίαγρο. Οοπιρατο νν. 5ἱ, 54, 56, απά Τακο ν, 
16-18. Απά αἰοασῃ νν. 2] --- 20 ατα Ὀτουσ]ί 
{οτννατὰ ἵπ αποί]εγ 8οπςο ἵπ Μαι. ν. 101 κ. ο5 
ν, 9 4. 18, γοι ρτονοτὺἰα] κοπἰοπέία Ἰἶλκο εῑνίν 
πτο (18 (τοι. οὔκετνος) αρρ]ίσαρ]ο ἵπ νατίοιΒ 
γίθννς, Ἡ 18 (ο 1ο πο γνοτάς ο) ον} ας 1 
ΟΟμτῖκέ Ἰναά καἰά: “«Τ ρῖνο γοι α οἶθατ Πρ] Ὁγ 
νπίο γοι ππαγ ἀἱκοστη πο Ἱπιροτί οὗ Ός απά 
οἵποτ ραταῦ]ος; Ὀυί Οἱ Τ ἆο, πο Οναί γοι πιαΥ 
Κοορ {τ {ο γουγκο]νος, απᾶ Ἰήάο  γοπι ο ογς, Ὀα 
Οναί Τὲ πιαν ο Ὀοποβοίαὶ ἴο γοι, απά Ὦγ γοι ἴνθ 
πηπάο Ῥοποβοίαϊ {ο οἱ]νοτας απά ναί Ἠπνίπρ Όντας 
Ἰοαγηοᾶ, Υοι Πναγ Ἰηείταοί Έγοπι Ίνουν Όνου ο ρ]ν 
ιο Ἠσατ, απά {ο τοσθίνο νο ννοτὰ Ἰνεατὰ ἵπ ροοὰ 
παπά Ἰοποςί Ἠοατίς, νοτ. 50. Απά Ονοιμ]ι ἵ σῖνο 
21. Όνο Κπον]οάμο ο νοο παγείοτίος οὗ Όνο 
ἱπράσπα οὗ οἆ (καταμόνας) ρτϊνατο]γ, Τ ἀο 1 ποῖ 

Οναί γο τηαγ Κουρ Όνομα 5ο Γοτ ποτε ἶ9 ποίηασ 
Όνας Ἠἱά, νο] «Ἰνου]ά Ἆοι ο παπάς πιππὶ[οφί, 
ποιον να ΑΠΥ Οπα πππάο αοοτοί υγ πιο, Ὀας 
Οναί τε εἸνου]ά ο. οσπιο αὐγοπά,) 

---μήτι] παπα ααἰά, Απ πἀνοτυ αοπιοήπιος 
ἱπνο]νίηα αβϊτππαίίοπ, αοπιοπιος ποσπίἶσοη, (48 
ποτο,) τη νο Ἰαίοτ οπο Ἠοομον. οοηίάστα ἰί 
πα οπηρ]αίίο.. Ἔρχεται, [ος φέρεται, ἴ8 “' Ὀεοσ]ν. 
Νουίου [ος ραλείνο, ὉΥ απ ἰάϊοπα οΟΠΙΠΙΟΠ {ο Ἰνοῦα 
(τος απ Τ αἴἶη, α5 βροκοῃ οὗ ἠρέήογε; Όνουρ] ος- 
ουττίηᾳ πἶκο ἵπ οι οπ8ος, 9 Ἐηπονά, {. 197. 
ἦλθε γὰρ { ο. ΠΙΟΠΟΥ) αὐτῷ ὕστερον ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν. 

Εογ ἐπιγεθῃ Ἀονοτα Μᾶς, (κοπο οὗ νο 4Ἡ- 
οἰοῃί,) απά Τηνουρλγ]αοί Ἠανο τεθῃ, νηον Ὑναθ 
Ρτοροκοά ὮΥ ΜΗ, απά οὐμοὰ ὃν Οτίοκὺ,, Κπαρρ, 
απά Επί, Βαῖ Όνοτο ἴ8 πο ααβϊοίονί αανοτν 

ΎἼνοτο πιαΥ Ἠου/- / 

Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐὰν ἄνθρωπος 36 

[οι νο αἱεταίοῃ, ννμ]ο] 8εοιπς ἴο ὃς α Ππεγθ 
επιοπα(ἶοπ οἱ νο ΛΙοκαπάτίαν βολοο]. Α.Α Π]α 
ρτουπά 19 ἴχετο Γος νε οπηἰκδίοη ΟΓ να τι Ἰαςί αἲ- 
ἱεγννατά» ὮΥ Ένα 8αππε 'ΕάῑῑοτΑ. Τῆνο τι οου]ά 
αφ νο  πονο νι νι Όνε ρ]αίῃ αλ ἐκ οΓ 

ο Ἐν Ἰ8ΐ, Ὀνουρ]ι Τε πεὶρηξ πποτο εἰεραπῖ] 
νε Ακ ϱ 1 ννας νεγε[οτο οπποε]]εά Ὦγ ηνά 
επιοπάαίογεε, παπά οατείεκδίη οπ({εά, οἩ. ποςουπῖ 
οἱ νε ρτεσεἁίηῃ τι ἵπ ἐστί, Υ νε κοτίοος οἱ νο 
ο”ο-- ΜΒ. 

Ἑν κλίνην πεί ο απάφτειοσά νο οσµε] (κο 
ουσ βο[α), νμίο, α8 (τοι. οὔκετνος, Ἰπά ες α 
οαν1(γ α {ο πάπιῖί οὗ α εαπάεἰαβγιων Ὀεῖπρ ραῖ αη- 
4ετ ές ΠαΥ, ϊ 86ΘΠΗΒ, 4Υ Οήπς πναο]ι αγμετ: ἵπ- 
ἀεθά, ΓΓοπα ἴἶνε οαΐοης αἀάυσεά ὃν λεις., 1 αρ- 
Ῥεατς {ο Ἠπνο Ὄθοι αφοά Ὁγν νο αποἱεπῖς α5 ἃ 
ΟΟΠΗΠΠΟΠ Ἠήάίπσ-ρ]αςς. [ζοπι. Μαι. ν. 15. Τακα 
γη, 10. χὶ, 96. 

23. οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα, ἃςο.] Λη εἷ- 
Ἱρεσα] Γογπι Γοτ οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκ. (ἀλλ) ἐγένετο 
ἀπόκρυφον) ἵνα, ἃ ο. Ἡ5 Όμογο ἵδ Πο ΤΕΠΒΟΠ 
ἴο πζορί ΔΗΥ οπ6 οῇ νο ναγίοµα γεαάίπσα, νν η] ο] 
Ἰνανο ερταήᾳ ΓΓοπη Ίρποταπος ο) να παίατο οὗ χο 
πβτηνη [Οοπιρ. Μα. κ. 260. Τακα νι. 1Τ. 
χι]. 3. 

94. βλέπετε τί --- ἀκοίουσιν.] ΤἼνετο ἵ8 απ οὔκσοι- 
τιν αὐουί μα νογ8ας Νο] ας ρίνοι το Το 
εογοτα] Γγοπάίπρς, απά Ιπάποθὰ Εάίίογς ἴο αάορὲ 
αμ -κκ---- η το μώημρ π, Οτίοκῦ, απἀ 
Ἱπη. εκραηρο Όνο ]πΙβθ καὶ προστεθήσεται ---- 

ἀκούουσιν, ΥΙΟ α {ον Μ388.: απά Ύπατο, Γγοπι 
βοπιο ΛΤΡΒ., οππος]ς 6 τοῖς ἡ . Ευ Ἡ Ίνας ἵνεοῃ 
θα] «Ἰνοννα Ὁγ Ετίία, Όναί ποίθιεγ οππεπό κο οπη 
νο τοοθἰνοᾶς απά Ἠο πο] οὐκ βλέπετε, τί 
ἀκούετε, καὶ προτεθήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν. "8ι 
µέτρῳ μετρεῖτε, µετρηθήσονται ὑμῖν. Ἑγ Ὀλίκ ΘΠΥεΗ- 
ἀπιίο. νο ουσ ἵ οχρτοκκοά πποτο Ἰορίσα]]ν, 
μωὲ ὑς νο ε Ρο αν 
Όνοτο ἵς πο ἀἰγεοί πα λλοτίν Το νο «Ἠπημο, απά 38 
Όνο Ενπημο]ἰαί 9 Ὦν πο ππσαηπα οἨαταςτοτίχοὰ Ὦγ 
πεαίπεες απᾶ εχαοί εογγεεροµάκπος ΟΓ νο ΠΝΕΙΗΡΟΓΒ 
οὗ α φεπίσησο, ἵ οαμ]ί πο {ο Ίνανο Όεευ ΙΠίτο- 
ἀπσος πο Όνο ἴοχτ. 
νο τί Ίνοτο πΠαννοτε {ο 1ο πῶς οὗ Ίλικο. Ἐν- 

Όννπα. νο Όνας: Ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε . 
᾿ ἐν η η 

[δαν ἅπι εάν α σις τὸ ας νι 18 ἃ 6 οπαρ. 
νε] 

90. Επίία. νε] οὔαογνος, ναί ἵπ νοτ. 90 ---- 38, 
Όνοτο ἶ α οοπ πια ίοην οὗ ουσ [,ογὰ 
νο] ἵ πουν αὐάτοκκοά {ο Όνο αἲ 
νο (οἱ λονίπᾳ ραταὺ]ο ἵ ν ὂν 
ος ἵ Ὀοατίημ απά αρρ]σαίος Οοππποηίαίοσα 
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97 βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται γύχτα καὶ 13. 

171 
0. 
19 

' ΜΤ. 

ς ΄ η 6 ’ ’ 9 ’ ς 3 1δ ο. Ψ 

ημέραν, καὶ ο σπὀρος βλαστανη καὶ µηκυνηται, ως οὐκ οἶδεν αντος. 
- , -” ’ . ’ Εν 

98 4ὐτομάτη γὰρ ἡ Υῆ καρποφορεῖ ' πρῶτον χόρτον, εἶτα οταχυ», εἶτα 

99 πλήρη σἵτον ἐν τῷ στάχυϊ. 
5 .) 3 

Ὅταν δὲ παραδῷ ὁ καρπὸς, εὐθέως 
΄ 5 ’ 

ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὃ Θερισμός. 

90 

8] παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν ; 
- ” ’ ή 

σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερος πάντων τῶν σπερμάτων ἐστὶ τῶν ἐπὶ 

υ) - 31 

Καὶ ἔλεγε' ἨΤίνι ὁμοιώσωμεν τὴν ῥασιλείαν τοῦ Θεοῦ; ἢ ἐν ποίᾳ 8ὶ 18 
ο 

Ὡς Ἱ κόκκῳ σινάπεως, ὃς, ὅταν 19 

50 

” .. ” 3 ’ Φὠ [ή 

3 τῆς γῆς καὶ ὅταν σπαρῃ, ἀναβαίνει, καὶ γίνεται πάντων τῶν λαχά- 
ρι ’ 6/ ς 

γων μείζων, καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν 
3 - . . 3 ” » 

33 σκιὰν αντου τα πετειγὰ του ονραγου κατασκηνουγν. 

ἀϊδει; 8οπιθ, α5 ΠΙΗΌΥ απά Ἐτίέπ., τε[ετγῖης 1 
{ο ενε 966ἆ πΥΠῖοὮ {εΙΙ οπ σοοά ρτοαπᾶ, ἵη ἴπε 

ἵ αταὈ]ε οὗ ια 8οννετ. Βαῖ οίλείΒ, ἂ5 
--- Επ] νε οοττθβροπάεπος ἵπ ΠΙΔΠΥ Τε- 

οἳς [αῑ]5: απἀ ἴἨπ6ευ ατο οἳ ορἰπίομ, επαί 1 
ελοι]ά Ὦε {ακεπ ἵπ οοππεοίίοη η(Ἡ {πε ρτεσεάῖησ 
νοἵβες, απά ννας ἱπίεπάςά {ο Ρτενεπί {πα Αροβίιες 
{γοπα Ὀοῖπρ ἀῑεριτιτοᾶ, νετ {ευ ἀῑά ποῖ 56ο πεί 
ΊἸαθοιτς αοπάεά νι 8.666. 

21. καθεύόῃ καὶ ἐγείρηται, ἃτο.] Τηϊς εχρτεβείοη 
ἶ5 Ίΐκο ναί οἳ Ῥ5. ΠΠ. 6. ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα, ἔξη- 
γέρθην, απ 18 απ Ίππασο οἱ 5εουτί(γ απά οοπβάεηςο. 

98. αὐτομάτη.] Τ1ε υνοτὰ ΡτορετΙγ εἰση]ῇος δεἰ/- 
πιουρά, απᾶ 15 Ἠετε, α5 οβίεη ἵπ ἴπε (Ο]αβείσαὶ νυτ]- 
ἔοτς, πξεά οἱ ναί ΕΠπετΡΥ ος παίυτε, ν/η]ο]ι 16 ἵη- 
ἀερεπάεπί οὗ Ἠππιαπ αἷά. Ἐαρποφορεῖ ἶ5 ΠεΠΕΓαΙ] 
ἴαΚκεη Γοτ φέρει; ἴἶνθ καρπο Ὀεῖπς Ιποτί, α5 ἵπ Ρος. 
Βία, Ρ. 121. ἄμπελος --- καρποφορεῖ τὸν οἶνον. Βιῖ 
Ῥετα, ΡΒἶκο., απά Ετζ. ιο η 4 ρίνο 1έ (λε 
[1] βεπ8ε κ /ετί, απά ἴακε φέρει ἴτοπα Τί ἵπ 
Όι16 πεχί οἶαα»θ. 

---χόρτον] “'υ]αᾶς.” Ἐοτ γναπί οἳ 80ΠΠθ ΒΙΟ] 
ἀε/πίίο ἔθτπι, ἴἶνε ΤεεΚ5 απά ἨῬοπιαπβ Ἠγετε οῬ]]- 
ρεᾶ {ο 186 ἴἶνε 8απΏθ Ἰγοτά 45 ἀεποίεά σγα»». Τ]ο 
ννοτὰς χόρτον Άπᾶ στάχυν ατε ραῖ ἵπ {ο επσι]ατ, 

6Υ ατο αβθἆ ἵπ α σεπεγα! 8ΕΠΡΘ, ΝΠΙς]ι, 
Ἠοννενετ, ἱππρ]ίες Ρ]τα]{γ. Στάχυς ἀεποίεΒ {ηθ 
θα ἵπ 18 στθεη αἰπία, απᾶ Ἡ ἶδ 5ο οπ]]εά Γοπι 
Όνο ρεοι{ατ]γ εγεεί Γοττη Πέ Όνεη Ἠπς. Πλήρη σῖτον, 
Όνο σοπαρ]εία, Ροτίοοί, απά πιπίατοε ϱγαίπ. 390 
(επ. κ Τ. σταχύες πλήρεις. 

99), ὅταν δὲ παραδῷ ὃ καρπός.] {Ώι Ε19 ραβ51σο 
Όνε αποϊίεπί Τταπβ]αίοτς Ὑνθγε 5ο Ρροτρ]εχεὰ, εαί 
Όνου εἰτ]γεγ σηνο γοτβίοπς ΥΥ]ήοἩ νναπάετ Γτοπα ια 
β6η8ο; οἵ εἶκο νεγ εχρτερβεᾶ (ο 86Η56 ἵῃπ α σεη- 
ετα] νναΥ ὮΥ, “« νΊνθη νε οτορ ἱρτίρο.”. Τε εεί 
πποᾶς οἳ τεππονίησ Όνο ἁβιοι]γ 19, (δι Βετα, 
Ἠειρε!, οἱ, Καῑπ,, απ ψ) {ο βρροβο απ 
εΏραίν οὗ ἑαυτὸν, 45 ἵῃπ νεα σ.56 οΓ ΠΙΑΠΥ οἵ πετ αο- 
νο νου {ο νο] 196 Ἱπιρατιοά α τουῖρτοσα] 
κεηκα ; κρύπτειν, κείθειν, ἀποῤῥίπτειν, ἀναλαμβάνειν, 
παφόχω, ἵφ ἐνδιδόναι, ἐπιδιδόναι, απᾶ ΒΠα]1γ 
ι πι λοᾖ, Όποασ]  ἆσον ποί σσ 1π Εις 
Οία] Ἠπήτετη, ἵ9 Γουπά ἵπ Ηεεπίρήο τοεκ; 
ο στ. ομ]ν, κὶ. 19. οὐκ ἦν πόλις, ἥτις οὗ παρέδωκε (5Η1Γ- 
τοπάστ] τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ. 1 Ῥει. Π, 22. παρεδίδου 
δὲ τῇ κ να, ὀικαίως,. Τ]ο φπθκίοη, Ἠοννογοτ 
ἑα, ἴρ γοπε Όνο (γηῖί ἵν {ο ὃς απδογκίουά {ο γἱο] 
Παο]ί αρ, ππᾶ ἀε]ίνετ ἵ ἵποίθικο Ί Το νο 
καρετ, ΑΥ Όνο (οπηπηθηίαίοτν ποποτα!]γ. Βαι { 
. νι Ἐπία,, {ο τοίεν {ιο τῇ ἀνθρώπῳ, ἴπ- 

π οπι Όνα ρτεσράΐπα, Την αἷκο ὁ ἄνθρωπος 
πιπκί ὃς απᾶδοτετοσᾶ αἲ ἀποστέλλει, ΑΝ {ο ἀποστέλ- 
ει τὸ Αρέπανον, Ἱτ ἵπ ρηῖ, Ὦν α΄ κοσπηήπσ]ν Ῥοριωία 
ππΕίοπο αγ, Του "' Ίνα ποπάεΏι Όνοκο νο ΠΙΑΥ ραί 

’ 

Καὶ τοιαύταις 84 

η Έχε εἶσκ]ε ; ”” Ἱ. 6. ἴ]θ τεαρθΙ5. ο, ἶπ α ΥΘΤΥ 
βἰπηί]ατ Ρᾶδβασο ο{ ᾖοεἱ Π1. 15. ἐξαποστείλατε δρέπα- 
να, ὅτι παρέστηκεν ὃ τρυγητός. 366 85ο Ῥον. χὶν. 

19 
91. κόκκω.] Τηε στεαίεΓ ρατί ο ἴπο ΜΡΕ., ἴο- 

ρείμετ π(Ἡ ιο απο]επί ΕάῑΙοΠς, απά 8οπηο Ὑ΄6Γ- 
βἶοης απά ΕαίΠ6ί5, Ίαν κόκκον, ΝΠΙο] ἶς αἀορίεά 
Ὦν ΜΗ] απἀ Ὑψείς., απά εἀ]ίεά ϱΥγ Μα. ατιεδὺ., 
απά οἴμετς ἀονπ {ο Βο]ο]πσ; εχοερί (αί Ετζ. 
τείαῖης {ο «ΟΠΊΙΠΟΠ τεαάῖπσ» 1 απ] τἱση1γς {οτ 
(α5 ο 5Πουνς) 1 19 οίμετνῖδε ος Ροββίρ]ο {ο 
ΠαδΗ(γ Όνε οοπφίταοίοη. Απά α]ί]οισ]ῃ κόκκον 
ΏΑΥ 86ΕΠΠ ἴο Ὦε ἴ]ε ποτε ἀἰ[ποι]έ τοαάίπς, γοῖ 
(α8 1 αρρεατς [Ποπ {με (τεεκ ϱ6οπιπιεηίαίοτβ) 
ἴπετο 15 ΤΕΔΡΟΠ {ο (Πϊπ]ς Οιαί κόκκῳ ννας αἰίετοά 
ΙΠ{Ο κόκκον εχ ἠπίεγργείαίίοπο. ἈΒεδίάος, Ιΐ πιαΥ Ὃθ 
αἀάεά, α» μα ννοτάς αΓθ 50 ΥΘΤΥ πιασ]Ὦ αἰκα, (11ο 
ι αἀκεγὲμέ απά πε ν Ῥεῖπσ ρετρείαα]]γ οοπ{ουπά- 
οἆ,) ΝΤ. απλο ννΙ]] ποτε Ἠανε Ρα Πέ] νΥαἰρ]. 
Οµ νε εαῦ]οοί οῇ Οίς Αἰπαφί, {οτ ιο ριτροςφθ οϐ 
τοπιογῖης ναί ηα5 Όεεῃ {λποισηί α στοαί ἀἰβήοι]- 
ιν (παππε]γ, ου {ο τοσοποῖ]ο ναί 15 Ἰθτο 5αἰά 
αθοιῖ ιο 576 ο{ {πε «οεᾷ απά οῇ (πο Ρ]απί η] 
Όιο οἰπαγίς πἶρτα, Οἵ ΟΠΙΙΠΟΠ ππμκίατά ρ]απί,) ΜΙΤ. 
Ἐτορί Ίνα ργτορουπάεἆ {πε Ἠγροί]οςίς, ἴαί {ιο 5ἰ- 
παρί οῇ Ὀιο Ν. Ῥ. ἆοθς ποί ἀθβίσπαίο 4ΠΥ ϱΡθοΙθ8 
οῇ νε σεπ8 Ίνα οα]] Αὐπαρίς, Ὀαί α β8ροοῖος οΓ {1θ 
Ε/µοίαεσα οα]]θοά ἴἶο [)μοίασεα ἀοάεεαπᾶγα, 
νΠΙοἩ 15 α θο ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ἱπ Νοτίμ Απιοτίοα»; απἀ, 
Μτ, Ετοβί 5αή5, στοννς αὐιπάαπί]γ ἵπ Ῥαϊοφίπο, 
απά Ἠα5 Ρτορογίίος οχασ(]γ οοτγοβροπάἶηρ {ο ἴποβο 
Ἰογο αεοτ]νοά {ο ἴ]θ κόκκος Επί ο Ἰοαγποά 
Βοίαπ]ςί Ίνας αἀάποεά πο απ(]ιοπέ[οα[ίοπ ο8 ἴἼιοβο 
βἰπίοπιοηί5 {ΤΟ {νο ν/ΟΤΚΒ οῇ οαδίοτη (τανο]]οτς. 
Ἰπάσσά, Όιο Ἠγροί]ιοκίς 18 ποί οπ]γ Ρτοῦαῦ]γ 4θ- 
γοιὰ οϐ ργοοί, Ὀαε 18 αππεορβκαγή [οι νο οοΠ- 
πιοπζαθ]ο Ῥηγροφς ἴπ γίανν. Ένοτν οπ]ἱσ]ίεποά 
Ἰπίετρτείετ νΥη] 96ο Ἰονν αποτίσα] ἴ ννοτο {ο 
Ώή.4, 80 ΠΙΟ ας Μτ, Ἐτοδί Ἰχαβ ἆσοπο, οἨ {11ο οκ- 
Ῥτοβδίοη “«Ἰοπεί οῇ αἲ] 9οσς.”. Τι 1 βα/]ο]οπί 16 
Ώινο απηπ]]οβί ππηβίατά εοοά Ὃοδ απιοΠς ἴἶο νΘΤΥ 
Ἰεαβί ο 5οοὀ ΚποννἩ ἵπ Γα]οκ/ήπο; [ου Τί 19 ρ]αΐη 
Όναῖ Όνο (ομασσο οσο] πο Ὦο Ἰοτο οοπ{οπιρ]αίσς, 
αίπος ἵτ να ΠΠ ΚΠΟΝΥΗ 0] νο ἀἰδοσνοτγ οῇ Απιοτί- 
σα, Απά Όνο Εοπσ]ους να ρτοῦαῦ]γ ποί ΙΚΠΟΝΝΠ 
ἵπ Ρα]εηίπο, Τί ἵ ρ]αίῃ, ίοο, ἴαί πόντων πια 
ποῖ Ὢο Ρτομαοᾷ ἩΡΟΠΣ Γος 11ο Ηοῦ, ή ἰ9 οβοῃ 
ἰπα]ατ]γ ρ]οσπαβίίο, Ταν Π ἵ οπή {θά ἵπ νο 
Ραγη]]οἳ ῥάβ2ασο οΓ ϱὲ, Μπλονν, 

Αραΐπ, γίνεται ὀένδρον ΠΙΛΥ ΥΟΤΥ ννο]] ο (ακοπ, 
α ρορ]πγ Ἠγροτρο]ο, Γοτ «έ Ῥοσσπιος, αν ἡ 1ο0/0, 
α ἴτου ν) οκροο[α]]γ αν Γτοα  οοπηρατίκοη ο) νο 
Ραγη]]οἳ ννογάν οὗ Μα]ονν, ποιεῖ κλάδους μεγάλους, 
Π 1 ψα Ειπί ο σης πηκί Ὄο, «ναί πο)ηο]ι 
ῥγαΠε]ιε οι ιοίάρίη, ἹάκΕ α (γα. Ταν, {π ἀιθ 
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8. 8. παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἠδύναντο ἁλούιν. 

χωφρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς" κατ ἰδίαν δὲ τοῖς μαθηιαῖς 34 
΄ .. , ’ 

αὐτου ἐπέλυε παντα. 

Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ, ὀψίας γενομένης «4ιέλδωμεν 35 

Καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον, παραλαιβάνουσιν αὐτὸν, ὡς 36 

ἡν, ἐν τῷ πλοίῳ" καὶ ἄλλα δὲ πλοιάρια ἦν μετ αὐτοῦ. Καὶ γίνεται 3] 
λαϊλαψ ἀνέμου µεγάλη” τὰ δὲ κύματα ἐπέβαλλεν εἲς τὸ πλοῖον, ὥστε 

18 υγ] 

εἲς τὸ πέραν. 

34 93 

αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι. 
6 3Ἡ 
96 

ἀνέμῳ, καὶ εἶπε τῇ Φαλάσσῃ " 
36 ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη µεγάλη. 

2η έστε οὕτω; πῶς οὐκ ἔχετε πίστω ; 

---μ- Ραββ4ρο οὗ Τ1κα, {ο ὀένδρον 8οππς Μ35. 
3γθ ὡς ὀένόρον, Ἡλοτο, (νουρ]ι Όνο ὡς ον]άσπ]γ 

οαπιθ Γτοπα ἴἶνα ππατρῖη, Υεί Τέ β]νουν ἴἶνα πποάς ἵπ 
νήσο] νο ννογὰ να» ἴακεπ ὮΥ ιο (Ποββορταρμετ. 
Ἠεείάος {πο φἰπίοπιεπίς οῇ α ἠρίνα., ΒοἩοΙσΏσος, 
παπά Ὀτ. Λ. ΟἸατκα, πιακο 1 οογίαϊπ, ναί Επ]ς ρ]απί 
βοπιεί!πιθς στον {ο α Ἰαίσ]ί Ὑνήσ]ι πηαγ ΥοτΥ 
νγε]] αἰ]ονν ἴτ {ο να α εηε]τογ Γοτ τάς. ας Όνα 
αθογε οε]εβγαίοά Ὀοϊαηϊκί πιοηίίοπς α εροοῖθς οῇ 
Όια ρ]αηί 5ονοτα] {οοί Ἰήρ]ι, νν]ήσ]ν ργοβοπί8 α {γευ- 
ἶκε αρροαταῃςσθ. ΑΑ {ο νν]ναε Μτ. Ἐ, σα] “« τἶλθ 
πιροβαίρ/Πγ οὐ απ αππµα! ρ]απί! Ὁοσοπαίπρ α 5 Ἠγαῦ 
ΠΠΙΕΗ Ί68ς α {γοε,) Ἡ ἵψ {ου (οσπιπ] απά βιτ-βοιο]νοά 
5η οβ]εσίίοῃ {ο ἆθβετνο {ιο Ἰοπεί αἰ{επτίοῃπ. Ἐ6- 
βἰά6ς, Μτ. Ετος οἵνπ ατραπποηί οπηποί Ῥαί Ὁε 
Γαία! {ο Ἠΐ ον Ἠγροίμθείς, εἶπορ ἵξ πιηςί ὃδ 
περα(ἰνοά Ὦγ ο ννοτάς ὅταν δὲ αὔξηθῃ, γίνεται πάν- 
των τῶν λαχάνων μείζων, ΤΟΓ κτο]Υ Όνα ἴρτπα 
λαχ., Ρίαπί, ἵ ποί αρρ]οπυ]α {ο α {γρ Τηας 
8οπιθ Ρτορογίϊος αγο 6ΟΠΊΠΙΟΠ {ο νο Αύπαρί απᾶ 
{ο ιο Ρ/η/οίασσα ἀοάρεαπάγα 8 ε]εατ]γ Ἱπκα[Πεῖεπί 
{ο οβίαρ]]κ]ν Ντ, Ἐτοδία ροε/ΐοη. 

30, καθὼς ἠδήναντο νε ««, |. ο. « α5 (16Υ Ἠαά νο 
αγ παπά οαπρποῖίγ {ο απάθγαίαπά λεία} παπά ἵπ 
βΗ 6] α Ὕναγ ἃ5 1ου σου] ρτοβί Ὦγ Όνοπι.) 

54. ἐπέλνε πάντα] “«μανο κο] ίοπς απά οχρ]απῃ- 
Ποσης ο ενετγ Οπής) [ενας ννας οΏβοπτο {ο ποια, 
Ἐπιλίαν, (18 νο Ἠοῦ, ὝωΘ απά ο Τ απ «οὔνογε 
οΏ ο Ίνας (ή 8οηςο, Τ5 Ῥηίπιατγ αἱρπίβοπίίοι ἰς 
ο αέρα Απο, Το Ἠεῦρτονν ἴοτπι 8οοπης ἴο ο 
ἀρτίνοά ἴποπι ΠΙΟ ἴο οροη ος Ίο0βο ναί ἵς αλα 
ος Ῥουπά, πἨεποο ΠΩΦ3, α ει, Πτοτα]]γ απ 
ΟΡΟΠΟΥ. 

50. παραλαμβάνονσιν --- ἓν τῷ πλοιῷ.] Όπ (ἶνο Ἱπίοτ- 
Ῥγοιπίίου οῇ Οπής ραβκαρο Οοππποπίσίοτ ατο Ὦν πο 
ΠΊΠΗΝ αστοσά, ομί ἴακο ἐν τῷ πλοίῳ 38 ραί Ρος 
εἰς τὸ πλοῖον, ἵπ Οπή 4οηκο: “ Λβοτ]ηο Ἠπὰ ἀἰκπιίκα- {/ 
οἆ Όνο παλμός. ήν ἀῑκοίρ]ος {σοκ Ἠΐπα, Ἰπκί ας 
Ίνο να, (1. 6. πι ρ- ο π8 Ίο να, απά νου 
ἀο]αγ,) οἩ Ῥοστά Όνο «Πρ... Απ ἱπιοτρτοϊαίοι 
πΡ]γ πρροτιοά Ὦγ Ἠσεθηπα, απά Καπ. Βυί 4 
Οπής πκίης οὗ ἐν [ου εἰς ἵα στο αοππονν]ναξ Ἠαγκὴι, ἵ 
ε]νου]ά ἴνο τα Ἴγοτ ἱποποά {ο ο νι Επ ηντη, 
παπά κοππο οἵῃοτ αποϊσπία, ἴοροὔνοτ νντΌν κονοτα] ο 
Όνο πούστη (οπιπιοπίπίοτε, ἵπ Ἰοϊπίηα ἐν τῷ πλοίῳ 
υήθν ὡς ὖν, ΝΟΕ τοπάθγα πΠΥ επα]ίασε "ππεσθα- 
βατγ. Ταν νο αοπκο «ν] Ίνο, ναί οἩ νο ἀἰκπιία- 
κα) οῦ Ότο ππν] (πάς, νου οαττιος Ἠήπι ο, Ἰπκί π 
Ἡδ ααπἲ ἵπ Όνο Ῥοαί [ουί οῇ νν]ήοἩ ο Ἰπά Όσοι 
ἑσπσλίησ].”. ὙΎει θής τοίὂτοποο Το νο Ἰνοαξ ΠπσΗ- 
Ποποά επρτα ν. Ἰ. ἵ9 κοππονν]ναῖ Ἰναγκὴ, απά Όνο 

Καὶ ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ πρύμνη, ἐπὶ τὸ προσκε- 38 
φάλαιον καθεύδων᾽ καὶ διεγείρουσιν αὐτὸν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ" 4ἱ- 

δάσκαλε, οὐ µέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα, Καὶ διεγερθεῖς ἐπετίμησε τῷ 39 
Σιώπα, πεφίµωσο. καὶ ἐκόπασεν ὅ 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς' Τί δειλοί 40 
Ναὶ ἐφοβήθησαν φόβον µέγαν, 41 

5οπ86 Γαῖηοτ Ἰε]απο. ν ἵ ἴοο Ἠέ]ε εἱρπίβοαπε 
ἃ ἵθττῃ {0 Ίχαγθ ἐν τῷ πλοίῳ Ἰοϊπεά ντ ον Πες νν]ο]ι 
νιοτάς ατε ΡΙανήν Ἰοίνοά ἵπ οοπείτασίῖοι γη 
παραλαμβάνουσι. επ ἐν τῷ πλ. 8, εἰτίο!γ ερεακ- 
ἵπβ, ποί υ8εά ΓοΥ εἰς τὸ πλοῖον, Ῥαῖ ἵψ α ρ/γακία 
ῬγασπιαπΦ (απὰ Ἠοπος πε 9 αβεὰ Γοτ ἠνο 
ΛεοιΒ.) ἀεποῦπᾳ, 116Υ ἴοοκ Ἠΐπι ση ῥοαγά, ππὰ 
οαττιεὰ Ἠήπα ἵπ Όλο Ἱνακς [παππε]γ, ΟΌναί πιεπ οπεὰ 
8υρτα ν. 1.] Ας ἴο ὡς ἦν, Όνεγε 8 πο ποεὰ {ο 5η 
Ρο56 1 {ο ππεαη αὖἲ ]ιε 1ρας, ννονουί να εἶπρ Γο 
το[γοκπηοηί, ος αοσοπηπποδαἴἴοης ΓοΥ Όνεο 
ἃ 86Ἠ8ο κοπιεν]ναί Ίε]ηπο παπά Γοτοςά. Απά επγε]γ 
πο ρτοαί β που]ά ὃς Πθοθακατν Γος α 
κνφι« οἳ α {ενν πι]εβ πςτοβεα α Ἰακο. Ίο πιιδε 
γε, 88 ἵπ ΥΟΤΥ ΠΙΠΗΥ Ρ]ασες οὗ Όνε ντίτετε, 

ἴακο Τξ αἰππρ]γ ἴο πιθαπ εὐθὺς, Ύπαπι οε]ετγππὸ, 
ο τΙΥ ποίο ον Τηαονά. 11. 90. ερ ἔχομο.} 

ἴ6 ννας αστοθαδ]γ {ο Ονεῖτ Τ,οτὰς ὑπ)ποζίση, Ἀπι 
νθοσμςο Ῥτοραβ]γ Όνε ονεπῖηᾳ Ίνας οοπηΐηᾳ οἩ. 
Ἀθο Επίέκ., ν]νο αρῖ]γ «οππρατες Π,πεῖαη Αείη. Ο. 
34. κάτω ἀφῆκαν ὡς ἦν τῷ οὰ ΄ 

--- μετ) - 1. 6. ας Επίκ. οκρ]αΐπα, νι ᾖ6- 
εις” νοβςε]. ἈΑπά Ἠο οἶίον πΙαΥ οχαπηρ]ες οὗ Ο]ς 
βσιτο, Ὁγ νν]ήοἩ Όνο νοκεο] ἵα ραί Γοτ Όνο γενν, ος 
Όνο ογονν ΓΟΓ πο νοεεο]. Όπο, ονοτ, ε)] πιοτθ 
ιο Όνα Φίννή οοσυτα ἵπ Τ]ασγά. ἵν. 190, 3. ὃ 
Ἡρασίδας διέπλευσε νυκτὸς ἐς τὴν Σκιώνην, τριύρει μὲν 
Φιλίᾳ προπλεούση, αὐτὸς δὲ ἐν κελητίῳ ἄποθεν ἐφεπόμε- 
νος, ὅπως εἰ μέν τινι κέλητος ονι πλοίῳ περι- 

άνοι, ἡ τι ἄμυνοι - 
μμ ο, κ ὃς 
πποϊοπί Ἰ,οχίοορταρῃετε εχρ]αίη  Ὦγ συστροφὴ, 
παπά Αγίκίοι. ἆο Μαπάο, πνεῦμα ; καὶ ελούμενον 
κάτωθεν ἄνω. Τξ κοσπις ἀοτῖνεά [γοπα λαι, Όση, ππιὰ 
λάπτειν, ἴο απαελ, ἴακο οἩ, αναγ. Ἐτέβαλ- 
λε ἵΝ {ο Ῥο {ακοι π αμ ἰπίγαρείενθ κοποο {ΟΥ ες ἕη- 
ουγωπέ, ἑγγμοδαμή, κ, βοἰ]. ἐκ τῶν κυµά- 

των, Το ὃν καρρ]τοά [τοι ηρ. 
58, τὸ πρό 11. ο. Όνο ρ]αος νηοτο Όνο βίθογ8- 

ΙΛΗ καἲ, ἴἶνο πιοαί οοπιπποάίοσς οπ6 ΓΟΓ α ρηβ- 
κοηµοτ. Τὸ προσκεφ. πηκῖ νο τοπάστοά, πο α ρ]- 
Ἰονν, Ἐν {ο ν. Τῆνο Αγισ]ο Ίναα α αγ 
ο σα πα ἴο ἃ αγ ρατί οἳ Όνο Πιγηῖ- 
ἴ1πο οϐ κἩἱρ. Τη] κοοπης {ο Ἠανο Όσοι Όνθ 
ο ομαλίση, Ὑν λε] ννπς υ9οὰ ας α ρί]- 
ον, 
39, σιώκα, πιφ.] Το αεηπάείοη Ίοτο ἵς ΥΟΤΥ 

επἰ{αβ]ο {ο νο στανῖεν οὗ Όνο απά Όλο 
πἰεγ οὗ «αλαμὰ μήν. νώσμα μα ἸἨπὰ νο ο 
ιο Ῥοτοσίνο Ομα, Ίο ννοπ]ά Ἠπνο ] 
οοπ]οσίητο, ναί σιώπα ἵψ α β]ορ8. , Όνο 
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καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους Ἰίς ἄρα 
ιο ς ’ ς / ». -»” 

καὶ ή ὦΦαλασσα υπακούουσιν αὐτῷ ; 

α- Υ. ΚΑΙ ἠλθον ες τὸ πέραν τῆς Θαλάσσης, εἰς τὴν χώραν τῶν 38 

9 Γαδαρηνώ». 

175 
νῦ. 
6, 

. ΜΤ. 

δ 4 Β ϱ ὰ. Κ.δ 
οὑτός ἐστιν, ὂτι καὶ ὁ ἄνεμος 8. 

Π ) - ο ο Ἀς Ἕνη- 
Μαὶ ἐξελῶόντι αυτῷ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθέως ἀἄπηντησεν 2] 

3 αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύµατι ἀκαθάρτῳ, ὃς τὴν κα- 
τοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς µνήµασι ᾿ 

Γη ς 3 Ε ’ 

καὶ οὔτε ἁλύσεσιν οὐδεὶς ἠδύνατο 

4 αὐτὸν δῆσαι, διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσοι δεδέσθαι, 99 
- 3 3 . ΄ ο 

καὶ διεσπᾶσθαι ὑπ) αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, καὶ τὰς πέδας ουντετρίφθαι 

ὅ καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυε δαµάσαι. Καὶ 

ἐν τοῖς 3 µνήµασι καὶ ἐν τοῖς Όρεσιν ἤν, κράζων καὶ 

6 ἑαυτὸν λίδοις. 
Ἅ ε.α ’ ωμά / εἰ κ. πι » 

Ί προσεκύνησεν αὐτῷ, καὶ κράξας φωνῇ µεγάλη εἶπε᾽ Ἰΐ ἐμοὶ καὶ 
32 -- . - - ο -ς ; ς ΄. . ᾽ ’ 

Ιησοῦ 3Τίὲ τοῦ Θεοῦ του υψίστου ; ὀρκι-ω σε ΤΟΥ ΘεΟ», µη µε 
δε ω ..4 ν » 3 ’ Β 

8 σανίσης. ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ᾿Εξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ 
3 ΄ λ 2 ’ Ἀ 4. 

9 ανῶρωπου. καὶ έπηρωτα αὐτον 

μ5ς οὗ {ιρούετπις, Ἡούγεγετ 5εεπιῖησ]Υ ΞΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ, 
5ΐρι Ώϊαθ 8εΠ56. Τῆα5 ενεπ Ιπ {πε ἔοτπι 
η τη γνηήοῖι οΓΥΕΤ5, ος Ἠετα]άς, οοπιπιεποεὰ {είτ 
αἀάτεςεες, "Άκουε, σίγα. 

4]. ἔλεγον] ἈΝοί Όιε ἀῑδεῖριες οἩΙΥ, Ριαῖ Ώιε 
ΠΙΩΤΙΠΕΙΕ αἱ5ο. 

ἵ. 1. Γαδαρηνῶν.] 36ο Νοίθ οη Μαίί. γΗ. 28. 
2. ἄνθρωπος ἐν αἱ ἀκ.] Βαὺ. ὤν. ο γε 20. 
νή τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος. Τηετε 18 πο 86] 

, 35 8Ο0ΠΙ6 ΟΟπΙΠΠΕΠΙΔΙΟΤΘ 5Η1ΡΡΟΒ6; ΠΟΓ 
4ο Οτοί. απάἀ Ετιπ. τίσῃ]γ ἴακο πο ἐν {οἵ σύν. 
ΓΙπάεεὰ ὢν ην ἐν ἵ5 εφιἰνα]επί {ο ἐνεχόμενος, “ἰα- 

χο 18 ναί οἱ 14, απά ]ιαβή. Μνήμασι, Ιηδίεαὰ οἱ 

γνας ὙνἩ ΤΕάΦΟΗ : ντι ϐΥ ΜΗΙ, αἀορίεά ὮΥ 
Ἠγείς., απά εἀῑτε 
γαι., Επί 

Ιπάεςᾶ, {τοι 
Βίος. Ταετί. ἵκ. 98. ἐρημάζων ἐνίοτε, καὶ τοῖς τάφοις 

. πε Επὰ ο σι δω (οτπιοά πο σοη- 
' Ἱ , απᾶ ννετο βοππείίππες α8δοἆ 

35 16). 
ο δι. ἐν τοῖς ---- Ί Τ]ή4 ραπε(πσίίοῃ Τ Ἰανο πἀορί- 

γι Όνο Ὑαΐς., Ἀντ., Ε. Υ., Ὠοάάτ., Ὢΐπετ, 
ας Ὀοίπα τεφυ]τεά ΡΥ Ρτορήίείγ. Το 

αίοτ κράζων, 39 πμ ἀοπε, 
κ βοηῃφο. Ώου ποτ Οτ. Ογ. 
. Ρομ/Είοῃ ἐν τοῖς µν. καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ΓΟΓ 

τεπά(ηᾳ ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ἐν τοῖς µν., ἵΒ 
οῇ Όνο νους Μ385., απά αἱπποβί αἲὶ 

. απᾶ ἵν οὐιιοά ὮΥ Οτίοκὺ., Γήππη., 
απάὰ Βε]νο]α, 
εἰτεππμείππος οἱ σα έπᾳ Ἠήπηκο]Γ ντ εΊνατρ 

: κσαὰ ο α Ἱκπίβο (ν]ήο]ν, οἱ «ο µγ»ς, νγομ]ά 
ο αγαπά Ἠήπι], ἵν απίέο αρτοσαῦίο ἴο {νο 

επκίσπα ο πιαπίασε; νν]νο ἔραν Ενοῖν βοχ]ι, 
ἡε νι νν]αίανοτ νου ο Ί4γ Ενοῖγ Ἠαὰν 
υηήε]ν αν. αὐθασοσν οκαπηρ]ο», ἨΗοτο, 

οτ, Ον ννας πιππΙΓοκ)γ νο τοπ] οἱ ἆπ.πιο- 
10Η. 

Ἡ : 

ἔτι ᾗῃ 

ναι 

32 - 3 - 3 ’ 

Ἰδων δὲ τὸν ἸΙησοῦν ἀπὸ µακρόθεν, 

διαπαντὸς, γυκτὸς καὶ ἡμέρας, 

κατακόπτων 

ἔδραμε καὶ 

σοὲ, 

βα- 
του 

Τέ σοι ὄνομα; καὶ Ἱ ἀπεκρίθη 90 

Τ. Θεοῦ τοῦ ὑψίστου] Τηε ερἰ(]εί ὁ ὄψιστος 48 
αν σα {ο ἀοά, οσοσς πο Ἠετθ εἶδο ἵπ {πο (108- 
Ρεῖ5, απἀ οπ]γ οπος ουί ο{ (ηεπα; παπιε!Ιγ, Ἠεὺ. 
νἩ. 1., ἴακθη {τοπη (εηῃος. χὶν. 22. Τί οοττοεροπάβ 
ο Ώιε Ηοῦ. 11ν. Τε εκρτεδείοης 866πη {ο 

πανε Ῥεεῃ αἲ βτεοί σῖνεη νγϊίῃ τε[ετεηςς {ο {1 ϱκ- 
αἰτεὰ αροάε οὗ (οά, 1.6. ἵπ Ἠεαναπ. Ός9ο ἹΊμα. 
Ἰκνί. 1. ἜΤ]ε αρρε[]αίοπ8 πιαΥ αἱδο τοίοτ {ο ἴθ 
δΊΡΤΕΠΙΟ πια]εσίη οἳ ἴπε Ὠεϊέν; απά οοτγεβροπ6εηῖ 
ἴετπης ατθ {ουπά ἵπ Ώπε Τ]θο]οργ οἱ αἲ] νε Ρασαπ 
παἴίοης οΓαπΏφι{{γ. Τη ἴἶο Ο. Τ., Ἰούγενετ, 2 ν 
15 αἰπηοδί ανναγς αδεά {ο ἀῑδιπσαϊκη {ιο ὨΓεΙίγ 
{τοπη 11χο8θ γν]λο ννεγθ οαἰ[εά (αοἆς. 

--- δρκίζω σε τὸν Θεὸν] "Τη {οτπια]α αςια]]γ ἀθ- 
ποίες {ο γιΐ απ! οπο οπ ῖ οαίι. 366 ἸΝοῖε 0ἩἨ 
Μαιί, χχν!. 65. Βιί Ἠετο (5 (τοῖ,, Ώοβθηπῃ., απά 
Καπ, Ἠανθ ΠΟΥ) 1{ ας ἴμο (οτος ο{ ογο, οδίεδ- 
ορ {ε ρεγ Ίλεωπι, απά να ἶ5 οφιἱνα]οπί {ο {θ 
δέομαί σου ος Τα κν]. 28. 

--μή µε βασανίσης] Ναπιε]γ, α8 8ΟΠΠΘ αποϊοηί 
απά πιοάθτη ϱοπηπιομίαίοτς οχρ]αἰπ, “γ οοπρε]- 
Ἰπσ ππο {ο ἀορατί {τοτη {πα πιαπ..  Βα Εως Ιπίοτ- 
Ρτοίαίοη, Ἠοννεγεχ. αστεεαθ]ο {ο {ο οοπίοεχί, ἶ8 
βοπιθνν]αί ἨαΡΗ, απά 5 ποί ρετπι(ιθοά ὮΥ πα 
Ραα]]6ἱ Ῥαββασος οὗ Μαΐί]νονν απά Ίμακος [τοπι 
Ἠπεπος 1 αρρεατβ Ὠναί {6 ννοτάὰ 15 {ο Ὦο ἴακοπ οῇ 
Ώνα πιράρ οἱ (οτηθηί, νο] ννας βαρροβοά {ο Ὦθ 
πρροτήοπεᾶ {ο ἀἆΦπιοις οοπιρε]]εὰ {ο σοπιο ος 
οΓ ροββεβεοἆ Ρ6ΓΒΟΠΒ, ΠΗΠΙΕΥ, ἴε Ῥοίπα οοπηρε]]οά 
(485 Τμικο «χρτθβαθς Ι{) εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν 
(566 3 Ρε. Π. 4. απά Άροο. ἱκ. 1 δν 2, χὶ. ”, ἃοι), 
α ἵετπι αρρ]εὰ Ὦγ πο Οτθο]κς {ο Εποῖν Ῥατίαταβ, 
Τ]ιο ννοτάς οἳ νογ. 10, καὶ παρεκάλει ---- ἔξω τῆς χώ- 
ρας ΤΠΑΥ, Ιπάθθᾶ, 86οΊη {ο ΓἍνος ιο βτβί-πιοΠΙΟΠ- 
οἆ Ππίοτρτείαίίοῃ. Επί Ίνογ ατα οφ αα11γ ει {αῦ]ο 
ιο Όνα οἵιετ, Ίο ἀπ πιοις οπίτοπί ναί 1 Οπου 
πωικί ἀερατί Γτοπα νο ΠΙΗ, 1ου ΠΑΥ αἲ Ἰομβί ποῖ 
Ψο σοπιρε]]οά {ο Ίοανο νο οοπέγη; νο] νναβ 
Ὀαί αποίηοτ Γοτπα ος ρτο[οιτίηῃ {ια ο μ-͵- 
τουυθκέ, Οναί ο νγου]ά πο θοπά ποια ανναγ {ο Όνο 
Ρίασε ο (ογπιοηῖ, 

ϱ, ἀπεκρίθη λέγων] Μπηγ Μ558. (8οπιο οῇ ελοπι 
νο παπά πιο ΟΕ ιο Ὑογίοπη τοπὰ ον -- 
αὐτῷ, νο] ἵα ρτο[οττοῦ Ὦν Βοημ.. ππά οὐ [ιο Ὦγ 
«ίοκς,, πα, αν, Επίκ, απά 8επο. Βυαι 
Όνοτο 1 πο κα Ποίοπί τόπο {ο νο αΠἰοτα ίση, 

--τίσοι ὄνομα] Βρίτίία, Όοῦι μοοά απά ον], ατθ 
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δ. 6. Τ λέγων" «4{εγεὼν ὄνομά µοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν. καὶ παρεκάλει αὐτὸν 10 
ο. ἵ πολλὰ, ἵνα μὴ αὐτοὺς ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς 11 

51 Ά τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων µεγάλη βοσκομένη" καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν 13 
[πάντες] οἳ δαίµονες λέγοντες" ΙΠέμψον ἡμᾶς εἲς τοὺς χοίρους, ἵνα 

58 εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως ὁ Ἰησοῦς. καὶ 13 

3 ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους" καὶ 

ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἲς τὴν Φάλασσαν (ήσαν δὲ ὡς 
55 54 δισχίλιοι), καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ «Φαλάσσῃ. Οοἵ δὲ βόσκοντε τοὺς 14 

χοίρους ἔφυγον, καὶ Ἔ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ ες τοὺς ἀγρούς. 

καὶ ἐξηλθον ἰδεῖν τί ἐστι τὸ γεγονός. Ναὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ίη- 15 
σοῦν, καὶ Φεωροῦσι τὸν δαιμονιζόμενον καθήµενον, καὶ ἵματισμένον 

3 καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγεῶνα" ἐφοβήθησαν. καὶ διη- 16 

γήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντε, πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ, καὶ περὶ 
4Ί τῶν χοίρων. καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων 11 
3 αὐτῶν. Καὶ ἐμβάντος αὐτοῦ εἲς τὸ πλοῖον, παρεκάλει αὐτὸν ὁ ὅδαι- 15 

Ε 3 .. » 
μονισθεὶς ἵνα Ἰ ωετ αυτου. 

ἱνναγβ τοργοβοπῖθά ἵπ Βοτἱρίατε, 48 αυΐπς παππεν : 
πββυπιεά, ας Οοπηππθπίαίογς Οπῖς, ἵπ αοσοοπηπηοἆᾱ- 
οι {ο ἨππιαἨ Ἱπῆτππϊίγ. Βε ναί α5 Πέ πιαγ, οἳς 
1,οτὰ ἀῑά ποί αθὶς ἴἶνα πάπας ιτουρ] ἵρποταποςῬ, 
Ός (18 Εαίήηγπα. βασρο»ίς) {ο (οτοῦγ εἰἰοιί απ 
πηβννογ; ελαί πο Ὀγδίαπάστς παῖρ]ί Ίχανε πα πιοτθ 
οσσαβίοἩ {ο αἀπιίτο (πα μμ Ροννετ ὮΥ 
ν]ο]ι ἐἶνο παίτασ]ε ννας Ὑντουρηξ. 

---Λεγεὼν] Τ18 ννοτά ({γοπα ελα παπηο οἱ α υνε]]- 
Κωστα Ἔοσλκα Ροᾶγ οῇ {πουρφ) Ὕνας οβεη α5εά ὮΥ 
Όνα ὀθννα (ο ἀοποίο α σγεαί πωπιδεγ. Τα Όιε 
(οτία Ἰαβ {λαί 86η86 Ἠστο, απά ποίῖ ναί οὗ ΟΕ 
ο ἔιε Π,εσίοπ, ἵψ ρ]αῖπ Γοπα πο ννοτᾶς Γοονίηᾳ, 
παπά Όιοφο οὗ νν. 10 ἃι 12. 

10, αὐτοὺς] Ἱ. ο. ΙΗπηβε]Ώ απά Ἠ8 [ο]]ονής, νο 
οα]]οά Ονεπηφε]νος Ὁγ (ἶνα παππο Τερίοῃ. ; 

11. πρὸς τῷ ὄρει] Ί Ἠΐς τοπάἶπᾳ, ΓΟΓ πρὸς τὰ ὄρη 18 
Γουπά ἵπ Όνο ρτοπῖοτ ρατί οὗ νο ΜΒΑ., πεατ]γ Όια 
ν]ο]ς οὗ νο ὙογείοηΒ (μμ Τκο νΗ. 
90. ἐν τῷ ὄρει), απά ἵφ αἀορίοὰ Ὁγ Ἰοίς., Βεπᾳ., 
Μαϊί., Οτίοκς., Ὑαῑι, Γππα., Ἐπία., απά Ῥολοία. 
Ὑεί να «ΟΠΊΠΠΟΠ τοπάίηρ 8 ποῖ, 48 Επίια. αΠηττης, 
ὑπερία ; ΓοΥ 11ο πρὸς πηϊσΏΙ ππθαη πι, αὖ, ΟΓ Μ, 88 
ἵπ ΠΙΑΠΥ Ῥήββαρος, ννμίο 9οο ἵπ Βομ]εικη. ος 
αμ]. Πάντες 19 οπή εεὰ ἵπ ν6ΙΥ ΠΙΙΠΥ Μ35., 
παπά αἲ] Όνο [οί Ὑ ογβίοηΒ, απά ἵδ οπποε]]εά ΡΥ 
τίοκ)., αι, Ἑπαπα., Επίία., απά Ἀολο]α. 

15. καὶ ἐπνίγοντο] “«ννοτο εαβοσπίος,” 1. ο. ὮΥ 
ἀτοννπίημ. 80 ναί Τ περ] ἵνο τοπάστοά “«ννετο 
ἀτοννπος,' 8 ἵῃπ α ρήββασο οὗ Ῥ]ηίατομ οἶτοά Ὦγ 
Ἠλοις. Ιπάεεὰ ου άγοισπ οοπιος ΓΓοπη Όνο Ῥακοη 
1 )γωποπίαπ, ἴο οποκο. Βαί Όναί βοηκο 9 πποτοπί 
ἵπ Όιο πἀάοὰ ννοτᾶκ ἐν τῇ θαλάσσῃ. Ἴ]νους νο 
πάορί Όνο Ἠγροιοκί νήσο] ερ Όνο ἆθπιο- 
πίασς ἴο Ἠπνο Όθεῃ αξία, ατο Ίνοτο Ἰπνο]νοά ἵπ 
ποχίτίοπῦ]ο ἀἰβιου]ήος: Γος νο ννοτᾶν οὗ Ματκ 
(18 Επί. (ταν οὔκογνοκ) οπη ἴνο πο οὔνογννίκο 
υπόστγειοοά να ας Αακοτῖης ναί νο ἆππιοπβ 
ο]εσοτεά Γγοπα να πππη τοα]]γ οπίοτοά {πιο Όνο 
Ὀούἱες οῇ εαοἩ ο) Όνο «νἶπο ας νου σἸορο, 

14. οἱ δὲ βόσκοντες.] Τῆνο ρατἱεἰρίο Ἠπα Ἠοτο 
Όνο Γοτος ο α εααἰαπίῖνο, ας Ναι. νΙ. 38. Έακο 
γη, 94, Υ η, 4. ἸΑπήώγγαλαν κκ οὗ Όνο οοπῃ- 
ππον τοπόίπασ ἀνήχχ.] ἵ Γουπά ἵπ κονοταὶ Μ35 
ππά ἵ οὐμοά ὃν Ο1οκδ., Ὅμα,, ναι, Ετίτα., ππά 
Βο]ιοίκ. Τ 1ο Ἰνοκίσιοὰ {ο τοςσίνο Οπής τοσδίης; 

Ὁ δὲ [ Πησοῦς] οὖκ ἀφῆκεν αὐτὸν, 19 

Ῥεσσιφο, {πουσ] αἰτίοί ρτοργίε τος ἀπήγγ., 
ποί ἀνήγγ., γεί ἵπ 8αοἩ ἃ .Α ο τή μα. 

απο ἵπ ιο Ν. Τ. α [ον ποῖ ἀεο]είνε; απἀ - 
Ὁτ ἀπαγγ., ἃ αἰσηπίβοαίίον 

οι 1 πουν ποπο 
ἰπείαποςς ο ἆ ν 
ψηίο] 18 ποξοσά Ἠσοεγεῃ. 
ΓοἸ]ονγεά, αν στα, ὉΥ εἰς νὰ απ Αοοικαίνε οἳ 
Ὀήπᾳ Γοτ ΡοΓ8οῦ ; ἴπ νο] «396 ἀπαγγ. (Ννήε]ι 18 
α βίτοηρεί {6ΓΠ1) 86οΠΏΒ ἰβίτς, 
Ἠγ τὴν πόλιν ἵψ πιεαηΕ οἱ οὗ (αάατα, απἀ 

ὮΥ τοὺς ἀγροὺς, ἴἶνο οοµΠ -- πε. 
---ἰδεῖν τί ἔστι τὸ γεγ. Τις 8εοπης {ο ὃς α 

πιοάς ΟΓ αχρΓΕΡΕΙΟΠ, πιθαπίπᾳ ἴο εχαπηίπα 
Ἰπίο ε τοα]1ϐγ ΟΓ αΠΥ τεροτίεά οεσΙστεπος. 

16. θεωροῦσι τὸν ---λεγεῶνα] ΤΊνετε 9 πο τοπκοῦ 
ιο πἀορί αΠΥ οὗ Όνο «Ἠαημρος Ἀετο Γουπὰ ἵπ Μ55. 
παπά εαρροτίεά Ὁγ Οτήσ8; ποῖ 6Υθῃ πο οπηοε]- 
Ἱνπᾳ οἱ καὶ Ὀε[οτο ἱματισμένον, Γοτ Ἶτ ἱεπάς {ο 
εἰίτοηρίπεη πο 8οηφο. Απά α)γουρ]ι ἶνοτο πλαν 
866ΠΙ 4Π ΠΠΠΘΟΘΕΣΑΤΥ πλ ίοη ἵη τὸν Γ. -- τὸν 
λεγεῶνα πΏοτ τὸν δαιμονιζόμενον, Υαί ιο Ἰαΐτετ 19 Γατ 
πποτο εἰρη]βσππίς απά Όνετο 18 α κοτί οὗ οἶἶπιακ. 
Ἠεπάετ “ Τ]εγ 9οο νο ἀοπιοπίαςο «οατοὰς Ὀοῖ]ι 
ο]οῦιοά απά ἵπ Ἠίς τιρί παπάς Ἠάπα (ἵ καν) νο 
Ἰαὰ Όδεη ροββθεκοὰ Ὦγ νο ἆθπποης νο οασ]]εὰ 
Ὀνοπιφε]νες Τ,ερίοπ.”. Την Ἰνεῖηρ εεαίεά ἵκ ππεῃ- 
Ποπεά, 38 α πηστς ΟΕ Ααπίῖν ο εποο Πιαπί- 
π08 ταΓε]Υ «ἡ. ᾿ἘΕφοβήθησαν ἴ9 Ὦγ πιοδί ΟΟΠΠΊΘΗ- 
ἰαίογα απάεγκίοσά οὗ /εαγ Ἰοεί Όνου πηῖρηῖ εαΠετ α 
Ετεαίεγ οπ]απα γι Ὀναῖ 1 ταίνετ ἀεποίον ανν αἱ Όιο 
εἰαροπάσυα πητας]α. 

κηἨ 398. [ῷοπιρ. Λος αν. 90, 
18. ἵνα ᾗ μετ αὐτοῦ] '' πηα]ῖ ποοοπιρα”γ Ἠἶπα. 

' α4ρροβο, {ΓΟΙΗ 
ἀσπιοηα κ]νου]ά αραϊη οπίογ ἰπίο Ἠήπι. 

Ῥυ] α Ὀνοίίοτ πιο νο ππαν ἴνο 

ποά, παν Ἠανο Ἰπὰ οβεοί. Τοὺς σοὺς. εἰ]. 
οἰκείους ἴο ὃς (ακοι ΓΓΟΠΑ οἴκον. 

ο.) 
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ἀλλὰ λέγει αὐτῷ ᾿ 
..- 3 ω ασ ς , 2 Π Ν 2. / / 

ἀναγγειλον αυτοίς, οσα σοι ο Ίυριος πεποίηκε, καὶ Λἠλέησέ σε. 

175 
ΜΤ. 0. 

9 3 Ώ α. ῥ ἃ η Ἡ π 
Ίπαγε εἰς τον οἰκον σου προς τους σους, και 9, 8, 

99 

3 - ”” ’ . ’ ϱ/ 

9) Καὶ απηλθε καὶ ἤρξατο κηφυσσειν ἐν τῇ «εκαπολει οσα ἐποίησεν 
᾽-” . - - [ή 

αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς" καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 
. 

δι ΚΑΙ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἲς τὸ πέραν 1 0 

90 συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν' καὶ ἦν παρὰ τὴν Φάλασσαν. Καὶ 18 αἱ 
3 . ” τ » 2 ’  αΨ . ν . ο. πμ. 3 

ἰδοῦ, ἔρχεται οἷς τῶν ἀρχισυναγωγων ὀνόματι Ιάειρος" καὶ ιδὼν αὐ- 
ι] ’ 3 ο . 

23 τὸν, πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλᾶ, 43 

λέγων | 

24 αὐτῇ τὰς χεῖρας, ὅπως σωθῇ ' καὶ ζήσεται. 

[- ἳ . , ’ 3 , 3/ . 5’ » 4 » -- 
Ότι το Όυγατριον µου ἐσχάτως ἔχει ἵνα ἐλθων ἐπιθῃης 

Καὶ ἀπῆλθε µετ αὐ- 19 
- 2 2 - η) , 3 

τοῦ καὶ ἠκολούθει αὐτῷ Όχλος πολὺς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 

ϱ Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, καὶ πολλὰ 30 48 
- Φ ᾽ - 3 - ιἩ ιά | .] 5” ’ 

26 παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ αὐτῆς πάν- 
. 3 ” 2 -” ω πν 

τα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἲς τὸ Χχεῖρον ἐλθοῖσα, 
ε] μ.ο - . -” 5/ υ) 

21 ἀκούσασα περὶ τοῦ Ιησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ Όχλῳ ὄπισθεν, ἤψατο τοῦ 44 

- “πεποίηκε.] Τηἱ5 τοαάϊπς (Ιπείεαά οῇ πε οοπι- 
ΠΙΟΠ ΟΠ6 ἐποίησε) ἶ5 Γοαπά ἴπ ο ρτεαίετ ρατί ος 
ιο Μ858., 8οπιο ΕαίμετΒ, απἀ (πε Εάῑ. Ῥτίπο.: 
απά 5, νι τεαβοη, τα Ὦγ Βεηρ., Ίγείς., 
Μαιμ., ατίεκὺ., ΤΓπαπι., Ταί., ΕτΙπ., απά Βο]ο]2. 
Ῥτορτίείγ, Ιπάεεᾶ, α5 υγε]] α5 ΜΑ. ααθ]οτῖ{γ, νγοι]ά 
Βεεπι ἴο ἴτε {με ρτείετί{θ; Γοτ (45 Ετσ. οὗ- 
εετνες) “ἵπ νε ἀἱβροθεεβεοά Ρ6Ιί5ΟΠ,,ί1ε οβεοί 
οἳ έπε ἀήπσς νμίο] νε Τ,οτά Ἰιαὰ ἀἆοπο τεπιαίπες; 
Ῥαΐ Όινα οοπιραφείοηπ (ἀεποίεὰ ὮΥ ἠλέησέ σε) 15 α 
πρ ννηίο υγου]ά Ὦς (παηβίεηί. Ὑεί ἐποίησε 
οσσαγ5 ἵπ 016 ρατα]]ε] ρ]αςε οἱ Ίμακα, {τοπι Ὕνηίο]ι 
Ἡξ ννας 1γ πίτοάπσεά Ἠετα. Τη καὶ ἠλέησέ σε 
Όνετε 18 πο οοσαβΊοη {ο Ἱπβοτί ὅτι, νι Ῥεζα. Τίς 
19 Ὀείίετ {ο βµρροςε, γην Οτοῖ., Εναί Ώπεβο γνογάς 
ατα κοδρόνε{ οἩ {ο ργεσθάΊηᾳ, 80 ἴΠαί ὅσα ΤΙ3Υ 
δε τερεατεά. Ῥετ]αρς, πούψγενετ, Επί. 18 τιρΏί ἴπ 
αοοουπιηρ 5 α φατίαβίσπ ο εοπαίγιε[ίοπ. 

21. ἐπ᾽ αὐτὸν] τί. οὔφετνεβ Εῑαί ιο ἐπὶ οοἵ- 
τοκροπάἀς {ο ἄιο (εγπιαη πασ]ι, απά Ὠναί ης 86Π89 
.- 18, σαι . Ππάιρίοετείιτ.” 

εἲς τῶν ισ.] ᾿Αρχισυνάγωγος ῬΙΟΡΟΤΙΥ 
εἱρπίβος Όνε ο λος ο α ὁ ακοζαό. Βυί ΌΊνετα 
γαρ Όξ οπθ βΥηπασοσπο αἲ (αρετησπη: απά [τοπι 

εχρτορείοη εἷς τῶν ἀρχισυν., (ακεπ ἵπ οοΠ]άΠο- 
ση νῦν Λο κ, 15. απά νν]αί νο ἸθαΓΠ ΓΓΟΠΗ 
Όνο Ἠπυυίπίσα]) νντίέοτ», ο των. Οναί ἵπ α 
ΑΥπαροσπε Έχετε ν/ας ποῖ οΠΊΥ οπρ νΥιο ΥΥΔΒ ΡΓΟΡ- 
ετ]γ Ῥτεκίάοπε; Όνί ων. οοηβ]κήπᾳ δὴ ϱ 
ΠΟΤΟ (αβ]ο ΠπιπΙΒοΓς, Ὑ Πο απο ᾖογο {ο 
αρ; εἴθνετ α. Πανίηρ εχετοἰεοᾷ Όλο οῇϊσε οῇ Ῥτορ- 
ἱάρηε, οἵ Ὦθσπακο [νου οοσπείοπα]]γ ἀἱδο]λατρεά 
Όνο ἁπάεν οἳ ὧνα οβῇπσς; ννμΊο] ντο {ο ΡτθβοΓνο 
ἄέσοσταπα απᾶ νο ργοροί ΓΟΤΠΗΑ ος γνογρήρ, απά {ο 
γρ απά Ἱηνίέο Ώχονο νν]νο κ]λοι]ὰ τεαὰ οἵ βρεας 

οσηφτορπ!{οη. : 
33. ἰσχάτως ἔχει] “ἵπ α]άτηίκ οφ,” “ς αἲ νο 

Ίωι οὗ ὕνο ἀϊποακα, Τ]πο ΡΗΓΑΡ6 ἠσχάτως 

Πε οσσηγη οπ]γ ἵπ Όνο Ἰαΐίοτ Οτεε νντί- 
ἔστα, ἵ οηπ{να]οπί {ο νο ππογο οἱαροίσπ] ἰσχάτως 

διακεῖσθαι ΄ οτ . 

--.ἵνα ᾖλθὼν ἠπιθῆς, Διο Ἱ Τήῆοτο ἵν στο α ἁϊ[- 
Που] ο{ ο ὖα μον βοππο αοπαρί {ο 
ΤοπποΥο ”-- Λπ οπ. ΤΝ, ουν- 
εγοτ, που]ά πνοῖνα ππ ππρτουθδοπέοᾷ Ἠπγκ]ηο κ, 
εἴα Ῥοίοτ, νι Όιο 8τ, απά Ὑαἱᾳ., ΚΥρκο, Κπῑλ., 
απά Επτα,, ἴο οκ ση 45 α οἱ γο]ό- 
σώΐοπ͵ [οι Όνα αέπε; ἵνα νά Όι α Βα]αποάγο 

Ρεΐπσ Ριί {οτ ιο Ἱπιρεταίίνε, αξ ἵπ ΕΡµ6Ἓ. ν. 29. 
Τ]να5 Όινο 86ηςο ἶ5, “0οπιε, απἀ Ίαγ {Πγ Παπάς 
προπ Ἠετ.. ὙΥεί 5οπθ γετῷ πιαθί ο 5αρρ]εά αξ 
ἵνα; εἶί]ει δέομαι, 5 ἱ5 σεπετα]]γ ἐοισΗΐ, οἵ ταί]ετ 
ον πο {αεη 1Π {ιο ΦΕΠΦε Οἱ δέοµαι. 

οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος.] ΤΗί5δ οοηκίγαοίίοη 18 
Ώιοισηί ὮΥ ὙγΊπετ (τ. (Τ. Ρ. 194. α Ηευταίκπι ; ὮΥ 
οί]ιθτς, α Τ,αἰπίσπα: Ῥαΐ 1έ 15 «οΠΊΠΠΟΠ {ο ΡοίἩ Ἠο- 
Ῥτενν, Ττθε], απά Τμαϊπ. Τῆαβ ο (ταεκς 5αγ 
εἶναι ἐν νόσῳ, (Ξορᾗ. Α]. 210.) απά νε Ώοπιαπς {ἴπ 
ΠΙΟΓΡΟ 65569. 

20. πολλὰ παθοῦσα.] Ἔπο ακργοςδείοηπ ἶ5 α 
βίτοπσ οπθ (κα (6 “' ἀία α πιεάϊοῖς υεπα{ος 
ο 0ε/5δΗβ); γεί νΊεη νο οοηβἰἆθι {πε Ισποταηοθ 
οἱ 1 εννῖδῃ Ρ]ιγβϊοῖαπς, απά {ιο νατίοις ΠΟΒίΓΙΠΩΒ 
Ρτοβοτίρες ΙΠ δΙςἨ α σ88ε, (οἩ ὙΥλίο]ι 5οο Τσ), 
ΠΙΑΠΥ οἱ ν/η]ο] ννου]άἀ Ὦο παβδοοΙθ απά είτοπς, 
απά αἲ] οἳ ἔποπι Ἱπ]ατίοιβ {ο α Παρί οἱ Ὀοάγ 5ο 
Ἰαησιἱά ας ἵπ 5 ἀἱδοαφε, Ἡς ππαΥ οοποαίνο (λα 
Ἠετ ει ετίπσς νου] ο ρτεαί. ἜΤ]ετο πιαη Ὦθ 
βοπιθί]]Πς δαγοαφίίο ἵπ νο ννοτά πολλῶν, γη] 
ν/η{ο] νο Οοπηππαεπία{οτΒ οοΠΠΡαΓΟ {λα βαγίπρ οῇ 
Μεπαηπάες, πολλῶν ἰατρῶν εἴσοδός μ᾿ ἀπώ- 
λεσαν. 
πι Της (Γοτ ἑαυτῆς), ἵβ τοαά ἵπ πιοβί οϐ 

Όνε νορί ΜΒ5, απά ΤἩδορΗγ]., απά τὶση]γ ο ττοὰ 
υγ Μαίῆν,, τίεκὺ., Ῥηπα., Ἐτίία., απά Ῥο]οία | 
Β1Π0ςθ {πα 6ΟΠΊΠΙΟΠ τοπά]πσ πτοβο {οπι η αοτηρί 
πί οπιοπάαοπ ρτοᾶισθᾶ ὮΥ αοοπιῖπσ ἀβιου]ίγ. 
Τ]ο Ρηγαβο ΠΙΑΥ (15 Επ. βαρρο»ίς), Ὀο Ὀοβί οκ- 
Ρ]αἶπος, ὮΥ τοσατάῖησ 1{ 38 οπθ ΟΡ {οβο ἵπ νΥ]]οἩ 
Όινο παρὰ Ὑη α (οπίί, ἆοο ποί ἵπ 8οπ8ο ἀϊῃοτ 
{τοπι α βἵππρ]ο (οπΙήνο. 

---εἷς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα.] Τ{οτα]]γ, “' Πανίης 
οσπιθ Ἱπίο α νογεο οοπὀ{ ποπ,” Της πεο οῇ εἰς 
ο ἐπὶ νι πἀ]οσίίνορ οΓ (1ο Οοππιρατα(ἶνο ἆοστοο, 
ἱπιροτίίπρ “« [οτ νο Ὀοίογ”) ος [ος νο ννογβο, 
{5 (οφποί ἵπ (ἶνο ννορί νΥγΙ{ογΗ, 
Οπ Όιο σοοπβίγπσ(ίοῃ ἵπ νου, 20 --- 21. (Πίο 8 

αοπιον/ηπέ αποπηπ]οκ), Ἐτσ, νο]! τοππατκς, ελα 
Όιο Ῥαγήεἰρ]ον ἀκοίσασα ππᾶ ἐλθοῦσα Ἠπνο ποΏνίηρ 
{ο 4ο νι νο ρτοσθά(πρ οπος οἶὖσα απᾶ ἐλθοῦσα, 
Ὀαξ ατο ρηί ἀσυνόίτως, ο ἀἰ πουν αγ, Ἰνονν- 
ενοτ, Ίο Οπ]κη, ος τοπιονοὰ Ὦγ οομεἰάθτίης πο 
ννοτάς οὔσα ἐν ῥίσει ---- εἰς τὸ γεῖρον ἠλθοῦσα 38 Ηαπι 
Γαγοπή Πρ ήίσα, απᾶ αοννίησ νο πα τπτο οὗ νο ἁἷμ- 
θ.4ο, 8 καὶ γυνή τις ν]] σοπποσί νν]ε]ν ἠκοίσασα 
περὶ τοῦ ., ἐλθοῦσα. Γος ἦλθι καὶ, Χο, Τη, Ἰνονν- 



ΜΑΗΚ ΟΗΛΡ. Υ. 28--- 30. 
ΜΤΡ τς. 
ϱ. 8. ἱματίου αὐτοῦ" ἔλεγε γάρ ᾽ Ὅτι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἄψωμαι, 58 
- σωύήσομαι. Ναὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγἡ τοῦ αἵματος αὐτῆς, 99 

4ὅ καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς µάστιγος. Καὶ εὐδθέως ὁ Ἰη-- 3) 

σοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτφ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς 
46 ἐν τῷ ὄχλῳ, ἔλεγε" Ίίΐς µου ἥψατο τῶν ἵματίων; καὶ ἔλεγον αὐτῷ 81 

οἳ μαθηταὺ αὐτοῦ" Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίθοντά σε, καὶ λέγεις 
Τίς µου ἵψατο,; καὶ περιεθλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. ἩΗ δὲ 39 

“Ἱ γυνὴ, φοθηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ᾽ αὐτῇ, ἦλθε καὶ Ὁ 

3. 48 προόέπεσεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Ὁ δὲ εἶπεν 34 
.... ᾳ ’ ι. , ΄ ΄ ο ϱ ... ΄ ή 

αὐτῃ ' Οὐγατερ, η πίστις σου σἐσωκἑ σε᾽ ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ 

4 ἴσθι ὑγιῆς ἀπὸ τῆς µάστιγός σου. Ἔπι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχονται 30 

ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντε' Ὅτι ἡ Φυγάτηρ σου ἀπέθανε" τί 

6νετ, ἶ5 8ο Ἰἶκα γο-ιογπς νο εοπίθεησε, Όναί Ττ 18 
Ρετ]αρς Ὀείίοτ {ο οοηβἰἀοτ ἴἶιο νν]οίἰο ἆ5 οπς οῇ 
ΌΏιο πιαπΥ οχαπηρ]ος ο απαεοἰµί]οπ, ο] οσσα{ 
ποῖ ο]γ {π νο δΤ. Ὀα{ αἱδο ἵπ χε δεί 0 ]αδείσαὶ 
ντίογς. 

38. ἔλεγε γάρ.] Ἀενεταὶ ΜΒ5. απά 8οπιο Τ,αῖη 
γετείοις αάά ἕν ἑαντῃ, Νο] Ἐτια. πε 8ο 
μιάἱκροηκαθ]ο {ο πο 86η56 (αί μο τοοοίνες να 
νογάς Πίο ἴἶιε (οχί; αίοτ]γ ἀἱκα]]οννίης νε εκ- 
Ἀπιρ]ος νπίο Ἠανο Ῥεεῃ αἀάποεά οὗ α- αἱπιῖ]ας 
ὑτονίίγ οἳ εκρτοββίοπ Ιπ λέγειν απά Όνε Ηεὺ. 
Ὢν. Βαΐ, κ μοννανιν Ῥτοργίείη ΠΙΣΥ ἀῑσίαίε, απιά 
6 1βασο οὗ Όια Ῥορί ντος οοπῄτπις οετίαίη Τί 

ἴδ, Ολα, ἵπ ιο ρορυ]ατ απ Γαππλίας ρ]ιτακοοἷο 
ο μιοδί Ιαπσαασες, χο ἰάϊοπα 18 [οαπά ς Όνοιρ] 1 
Γατε]γ, 1 ὀνετ, Ο6ςΠΤΒ, εχοθρἰ ΝἨοΠ, οπι να 
οἰτουιπηβίαποςς οῇ Όνο οᾳ56, πο παἰθίακο οαπ ατίδθ 
(τοπ νο οπηἱβδίοη 1π ααθείίοῃ, 

29. ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τ. α.] Οαπιρῦ. ἱταπε]αίος 
6 ὔνο 6ουτος οὗ Ἰνετ ἀἰκίοππιροτ.” Βατ ή ἰ8 
πείθει α οοττεοί γατδίοἩ, ποτ α ποοᾷ ραταρ]ταβο. 
Πηγὴ πιεί Όο (ακον ἵπ α Ρ]γείσαὶ 8οη8ο, ἴποιρ] 
ποῖ ἵπ Όιπαί ρτοροθοά ὃν Επ. Χο ἰ5 Π ππασ] 
ἴο Όια ρατροξ8ο (αί ιο Ῥμ]ο]οσίσαὶι ΟοΠΙΠΕΗ- 
ἴαϊοτς Ἱθαρ κ. οχαπηρ]εΒ ΟΓ δακρίων πηγή. ΚΗΙΗ. 
απά Ετίια. τιμ]η]γ οὔβοτνα, Οναῖί ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος 
αὐτῆς πας ο ε]οκα]γ Κορί (ομοίλοτ, απά Όιαί 
πηγὴ τοῦ αἴμ. 18 ΓΟΓ ῥύσις τοῦ αἴμ., ἄπννετῖηῃ {ο ελθ 
Ηεὺ, η ως ἵπ [ονίι, κ. Τ. απᾶ κκ. 18., α 

υ]ουᾶγ Πακ. Της ἵ ρ]ασοά Ἰνογοπά ἁοαδί ὮΥ 
αμ εχρτοβδίοη οἳ Τακο ἔστη ᾗ ῥίσις τοῦ αἵματος 
α .. 

---τῷ σώματι] ἱ. ο., α5 Επίηγπι. ὙΝο]] οχρ]αίης, 
διὰ τοῦ σώματος, μηκέτι αλικος τοῖς σταλαγμοῖς. 
Γι 19 ρ]αίη (15 Επίία, οὔὈβογνοκ) εἶναι εν Ίνοπιπη 
να ἴποι εμβοτίπσ απάοτ νο ἀἰκνοτάοτ ἵπ 18 

οπίοκί νοἱσῃσςθ. "ατα,  Όναῖ αἶνο Ἰνπά Όσοι 
οπ]οά ς) [οι  ἵα νο ργοσγίία, πο Όνο ργεφεπέ 
ἰᾶται). "Έγνω ἵ ἃ- νοτν αἰμπίβοαηί ἵοτπα, απά 
οποίος η οοπυἰσίοη [γοπι αεµαί επρεγίεποο. 

Πεηοο, ίσο, Ν ΠΙΛΥ 899 νο αἰαροπάσας ααἴατο 
οΓ ἠνο πηγπσ]ο: ος, 18 (τοι, οὔαθγνοα, '' πο οπο 
σας, πατα]τν, αἲὶ αἲ οπσο τοσονοτ [τοπ απ ἵπ- 
νοίσταίο πππ]αἆγ: Όσα νοκίίρος οἳ νο ἀἰκοτάος, ἴπ 
ἑ στα πα) τοίτοαί, νν η] Ίος τοπιαίη.) 

. ἐπιγνοὺς ---- ἐζελθοῦσαν.] ]νοιο ννογᾶς ατο 
Οιουσ]η ἴο ηνο]νο «οππο ροτρ]οχίγ. Όπο πα 
ἵ Ρ]αΐη, παπποῖν, Όναί γοπα Ἠθηςσε, απά οπα Τακο 
νὶ. 9, Ἡ αρρθπτο Όναι Όνο Ῥοννοτ οἳ 
πίτας] ος Ὑνας πο, κι ους Ααρίοη, 3Α ΤΠ νο οπλο 
οἳ Όνο Ῥτορ]οίς επὰ Άροβί]ος, σάθοπίομα, - 
ροπΏβο ΓΙ σος οἳ ή οἷι Όνου αβοτιοεὰ Εγείγ πίτας 

ιο 095,) Όαῖ ὑπ]ιογεπέ ἵπ Ἠἶπα Ὁγ Ἠς Ὀνίηε παϊητο, 
Τ]8, Ἰνονγενετ, 19 Ὀί αὖ ἑπ/εγεποε [τοιι νε ννοτό; 
ἵπ ἀῑφοιβείπρ ἐιο 66169 ο ΝμΙοἩ, ενεπ Ένα Ὀεεί 
Οοπηππεηίαίοτς Ἠανε πας (αξ ναἰη]γ} ρετρ]εχεὰ 
Ὀνοπηκε]νες απά Ογεῖτ τεαάετε. Ἡ 19 πεεά]εκε {ο 
πάνετί {ο νε απ]να]οννεὰ ερεοπ]αήοης οὗ χοθα 
νν]ο τε[ετ ἴἶνεπι ἴο απίπιαϊ φηνημη » ΠΟΓ 68Π 
Όιτοβε ο σοπιπεπάθὰ νο αδοτίοε νε ους {ο απ 
ε[Πιυίμπι, οἵ επιαπαίίοπ ; μμ. Επα., απ οτ α ουσ 
----ᾱ ην ιο .» οῇ ἱροςα. µη] Οναῖ 

ϱΥ πιεαῃ, " όεθας Κποννίηα οἶπε γεπι εκ 
ἴδδε 6 εογρογε.. Τι 18 εεί ἴο 6αρροβο {να γνοτάς 
ποί πιεαηί {ο 6 ἴακεη ἵπ α γη είζαί 56ηΏ86: ογ 1ο 
ἴοαο] 18 01ς πιοᾶε νν]κετεῦγ νε παἰτασίο νναβ Ρεί- 
μα Τηεγ α. ταίμεγ Το ο νου .θἃ 
Ῥοριίατ ΠΙΠΠΠΘΓ Οἱ εκρΓθαρΙοη, ἃ τῶν χειρῶν, 
οβεηπ αβοά οἳ Όνο ννοτκίηᾳ οἳ ο οῖοο)η παπά, 
Ὀνετοίοτε, ποῖ ἴο ὃς πἱσογοµκίη Ππτετρτεϊθά, ΟΥ 
Ὀουπά ἆοννη {ο ΡΙ] Ἴσα] ἰείοι: δαί οη]γ 
ιρημ, Όναί Ολμεϊκέ ννας ΓΗ]]γ Άννατο ναί 
παίτας]ο Ἰναὰ Όθει γνοτκοὰ Ὁγ ήν Ρόννετ απά οΠ]- 
οπογ. Τ]ε κεπίεηος 5, Ἠονενετ, οὐδοιτεὰ 
εἡ]ιρεῖς απἀ Ἠγρεγραίοῦ. ΊΤ]ε οοπείτασίου 8, 
ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ὀύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐξ αὐτοῦ ; 
ν]θτο αἲ τὴν ὀέν. παακί ὃς εαρρ]ϊοά ἐν αὐτῷ οὖσαν 
{τοπη ἐξ αὐτοῦ ἐξελθ., “' Κποννῖπα Οναί νο ροννες οἱ 
νοτκίηπᾳ πηίτασ]ος, νήσο ννας Ἱηπετοπί ἵπ Ἠήπα, 
Ἰπὰ ροπθ ουἳ ο άμα,” ας 1 ννετο ὃν να οκ. Ὅσπη- 
ππος οἳ α πηίτασ]ο ἠπος τη. ' 

κο 
τὴν ὀθναμιν ἴο κἰπιρὶγ αἰμηίον “έα πηίτασ]ο ς νήσο] 
οὐ]ίμος ΌΊνοπα {ο ἰπίο α λὸ ἵν ὡς ὃν Ανολνὰ 
νου «οὗ αποσοιάνι ι 

α Ώ9ο ροσ]ίατ 
να «φον μεν ΜΗΝ 
3δ, πᾶσαν τὴν ἁλ.,] Ἱ. ο. αἱ Μιάά]οι. οχρ]αϊπα, 

ας νο νν]οίο (γαι Όνο αβατ ἵπ Ύ,68- 
ποη.. Τη Οι αὐφοίµίε ακο οὗ νο ρηταφο, μὰ 
νο Επίια. Ἠοπιοβί]. πάντα γὰρ εἰρή- 
λα. ), Όντο ἵ8 πη εἸ]έρες οἱ τοῦ 

ος 

πο ντος 
βιτιον η 
Ὀυιάοά οἩ νο Ἠοῦ. Γω . 
{ογπας ο οτ 

3δ. ἀτὸ τοῦ 1}. Πιοτα]]γ, «ποπ ἴἶνο Ῥτοεί- 
ἀοπί)ν, 1.6. μον, . 



ΜΔΑΗΚ Ο6ΟΗΑΡ. Υ. 96---49. ΥΙ. 1 --- ὃ. 

- 5 5 3 ; 3 ’ . 

36 ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλο; ὉΟ δὲ ἸΙησοῦς, εὐθέως ἀἄκούσας τον 9. 
. ή ΄ σα, 3 ’ Ξ ' ῃ ’ 

"λόγον Λλαλούμενον, λέγει τῷ ἄρχισυναγωγῳ  ῆ φὀθου, µονον πίστευε. 
2 3 - ὸςο , μα - . ) ’ 

3Ί Καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα αὐτῷ συνακολουθησαι, εἰ μὴ Πέτρον καὶ 

38 Ἰώκωθον καὶ Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν ἸΙακώδου. 
- ὁ 3 

οἶκον τοῦ ἀἄρχ:συναγώγου, καὶ Θεωρεῖ Φόρυδον, κλαίοντας καὶ ἁλαλά- 

39 ζοντας πολλά. Καὶ εἰσελθὼν λέγει 
3 πι 3 ’ 

40 κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν, αλλὰ καθείδει. 
. 3 - 

. αυτου. 

Καὶ ἔρχεται εἲς τὸν 33 ῥι 

τν 3 ΄ ᾿ Ν 2 3 - 9 3 ’ 
παιδίου καὶ τὴν µητέρα, καὶ τοὺς µετ αὐτοῦ, καὶ εισπορενεται, 
ϱ Ε 1 ᾿ ῃ : ΄ 

αἱ ὅπου ην τὸ παιδίον ανακείµενον. 
α, αν 

παιδίου λέγει αὐτῃ ᾿ 

40 κοράσιον, σοὶ λέγω" ἴἔγειρε. 
Ταλιθὰ κοῦμι 

, (ἦ . κο δ δ ) Α αι 3 , (λ 
περιεπατει 11/ 7αρ ετων ὤοεέεκα), χαι εεστησα} εκστασει µεγα |. 

2 /ν ΄ . κ Ξ 
43 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ, ἵνα μηδεὶ γνῷ τοῦτο" καὶ εἶπε ὃδο- 

Φηναι αὐτῇ φαγεῖν. 

δρ 

αὐτος' Τί Φορυῤεσθε καὶ 54 

Καὶ κατεγελων δ8 

Ὁ δὲ ἐκβαλῶν πάντας, παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ 35 8 

Καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ 

ὃ ἐστι μεθερμηνευόμενον, Τὸ 
ΔΝ 3 ’ 3 ᾿ . ’ Ἡ 

Καὺ εὐθέως ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ ὅδ 

δ6 

.., 4, 
ι ΥΙ. ΚάΙ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἠλθεν εἲς τὴν πατρίδα αὐτοῦ " δ4 16 

3 - ο 3 

9 καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ. Ἆ ’ ’ 
καὶ γενοµένου σαῤῥα- 

”” 5 3 -” - ’ ἁ 9 Ν 3 ’ ε. 

του, ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκει καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξε- 

πλήσσοντο, λέγοντες ᾿ 
’ ’ ” 5 ς 

Πού εν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς η σοφία η ὃδο- 
- ρα, 4 Δ » . . . ον 3 

Φεῖσα αὐτῷ, οτι καὶ δυναμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνονται ; 

3 Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃ τέκτω», ὁ υἷὸς ΠΜαρίας, ἀδελφὸς δὲ Ιακώβου καὶ δδ 

8ο ζο]π αν]. 98. ἄγουσιν οὖν τὸν ᾿]ησοῦν ἀπὸ τοῦ 
Καϊάφα. ἜΤ]ηε Ιάΐοπι 15 {οαπά Ῥοίμ ἵπ ἄτεεκ απἀ 
Ταὔπ, απά Ιπάεεὰ 1η πιοάετη Ίαπσυασες. 

99, κλαίοντας καὶ ἆλ.] Τ]εβο Ἱνοτάβ ατθ θχοσεί- 
ἴσαὶ οἳ θόρυβον. άζειν [τοια ἄλαλα, (ηεπος 
ος )α/ἶσο) 8ΘΕΤΠ5 ἴο ὃς αΚίπ {ο ἴπε Ἠεῦ. σσ], 
[τοπα νΊεπσςθ σαππε ἐλελίζειν. Βοῦι ἀεποίεᾶ πα 
ιοί ατετεά Ὦγ Όνε εο]άϊετα οἱ αἲ] Όνο αποϊεπί 
πα({οη, ρτενίοις {ο Ῥα]θ. ᾽Αλαλάζειν, ἈΟΝΕΥΕΣ, 
ν/ας φοππείππες αβεά οἱ αΠΥ 5Ἡτί] νοςιεταίίοῃ 
εαροεῖα]! οἳ μτὶοῖ 4 {Π /οτοτη. καν. 24 δε 41, αά 

Ἶρ. Ελεσι. 840. ἤσπαιρε, ἠλάλαξε ᾖ[ζοπι. 
1οἶνη χἰ. Ἱ. 

40. ἐκβαλὼν πάντας.] ΤΗΐ8 πιετε]γ πιθαῃς, “΄Ἠαν- 
πα οτἀετεᾷ αἲὶ {ο ὃς τεπιογοεά.”. εδαςβ τείαίποὰ 
1π8ί ο πια 5 ννετο ευ/ΠοΙεΠί ἴο Ῥτογο {πο 
τα] οἳ ιο οπτο. Το Ἠανο ροτπι]εᾶ ιο 
.- οὗ πιογε παὶρΏ Ἠανε κανουτεὰ ο οβίθη- 

Έοιγ ἅπαντας, πάντας ἵβδ [οαπὰ ἵπ γετγ 
Μ55, απά Όνε ΕΙ. Ῥτίπο,, απᾶ ἵβ πἀορίοά 

ὃν Ἔρηα. Ἠοιία,, ΜΠΙ, ἀτίες,, Τήπῃ., ναι., 
πες., απά Βο]μο]α. Τ]ο ἀἴπετεπορ 8, Ενπί πάν- 

τας αἱμπίβον οπωιεα, ἅπαντας σωπείο». 
45. ἵνα μηδεῖς γνῷ τοῦτο.] Α Ῥομιίαν Γοτπη οἱ οχ- 

αντ. µπρογίηᾳ, α Εναί ποπ οὗ Οής ]νοι]ὰἀ 
παπάς ἄπονῃπ.” Τῆηο οτάςτ, Ἀονγονετ, οοσ]ὰ 

ποῖ ο πιεπηί {ο οπ]οίπ ρεγρείια] Β6ΟΓΟΟΥ, Ὀί 
Ῥγεά εαρργεκείσα,; ἵπ οτάςτ {ο ανοίᾶ ἀταννίησ 

4 ϱΟπσοΙΤηΘ απά ταἰκίπᾳ α- (πππ]. Ἐἶπε 
αύτῃ Μνν, Εἶπε ἵπ {οτ ως Οπ Όιο 

αγηίακ κοο ' Οτ, ΟΥ. ὁ 59, ηνκτονροοί 
(ο ὄνο Ἠκε]ί, Π {ντ α)η]γ τοπηαγ]κοἆ Ὦγ Οτος., 
ναί νο νπα ρίνοι ναί Ἡς πρ] ὃς .- 
Όμαί Όνο πιαιὰ γγας πο ΟΠΙΥ τοπίοτοά το {ίγε, νε 

Υ1. 1. πατρίδα “ Όνο ρἱ Ἰνετο Ἡ 
Ἐτουρίή αμ” κ ἍΣΛΤΗ: - κκ 

οἱ. 1. , 

9, καὶ γενοµένου σαββ.] Τ]ιο 5οπςο (οἩ Νίο] {ἶιθ 
Ο6οπηπιεπίαίοτς ατο ποί απἰίο αστεο) 866ΠΗΡ {ο Ρο, 
{έοη Πιο Βαθθαί]ι ἆαγ :” γεν, Ὀεῖηῃ ΓΟΥ ὄντος. Τηϊ9 
16 οοπῄτππεὰ Ὦγ πο τοαάΊπρ» (σ]ο5565 {λοισ] {1οΥ 
Ῥε) οῇ ιο Ο0οἆ. Οαπίαῦ. απά 5οπιο οίμετ αποϊθηί 
Μ35. ᾿Ακούοντες, “΄οπ Πδατίπρ Ἠπι.”. Ετζ. το- 
ἀθτε Ἱ αιάἰίογε. ἘΒαί Οιαί ννοι]ά τεαιῖτο {θα 
ΑτίίοΙθ. ᾿ἘΕξζεπλήσσοντο, δοῖ]. ἐπὶ τῇ διδαχῃ αὐτοῦ, 
ν/μίοἩ 19 αἀάεά ἵπ ἈΠαί]ιθνν. Πόθεν τούτω ταῦτα ; 
Βη0, εἰσὶ, 1π πα 866Η56 οοπἰἱσογωπί. Α Γιο ἃς- 
οουπί οἱ 8 {ταηδασίίοη 19 σίνεπ ὮΥ Ἰωακο Τν. 16. 
8604. Τίς ἡ σοφία ἡ ὅοθ. αὐτῷ; 8οΙ]. ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. 
Τ]πο τίς εἰσπίῇος (πώπαπα, Ίο ὔτι Ἰαδί α[ίογ 8 
οπη τοὰ ἵπ ιο ρτοαίθτ ρατί οῇ νο Μις, (ος ἕνα 
ραί ἵπ 18 ολα, απά 15 οφποθ]]εὰ Ὦγ Μαί., 
(ίαρυ., ΤΗΐπα., απά ολο]. Τί 18, Ἠοννενογ, Τ6- 
(αἶπεςὰ απά αἲ]γ ἀο[επάεά Ὦγ Επίσ.ς νο τοιπατΚκς, 
Όιναί «  αἲὶ Όνο νατίοις τεαάΙπρβ ατο ΟΠΙΥ 50 ΠΙΔΠΥ 
οογγεσ[ίσπ ος Πἱῤγαγή, νπο ἀἱά ποί οοιηρτο]ιοπὰ 
Όντο ατραπποπ(αήοπ Γοπα πια] {ο Ῥτονο οἰνίπο 
ή ήοπε; ὙΥΠΙΟΝ 16 γε]! ροϊπίοὰ οί ὮΥ (τοι. 
Τ]νο 5επεο 18, “« Ύγ]οπος Ἠανο ἴΊορθο (α]οηπίς Γα]]οι 
(ο Ώνο Ίο οὗ Ες πια; απά νν]αί ἵς Οι ννβάοπι 
ρίνοι Ἠΐπα Γτοια αΏονος ναί [πο οπ]γ Ίο {οπο]ιοβ 
π5 νο νναγ οὗ βα]ναίίοῃ, ΡΜ] ονοῃ 5ο] πγασ[ος 
48 Ὑο Ἠανο Ἰουτὰ οἱ οή] πτο ροτοτπποά Ὦν 
ἵππ 13. διὰ τῶν χειρῶν, ΒΥ ἨΠουγαίθπα (κο 1) 

{οτ ὃν αὐτοῦ. 
ὁ τεκτων.] Ῥοπιο Μ88, Ἠπνο ὃ τοῦ τέκτονος 

υίός, Βυι ή ἵ το]σσίοὰ Ὦγ αἲ] νο Εάῑοτε, οτ- 
οερΗ Εγίέτ., Ὕν νο απο, ΝΥΙΗ ΤΟΛΡΟΠ, αρτοσς Ενας 
ννας Ππίτούισθά οπι ε. Μανονν, απά εργαης 
βοπι νομος νο νη]γοὰ {ο σομκΗ] Όνο ἁἰσπίιγ οὗ 
ος Τ,οτᾶ, ας ος Τ,οτὰ, πονονου, να α οςΓ- 
Ροπίοτ, ἵπ (ποννἡναπάἶπρ Όνο ἁσπίαὶ οὗ Οµήσοι) 
(οκήβοά ΕΥ ποτ] αἲ] Όνο ΜΒΒ,, οοπβτπισά ὮΥ 
σοποτα] πάση, απά ἴἶνο αι ]γοτίεν ο Όνο Επνο η 
οὗ νΊνοπι ὀαφήα Ματίγτ αγν Όναί Οτίκί εἰργάζετο 

κ.) 



ΜΑΗΕΚ ΟΗΑΡ. ΥΠ. 3-11. 
ΜΤ, 

13. ο Ἰωση. καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἵ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 

- ὧδε πρὸς ἥμας; Καὶ ἐσκαγδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. λεγε δὲ αὐτοῖς ὁ 4 

Ιησοῦς". Ὅτι οὐκ ἴστι προφήτης ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ, 

δ8 καὶ ἐν τοῖς συγγενέσι, καὶ ἐν τῇ οἴκίᾳ αὐτοῦ. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ ὅ 

οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι" εἰ μὴ ὀλίγοι ἀῤῥώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖ- 

ρας ἐδεράπευσε. Καὶ ἐθαύμαζε διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν" καὶ περιῆ- ϐ 
10 9, 7ε τὰς κώµας κύκλῳ διδάσκων. 

1 Ί ΚΙ προυκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἠρίατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο Ἰ 

δύο". καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἄκαφθάρτων. 
9 9 Καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς, ἵνα μηδὲν αἴφωσιν εἰς ὁδὸν, εἰ μὴ ῥάῤδον 8 

10 μόνον" μὴ πήραν, μὴ ἄρτον, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν" αλλ ὑὕπο- 9 

Π 4 δεδεµένους σανδάλια, καὶ μὴ Ἱ ἐνδύσασθαι δύο χιῶνας Καὶ ἔλεγεν 10 

αὐτοῖς' Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ µένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε 

14 δ ἐκεῖθεν Καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσωσιν ἡμῶν, ἐκ-- 
΄ αἱ .. . -- . « , -- - 

πορευόµενοι ἐκεῖθεν, ἐκτιαξατε τον χοῦύν τον ὑποκατω τῶν ποδῶν 

ἄροτρα καὶ ζυγά. ἜΤ]αί οατ Τ,οτὰ ελοπ]ά Ἠανο Όθεῃ 
ταασΏί δοπιο αωάίσεκῇ οσσαρα({οπ πε ο ενν]κ] Ίανν 
τοφι]τοά, απά νο ρονοτίγ οἳ οδερἩῇ ποπ] τοή- 
ἀει ΠπδςθΒΒατΥ. Απά ναί Ίνας 5ο Ἰκε]γ, ας Οναί 
ο α]οι]ά Ὀτίπρ Ἠΐπι αρ ἴο 8 Γανοτς ἱταάς; 
νη{ο]ι, (πουρ]ι Ἰοψ1γ, γναβ ποί ἀεσταδίηασΊ 6ο 
πιοτο ἵπ Βρ. ΜΠΙάά]είοπ. [οσπιρ. φον νι. 42.] 

---ώδε πρὸς ἡμᾶς] “' Πῖο αραιά ποβ.”. Ἐτίισ. οἳ- 
κογνος, {μαι Ῥοῦμ πο Βοτίρίατα] ντοτ παπά Ένα 
Ο]αβείσα] οπςς (αἱ Ἰοαςί νο ροςεί5), 5ο ρ]ασθ πρὸς 
νι απ Λοουβαίίνε, αά]οοίο Όεγὴο φϊείς, νν ή οἷι 
ἱ οφ μἱνα]οπέ {ο παρὰ ΝΙΗι α Ὠαΐΐϊνο, 

4. [Οοπιρ. ἆοἨῃ 1ν. 44] 
δ. καὶ οὐκ ἠόύνατο ----ποιῆσαι.] Ἴ]Ἠοφο ννοτᾷς, ἵπ 

Ὀιοῖτ οΟΠΙΠΙΟΠ αποοθρίαἶοι, Ῥτεκοπί α αοεπιῖπᾳ 
ἀἰβιοι]γ, νήσο Ίαβ ροτρ]εχεά Όνο Οοπιππρηία- 
{οτς, απά {ο ανοῖὰ νἠΙοΝ, βοππο (48 Ίο απά 
Κιίπ.) «πρροδο α ΡΙΘοΠαΣΙΙ, ἰακίπσ οὐκ ἠδύνατο 
ποιῆσαι {ΟΙ οὐκ ἐποίησε. Βαϊ (α8 Ἐτίία, Ἰας ΑΙνονη) 
Ομ Ρ]εσπαδπα 8 ΓαομΜίομα, απά νο ράβδ4ρε» α- 
ἀπσσά ἵπ 8αρροτι ο) 1 αἀπιί οἳ α Ὀοτίοτ οχρ]απᾶ- 
εἴοη νου. Οὔνοτς {αλκο οὐκ ἠδίνατο {ΟΥ ποἰέ, 
Της, Ἰοννονος, Ἐτσ. «Ἠποννς, 18 ενοη πποτο ἀθεί]- 
Όιίο οὗ ΓοαπόσίοἨ ναι Όλο Γογποτ 8οη9ο. Το 
ἴταο ἱπίοτρτοίαίίοη 8ροΠις {ο ὃν Ολαί ο) ΠΙΠΗΥ 4ἩΠ- 
οἰεπί Οοπηπιθηίαίογς α5 (Ἠτγφοβί., Επί γα. απιά 
Τ]νοορ]γ].), απἀ, οὗ νο πιοάστπα, τοῖ., ον, 
Ι.ο (Ἴοτο, Βεπί]εγ, απἀ Ετία. “«Οατ Βανίοιτ 
εοµ]ά ποῖ (8αγς Γ]νοορ]ιγ].}, ποῖ Ὀοσαβο Ίο ννπηίο 

ο; Ὀαί Όναι Όνο επ Ὀ]οσοία οὗ 1 ντο 1Π06- 
Ἰονίπα, ππά ΟὈνοτοίοτο (αἱ Ον κανε) νναπίοὰ 
Όνο οοπα(είοπ οἩἳ. Νο] αἷοηο Ἡἱ ννας Πί Ίνα αλου]ά 
Ἰνοαὶ Όνοια. (ΟἨτίκε οο]ά πο, οοηαἰκτοπίν νι 
Όνο τα]ος οἳ. νήσο] Ἰνο Ἱπνατίαδ]γ αοἰοά ἵπ ροί- 
Γοτπαίης παίτας]θς, (Παππσ]γ, {ο τοφίτο αν τη Ἠΐς 
Πινίπο παἰκκίοη) Ῥοτ[οσπα ἴἶνοπα. ο ΟοπΠςΗ- 
ἰπίοτη οὔαοτνο, ναί Ἡ ἵ οοπΓοτιπαῦ]ο {ο νο Γ1ε- 
ἠγειὸ ΠΙΛΠΠΟΥ οὗ εροακίπᾳ, ἵο δαν, Όναί ναί εαποί 
ἵνα, νν]ο]ν αλα! ποι, οἵ οµσ]έ πο ἵο ο. Βυι 
παπόπηςσο οῇ οχηπηρ]ος οῇ Ολής Ἠπνο Όδοῃ πἀθπσσά 
Γγοια Ὀοί] νο Οτου] απά Τα δη (0]ακκίσαὶ νπτοτν 
απά νο Ιάΐοπα ἵα οππά ονεῃ ἵπ πούστη Ἱπηρααρον. 

6. ἐθαίμαζε.] Ῥε]]ουκη., Καῑπ., απά οἴμνοτν, ἵακο 
ύνο .--ᾱῃ γαἷνογ οἱ ὑπίσπαίονι νά Μομάεν,; ἃ 
εἰσηϊβοπίίον, ἰπάσθά, πο απ οφποηῖ ἵπ 1ο (ἷσε- 
εἰζαί νιτίῖογα, Ὀηί ροτ]ναρς ποῖ Γοαπά ἵπ νο Ν. Τ, 
Έτ εἰπιρ]οτ, απά ππογο κα ΕἰκΓποίοτν 19 ἴ]νο οΟΠΊΠΙΟΗ 
ἱπιοτργείαίίομ, “ο κνοπάετοά αἲ Ολο νναηί οἳ 

Γαἱ 1,” απά Ῥθγνογεθῃονε, ἵπ τε]εοίίης Ἠὴς ο]αίπης 
ΟΠ 8ΗΟἨ πητεπκοπαβ]ο ρτοππάς, Τμς οοπείτας- 
Πση, Ἠον/θυετ, ο/ θαυμάζειν ἵ8 νετγ τατε, νο ακααὶ 
οπς ἴνεὶ κας ἐπίτινι, ΟΤ τινος. ΟΕ νε εκ- 
απιρ]ε» αἀάποεά Ὦγ Ἠγοις., Μαπῦι, απά Ἠεαρε], 
Όνα Γοηοννῖηᾳ αἶοπο ατα τα. Τκουγ. ὥστε καὶ 
τοὺς εἰδότας ---- θαν, ν διὰ τὴν καρτερίαν ταίτην. απᾶ 
1οἨπ νά 51. ἓν ἐποίησα, καὶ πάντες θαυμάζετε 
διὰ τοῦτο. [ζοπιρ. ἴμακο κ. 53.] 

Κίκλῳ πιυκί (5 ΕγΙσ. κανα) ὃς ]οϊπεὰ περιῶῆγε, 
κώµας; ἀπά Ίνο ενονής επί κίκλῳ ἵ9 Ὁγ Όλο (Ἰακείσαὶ 
Ντον οὔεη εαρ]οἰπεά {ο γετῦς οοπιρουπάεὰ ντι 
περι. 

Τ. δύο ο] /« Ὦν Όνοβ.”. Απ ἰάίοπι Γοαπά ἵπ Όνο 
Ἠεῦτενν, ἵπ ννμίο ἀπ ᾶνες ατο παπίπασ. 
ἵδ, Ἠοννθνοτ, πο οοπμΏπεὰ ἴο νο Ἠεύτενν, Όπε 
{ουπά, Ενουα]ι νΟΤΥ τατο]γ, ἵπ ἶνα (]αλείσαὶ ντ ζοτα. 
Βο ἵπ πολ. Ῥοτε. 915. νο Ἠανο µυρία ΤΟΥ 
κατὰ µυριάδας. [ζοπι. Μα. κ. Ἱ. ο γ], 10. 

9. καὶ μὴ ἐνδύσασθαι.] Της ἵ νο τοπάῖπᾳ ο 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἴοχί, απά 1 6 επρροτίοά Ὦγ Όνο ρτοπί 
νοᾶν οἳ Όνο ΜΒ. ἨΒνί ἐνδύσησθε ἵ9 Γουπά ἵη οπης 
οῇ ὖνο δοεί, παπά ἵπ Όνο Ἁγτ., αἱμ., ο]. απά ο 
Πο Ἠογβίοης, 48 αἶκο ἵπ νο Εάῑ. Ῥτίπο, απά Ξίορ 
1.4 5. απά ἴὲ Ίὰ Όσοι οὐ ]ίοά ὃν ΜΠΙ, Ῥοπᾳ., 
Μαθ,, Οτίοκασ]ν, απά αἲ] οἴἶιοτ Ἐθῆίοτε ἆουνη ἴο 
Ῥο]ο]χ, εχεερί Ἐτία., νν]νο πα γουπ]]οά νο οοπῃ- 
ΠΊοῦ γοπάίηᾳ ἐνόίσασθαι; απᾶ, Ἰ Επ, οι ροοᾷ 

ο ανοννν ναί 

αἶοη, ἀοοϊάσ τν ἐνδύσασθαι ! ὉΥ νν ή ον Όνοτο 
νι] ἴνο οἴινογ ππ απασοίπΏτο, οἱ ἃ 
Πησπης οὗ Όνο οοηαίγασ ος. 

γ. 

ΡΡο νου, 
Κυῑπ.ς απά, ας Ῥοῖπα αἰϊκο ἴοτγ ἵπ 9θη8ο 
παπά οοπείτας ο, 1 ἄθεοτνος νο ρτο[οτοπςο. 

1. ὑκτινάξατε ολοι Ῥοείάον νο 
]ο] Ρακααςο, οοπηρ. οκ. 10, Η. Λοις χηῖ, 51. 
Τὴνο Α πα τνν ἕνι πο Γοαπά ἵπ 
εοπιὸ απεῖοπί ΜΑΒ., απά νο Πα]ίς, α]ρ ειν, Άτα 
- ο Οσορίΐς, μονη” απᾶ τα τας οΓΕΙΟΠΑ. 

ϱΥ Ἠοτο το]οστσά, πα ποῖ . ον Έγπεπηυα, 
οκ Ζομ., παπά ΜΗ, ννοτο εν Οπίοεδ., 
σκορ. επα., απά Ὑαϊοτ, απά ΒΥ 
Ίπεμπα, Βαῖ, π Μασι, απά Ετία. εἶονν, 



΄ 

ΜΑΕΚ Ο6ΗΑΡ. ΥΙ. 11--- 19. 

ε 3 ’ νο 3 ν ΄ η ην } ’ 3, νών .ῦ. 
ὑμῶν, εἷς μαρτύριο αὐτοῖς. -ἁμῆν λέγω υμῖν ' ανεκτότερον ἔσται 14. 9. 

19 Σοδόμοις ἢ Τομόθῥοις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνη. Καὶ 6 

13 ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ἵνα µετανοήσωσι ' καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον 
καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀθῥώστους καὶ ἐθεράπευον. 

Ἡ ἈΝαὶ ἤκουσεν ὃ βασιλεὺς “Ηρώδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο, τὸ Όνομα 1 
3 - 9 ο 5 3 ΄ ς ; 3 α...ε ιν 3 

αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν Ότι Ιωάννης ο βαπτίζων ἐκ νεκρών ἠγέρθη, καὶ 

16 διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἳ δυνάµεις ἐν αὐτῷ. ᾿ἄλλοι ἔλεγον, Ότι ᾿Ηλίας ι 

ἐστίν' ἄλλοι δὲ ἔλεγον Ὅτι προφήτης ἐστὶν, [ὴ] ὥς εἷς τῶν προ-- 

16 φητῶν. ᾽Ακούσας δὲ ὁ Ἡρώδης εἶπεν Ὅτι ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα 9 

11 Ἰωάννη», οὗτός ἐστιν αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. ἍΑὐτὸς γὰρ ὃ Ηρώδης 3 

ἀποστείλας ἐκράτησε τὸν Ιωάννην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν [τῇ] φυλακῇ, 
."ς ’ .) - ΄ - 3 .. 3 .. [ο] ἃ 4 

διὰ Ηρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ, Ότι αὐτὴν 

18 ἐγάμησεν. Ἔλεγε γὰρ ὃ Ἰωάννης τῷ Ηρώδη" Ὅτι οὖκ ἔξεστέ σοι 4 
3, . ” - 3 -- 5 πε - ) - » Ν 

19 ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. Η δὲ ᾿Ηρωδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ, καὶ δ 

τεἈβοῦ. Οετίαϊπ]γ ο αιίποτι{γ οἳ αΌοιί 5ευεπ 
Μ8ΕΒ. (αδοαπάϊηπσ νη(ῃ αἲΙ δοτί5 οὗ ἀατίῃς α]ίετα- 
Πομς) απά 8οπιε 5εοοοπά-ταίε ΎεΓβδίοης, σεπετα]- 
1 ἅπε ἵπ οἴμεια) κείερς, απά - 
νε Όιοςς αἰίετεά ΛΤ38., οπηπηοί Ῥο οοπδἰἆφτε 

19. ἤλειφον ἐλαίῳ.] Τε γατα {τοπι νατίοις ραδ- 
{π]σα] υυτ]ίοτς οι{οά 

αντ κ. Ὑα8 α8θἆ ὮΥ ἴθ αποϊεηίβ, θοίἩ ευ απά 
μμ. ες, 45 α πιεάῖοα] αρρ]σοαίίοπ. Απά Εναί 1 

1 ιο τεσεπί ϱοπιπιεπίαίοτ. Βαίΐ βΙτεΙΥ 
9 οἰτοπτηβίαπος, Εἶναί (πε Αροεί]ες Ἠπά µ6ςεδὲ- 
.. πιαάρ πφε οί α ιοε[]-Άποιση πιράἰοίπε, ννοι]ἀ 

οοππροτί νι Όνε κ. απά ἀϊρπιιψ ος ἴπε 
Ργεσράίπσ ννοτά», ὙνηίοἩ, Τ ΟΠ, οοπιρε] 15 {ο 
βαρροςφε, ήν αἲ] νο απεἰεπί απά εατΙΥ ΠιοάςΓΠ 
Οοπιππεπίαίοτς, Ειαί νο ἸἨοα]ησ να 45 ΤΠΗΟΤ 
πηιασπ]οις ας πο οπβΐπσ οί οἳ ἀεπιοηπβ. ἜΤπο 
αποϊπίηᾳ νγας οη]γ ειπρ]ογθᾶ αἱ α οηπιῤο/ίσαῖ αο- 
ἔίοπι, ἐγρίσαὶ οἱ Όνο οἱ! ο{ ϱἰαάπρες απάἀ ρτασο {ο Ὦο 

ἆ Ὁγ Ὠϊνίπο αφα]είπησε. 366 Είηγπι. απά 
|. Έοτ ὔνε ἤτκί ο. ο '- 

{ο ταρτεβοῃέ, ἵπ νἰκίυ]ε εἶση», πε αἱ]ομοτί- 
εα] αηκίοηπα ἵπ Βοήρίατα, πφεὰ οἱ) πο οη]γ, 45 
Όνο Γεννν Ἰμιὰ ἆοπε, 85 α γοπιράη, νπίοὮ Ἰαά [τοι 
Μήσ]ν ιν Ῥοσοπιο καεγεά; Ότι (τοπ ναί 
καστοάποκε) αν α γεσίοιω τί αἲ -.-- οοῃ- 

απά Ραγοτη {ο Όνα εοκ. Της 1 πιαγ 
35 οπς οὗ Όιοφο εἰσπίβσαπ{ αείίσηα ὮΥ 
νο -- οὗ νο Ο. Τ. παπά Όιο 

Αροθιΐες (αβίον Ονοίτ Τοτᾶ) οχαππρ]ο) ντι Γπά]- 
βεπςς ἴο Ἠππίπη Ὑνοπκησρα, ποοοπιραπ{οά Όνοίτ 
ευροτηαίαγα] απᾶ πτησ ους οµτος, 9ο ὀππος ν. 

π αἲὶ νηε]ν οπκος, ἴἶνο πιο/ιοάν πἀορίοὰ ἵπ 
(εν ννετο νατίουκ) οοπιτί ρα ο 

πουήηᾳ {ο θνο επχο; Εναί Ἰνοίπᾳ «Ποσο Ὁγ ΠισαηΒ 
οἱ νήεἩ νο οπῃ Ίνα πο οοποσρίίοη, 

ἤκουσεν ὃν βασιλεὺς] Τ]ογο ἵν Ἠστο, αοθΠι- 
ἱπαῖγ, α παπί οἵἳ Όνο ών, ο Όνο νοιν, Ἠῦι 

Ππῖς ἴπε οατ]γ ΟτΙεῖος Ἰανε, ἰπάεεᾶ, βιτπίκηοά 8, 
εαρρ]γίηπᾳ τὴν ἀκοὴν τοῦ Ἰησοῦ, ὙΝΙοΝ Έετα αρ- 
ΤΟΥΕ5, απάἀ Ἐτιίσ., νο Ἠ αδια] ταβηποῬς, 

Ἰηβδοτίς ἵπ {Ἠθ {οχί. Απά 1 5 βατα]γ Ὀείίετ {ο 16- 
απ α Ἠατεμπθςς, απ {ο σοΐ τὶὰ οϐ 1 Ὦ} 5ας]Ἡ 
ΠηΘΠ6. (τοῖ. Ῥτοροβος {ο ραίΐ φανερὸν γὰρ ἐγένετο 
Πίο α ρατεπί]θεῖς. Βιΐέ ἐπ ννοι]ά Ιηνοίνο α 
ΥΕΤΥ Ἠατδ]λ ἰταπβδροβίοη. Τη Ὀορδί πποάο ἶς, 
εἴίματ 10 {π]θ τὸ ὄνομα αὐ. Ὀνίςς, ΟΥ {ο δΡΡΙΥ νε 
ειρ]θοί αὐτὸν {Τοπα ἴ]α οοπ{οχί, ΥΥΠΙςΗ 18 5ιιισοδίεᾶ 
1η τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

15. ὅτι προφήτης ---προφητῶν] ἜΤ]ατε Ίας Ώθοῃ 
πΙΙςἩ ἀἰδειβδίοη ΟΠ {16 γεαάἶησ απἆ 5εηςε οΓίηεςθ 
ψ/ογᾷς. ΤΓ ιο (ΘβίΙΠπιοπΥ οἳ ΜΒ. απά αποϊθηῖ 
Ὑετείοης οαπ Ῥτουθ αΠΥ (πα, 1 15 ορτίαϊπ αι 
Ώια ἴταε τεαάῖηρ 5 ὅτι .. ἐστὶν ὡς εἷς τῶν προφ., 
ΟΕ ν/Π]ο] {πα 5εη5ε οαπ ΟΠΙΥ Ὀε, “Ίο 19 α ρτορῃοεί 
τακεπηῦ]]ησ οπε ο ια Ρρτορ]οί5 [οῦ οἷά ἄπιες.] 
ἼἨε ἢ ἨὈείοτο ὡς ἶ5 οἩ Ἰ1ε ος πο απίλογΙίγ, 
Ῥεΐπσ οπξέεὰ ἴπ αἰπιοδί ΘΝ6ΙΥ Μ5Σ. οῇ οοπεθ- 
4πθπος, πεατΙγ αἲ] ἴο Ὑογεῖοῃ5, απά οατ]ν Εάἰ- 
{ποπ8; απά οαποε]]εᾷ Ὦγ ῬΒεηρ., Ἰλείς., Μαι., 
Οοεῦ., Τιάπα., γαι, απά Ῥο]ο]σ. ἜΤ]ηε αῦονο 
τοπάίπσ, Ιπάεεά, ἴπνο]νερ 8οΙπο Ἠαγεμηθςς ; Υεί 
Ώιο 8εΠ86 ΟΓ τῶν προφ. ἶ8 πο 1] βασσορίοάἀ Ὦ} ια 
Αγο[6. 

160. ὃν ἐγὼ --- ἐστιν.) Της βοτί οἳ αἰγασῄίοπ 8 
Γτοσφιοπί Ὀουῦι ἵπ νο Βοτρίαταὶ απά Ο]αβείσα] 
ν/γιίοτς; Όαί Τί 18 Ίετο πἀορίοά {ο ρῖνο ρτοπίετ 
ἰτοπσί] {ο ἴπο αβθονοταΊοἨ. Τ]ιο ἐγὼ 4180 8ΘΘΙΩΒ 
{ο Ὦε οπαρῃαἶσα]. 

17. ἐν τῇ φυλακῇ] Τ]ιο τῃ ἵ8 οπα{οἆ 1π βονοτα] 
Μ88, απά ια Τά. Ῥτίπο,: απά 18 οπποθ]]εὰ ὮΥ 
Ῥομπμ., Μαθι,, Οτίθοκὺ,, Γλπα., απά Βομο]σς Ὀας 
{5 τοίαϊποᾶ Ὦγ Ἐτιία,: απᾶ γη ΤΘΠΒΟΠ 5 Γοτ νο 
πηρε οὗ Μ858. 5 πο 81ο] ας {ο ννατταπί 18 
Ὀοίης σαπορ[/οά; απᾶ νο οπἩ πιοτο οα51]γ αοσουπί 
{ος 9 οπεακίοπι ια 119 ὑπαργήίση, 

19. ἐνεῖχεν αὐτῷ] Νο,  Ἰπὰ α απαττο]. ντι, 
α Ἐ,, ιτ ποτ “«τοροηίοά Οκ, αν Οαπιρὸ,ς ποτ, 
απ. Ἰἡ/ακεί, απά 8οππο τοσο Οοπιπποη(πίογ οκ- 
Ρἰαΐπ, « νναρ οητασεὰ αρπίηκέ Ἠάπα ναί, ΄ Όογο α 
βυᾶρο αμαϊπκί Ἠήπα, 'Ἐνέχειν, (οφ πἱνα]οπί {ο 
γκοτεῖν) αἰσπί[ον {ο Ἠατρου (ογα]]γ,  πανο 1 
παπι Ἴ κότον, ἃ σταᾶμο οἱ τοβοηίπιοπί ασπἰηκί ΔΗΥ 
οπο, ιο οσπιρ{εί; ϱγηκο οσσατη 1π Ποτοοί, Ἱ. 
115. νι. 119, απά νη, ο1., ἴνο ο Ηριίσαὶ οπο ἵπ 
Γνακο κὶ, 50, οσπον, κκ. 91, (απννοτίησ {ο σσ 
παπά οἱ κνὶ, Ὁ, ο Ποκγο]ι, ἐνέχει" μνησικακεῖ, 0 
ὀνεῖχον ' ἠχόλουν. 



ΜΑΒΚ ΟΗΑΡ. ΥΠ. 20 ---29. 

ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι" καὶ οὐκ ἠδύνατο. "Ο γὰρ Ἡρώδης ἐφό- 30 

θεῖτο τὸν Ιωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετή- 

καὶ ἀκούσας αὐτοῦ, πολλὰ ἐποίει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουε. 
6 Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε Ἡρώδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ 31 

δεῖπνον ἐποίει τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς 
πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, καὶ εἰσελθούσης τῆς Φυγατρὸς αὐτῆς τῆς 5 

Ἡρωδιάδος, καὶ ὀρχησαμένης, καὶ ἀρεσάσης τῷ Ηρώδῃ καὶ τοῖς συν- 
Ἰ.  ανακειµένοι, εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ' Αἴτησόν µε ὃ ἐὰν Φέλῃς, 

καὶ δώσω σοι καὶ ὤμοσεν αὐτῃ, Ὅτι ὃ ἐάν µε αἰτήσῃς, δώσω σοι, 3 
ϐ ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας µου. “Η δὲ ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ αὐτῆς: 34 

Ίΐ αἰτήσομαι; ἡ δὲ εἶπε' Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 
Καὶ εἰσελθοῦσα εὐθέως μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα, ἠτήσατο 35 

3 

ει αὐτόν" 

λέγουσα”. Θέλω ἵνα µοι δῷς ἐξαυτῆς ἐπὶ πίνακι τὴν. κεφαλὴν ἸΙωάν- 
9 νου τοῦ ῥαπτιστοῦ. Ναὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς, διὰ τοὺς 36 

10 ὄρκους καὶ τοὺς συνανακειµένους οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν ἀθετῆσαι. Καὶ 5Ἱ 

εὐθέως ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτωρα, ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι τὴν 

κεφαλήν αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, 35 
11 καὶ Ίνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κο- 
13 ρασίῳ" καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. Καὶ ἀκού- 59 

σαντες οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἠλθον καὶ ἤραν τὸ πιῶμα αὐτοῦ, καὶ 
ἔθηκαν αὐτὸ ἐν [τῷ] μνημείῳ. 

20. ἐφοβεῖτο τὸν Ἰ.] Τ]ο ἵθτπη Ἠετο Ἱπιροτίς α 
πιἰχίυτο οῇ ανίο απἆ ΓΘνΕΤΟΠΟΘ. ἼἨετο 15 πιο] 
ἀϊβετοπος ο) ορίπίοἩ ας {ο 1ο 86Π86 ΟΓ συνετήρει. 
Το τν ἱον Ι,. Βταρ., ἨΗπτηπα., Τ,ο (Ἴοτο, Ἰείς., 
σαπιρῦ., Καῑπ., Ἀομ]εικη., ἨγαΠ], απά πιοδί (οπι- 
πιθηία{οΓΒ, {ακο 1 ΤΠ {ιο 96ηβ6, '΄ργεβοτνος Ἠήπη 
ἱ. 6. οπα {πο ππα]]οο οῇἳ Ἠετοάῖας. Βιί ἴΊνοτο 18 
πο απίλοτίγ {ο Επ] εἰσπὶβοαίίοπ. (τοεαί]γ ργεί- 
εταῦ]ο 19 Εἶναί αβθίσπεὰ -- Όνο Ἁνγτ., Αταρίο, Πα]ς, 
απά Εησ]κὴ ἨοΓΒΙΟΠΕ, απά πἀορίοά Ὦγ Βτακπ., 
τος., Ἱναπαγ, η. Ἰ/ακεῦ,, Ἠοδεπαῃ., απά Ε π,, 
(εοὐβετναθαί ουπα,)  οὈκογναπεἰᾶ ρτοβθοαία οεί,) 
ἐπιαρπί ειπα [Πποϊερας.. ο Ὠίοα. Ἰιαεγί. φίλους 
συντηρεῖν, Ῥπίά ἸἨΐπι τοβροοξ. 9 εἰππίβοαίίοι 
Β6ΘΙΗΩ5 {ο αγίδο [Ττοπι ἴπαί ο Κοερίηρ ἄΠΥ οπΠ6 ἴἵπ 
ος παπά. Καὶ ἀκοίσας αὐτοῦ, “ παπά νο ο Ἰπά 
Ἰθατὰ Ἠάπα, 1. ο. 8 αἀἁπποπΙίοης. Πολλὰ ἐποίει, 
« ἀἷά πιαπγ Οίησς [νήσο] ννοτο εησσοκίοὰ ὮΥ 
Πάπα. [οοπιρ. Μαί, χὶν. ὃς κκ. κα 

9Ι. ἡμέρας εὐκ.] Ἠοτο απαϊπ᾽ ιο Τπιοτρτοίοτα 
ατα ἀῑνιάσά ἵπ ορίπίον ς Ότο αποϊοπί παπά οατ]γ πιος- 
στα Οοπιπποπίαίοτα τοπάστίηα ε, απ ορροτίαπο 
ΒΟΠΒΟΠ,” παππο]γ, Γοτ νοτκίπσ οἩπ νο πιπὰ οἩ 
Ηετος, απἀ οὑταιπίπαρ Ἠΐς οτάςτ [ος Όνο οκεσυοῃ 
οὗ 1ομπ. Βαί αἰπιοκί αἲ] εἶποο Όνο πιο οὗ ο]1δε 
απά Ηαπιπα, ἴακο Ἱείο αἰππίθν -ᾱ θομἰναὶ ἀαγ.” 
Τ]νο οχρτοβείοῃ, Ἰονονοτ, α5 Ἐπίία, Ῥτονθς, οπἩ 
οπ]γ ππθαῃ ας ᾖείωγε ἀπγι Απά εναν 1 οχασγ 
πηαννογ {ο οαγ ἔοτπι )ιοὐίάαψ. 8ο εὐκαίρως αἲ χἰν. 
1. απά 1 Τη. ἵν. 3. 

--τοῖς μεγιστᾶσιν.] Α ννοτὰ οπ]γ οσσυττίηᾳ ἵη 
Όνο Ἰαΐοτ νντίστη, (18 οφορ]ι. απά Όλο «, απά 
[οτπιοά {Τοπ μέγιστος, 88 νεᾶν [ΤΟΠ νέος. Ἶ 4ο- 
ποίος 1ο πιασπαίεε, οἵ τοπ ΠΟΠ ο  α οοΠίτΥ, .3 
 . σοπηςο] απά αβαἰφίαπος Όνο Ἱποπατο 
εἰάσά, 

--- τοῖς νὰ Της 18 εί (τοι. απᾶ Και. 
(ακον {ο ἀεποῖε νο ρτιποιραὶ πιαρἰείταίος. Βαι 

µἱ εἸλου]ά ταίηετ ὃς ππἀργείοσά (νι Επί.) οἳ Όιθ 
Ρτϊποῖραὶ Ρετεοπς Γοτ νεα] ος 6οΠβε(πεποε ος 
Όιοβο πα Ρεϊναίο εἴπήοη. ο ᾖοφερὴ. Λη Υ]ϊ 
9, 8. οἱ τῆς χώρας πρῶτοι. 
κ ἕως νφρ, τῆς ὸ. Μαπ δ κ Ἄφι- ουχί 

ΑΙΡΡΙΥ µέρους. Επί Όποτε ἵ πρ πο ε]]ρεο: 
4 τά. 5εθιης {ο Ἠπγε λαῦον πιο] α ευδαίαη- 
νε α5 ουσ ᾖαἰᾖ. Τα ρτοπιῖκο Ιπνο]γθὰ α κοτῖ οῇ 
φαν απά Υ/Β, 38 ᾖοπι νο (Ἰαφεῖ- 
οαἱ ο αίίους οὗ ἸείΒ., α ποῖ απαβυα] πιαπποτ ος 

τοββίοη νε] ον. 
.. μετὰ σπουδῆς] Ηεὺ. [183 Έοτ ἐν σπουδῷ, 

1. 6. σπουδαίως, Ῥτοπαρϊν, νι α]αστίίγ. ᾿Εξαντῆς 
19 {ΟΥ παραυτίκα, Ὀγημοῦλ, Τ]ο .- πα λογς 
ποπετα]]γν νιτῖ(ο φ. ὥρας. λετε νυν] ὃς 
πο οςσαβίοΠ Γος ἴἶνο ..» οὗ ἀλλὰ, ο] Καπ, 
απά ο]γογΒ πρρο»ο, ὈΘ{ΟΓΘ τοὺς ὅρκους, Γ περίλυπος 
γενόμενος υο τοπάστοά “' αἰνοαμ]ι ος να ΥεΓΥ 
εοττγ, 

.. ἀθετῆσαι] “΄ ἴο οί Ἀοτ αἱ ποιρ]ί :”' παπιο]ν, 
Ὁγ τοβικίηᾳ τὰ τοηαθκί. ἵα 8οΏ8ο ἵα οἶίο γ 
οοπβπεὰ {ο νο Ἱπίετ ντος, Ἰα]1ν Όνο Ξορε. 
απά ο Ἡ., νο 9ο Όνο νοτά οἴιογ πὈκο]α[ο- 
Ἰν, ος νὰ απ Αοοικα νο ο ρεγεσπ, φοππε ασ 

οἆ πι εἰ: πποτο τατε]γ νι απ Λο 

ος 
ους. 

9Τ. ση ἱ 
ερεοκἰαίοτ, ἀθποῖον οΠ6 οΓ Ἠνο Ὀοῦγ-μαατάς, ν]νο 

Όιαί οὗ φοπέπεία: ου Τ τα ]νογ νι 0αβα8., 

πος 

Ἠείς., απά Επίτα., ναι Όνου Ἰναὰ Ονοῖγ παίηο τοσα 
Ὀνοίτ οῇ]ος , απᾶ πο, Ἱ 
ίγοπι ς ενα νι Ὀδσσυκο Όνο οτ Ρροϊπία ἴο 
Ονοίγ ολο Ἰβίηθκς, Του Ἀοννδνετ, οἴἶνοτ 
οοπβάρηἷα] ἀπ 1ος, απά απποπᾳ Όναι οὗ ν 'αοῖ- 
ἵπᾳ, Ἰἶκο εἶνο Τατκίε]ι κοἰάίοτα οἳ ἴἶνο Ῥτοκοπέ ἆαγ, 

59. τῷ μνημείφ.] Τ]ο τῷ ἵα τε]οοῖοὰ ὉΥ αἲἱ Όλο 



ΜΑΕΚ 6ΗΑΡ τί. 30---37. 

3 ., 8Ι αὐτῷ πάντα, καὶ ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 

3 φαγεῖν ηὐκαίρουν. 

πρόθατα μὴ ἔχοντα ποιμένα ᾿ 

ΜΤ. 10. 
. ς » 3 [ 5 

3) Καὶ συνάγονται οἳ ἀπόστολοι πρὸς τὸν ἸΙησοῦν, καὶ ἄπήγγειλαν 14. 9. 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς .. 

“4εῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ’ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον, καὶ ἀναπαύεσθε 
ἑδοας 1. υ ώ 4 ’ . ος απ. ο Λ Λ ῤςι 
ολίγον. ἦσαν γὰρ οἳ ἐρχόμενοι καὶ οἳ υπάγοντες πολλοὶ, καὶ οὐδὲ 

Λ "ν Ὁ 3 3, ᾿ ’ ” . 3 

Καὶ ἀἄπηλθον εἰς ἔρημον τοπον τῷ πλοίῳ κατ 
ι - 3 398 

33 ἰδίαν. Καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας | οἳ ὄχλοι, ] καὶ ἐπέγνωσαν αὐτὸν 19 

[πολλοὶ] οἳ ὄχλοι: καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συγέδραµον ἐκεῖ, 1 
34 καὶ προῆλθον αὐτοὺς, καὶ συνήλθον πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν 14 

ελ - . » Αλ ιἳ . Εν. κ μμ ϱ εἰ ς 
.ο. Ιησούς πολὺν ΌΧχλο»ν, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ αυτοι, τι ησαν ὡς 

νε ’ 3 : ΄ 
παὶ ἤρξατο διδάσκειν αυτοὺς πολλα. 

1 18 36 Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης, προσελθόντες αὐτῷ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ, 

36 λέγουσιν "Ότι ἔρημός ἐστιν ὃ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή ἀπόλυσον 
3 . Γ 3 ’ 3 . ΄ 

αὐτοὺς, ἴνα, ἀπελθόντες εις τους κυκλῳ 

37 ἑαυτοῖς ἄρτους" τί γὰρ φάγωσιν οὔκ 

Εάῑίοις ἄοπι Μαβμ. {ο Θεμοῖσ; απᾶ νι τεα- 
βοπ 5 Ρος 1 ἶ9, ας Ματκ]. Ἠας «πονη, Παῦ]ε {ο οὉ- 
1εείοπ οἩ ο 5οοτο οἳ Ρτορτίείγ ; 1 15 {ουιπά ἵπ 
βοατοε]γ απγ ΜΕ. Ῥαΐ 0οἆ. Ὦ., Ῥεῖπρ Ιπίτοάπςες, 
Ρο Ππαάνετίοπί]γ, Ὀγ Ξ{ερΏεΠΒ, 1π 8 94 ΕΙΙ. 

91. ὑμεῖς αὐτοί.] 5 πιαςδί Ὦο τεπάετεά ποί 
6 γος Τρεῖ,” ος ΄νοε ᾳποφπςθ,”. ψηΏι πιοςδί Οοπι- 
πιεπίαίοτς, Ῥαέ (νήἩ Ἐταρπι., Ῥεμ]ει.. Καίη., 
απά Ετισ.] “«νος 5ο,” ον πΝΠΙοἩ π5ε ΟΓ αὐτὸς 566 
Βεβ]εις., ος λα]. Ἰμεκ. Όπ πηὐκαίρον οοπιρ. 
5αρτα 1. 20. 

. [ζΌοπιρ. ζοππ γΙ. 16.] 
30. καὶ εἶδον ---πρὸς αὐτόν.] Τηετε ατε ΓΕΥ/ ραβ- 

Εασο» οἳ Όιε Ν. Τ. νηετο ἃ ρτεαίετ ἀῑνετεϊίγ ο 
τοπάΐησε εσῖ5ί (ἶναπ Ἱη Ώιε Ῥτεδεπί. Εῑίοτς απἀά 
Οοπιππιεπ{αίοτα ατε αἶϊκο αστεεὰ Οιαί 1 Ἠας 5υ{[- 
{ετεᾶ στιενοιΣ]γ {γοπα (ταπβοτίθοτς: απά {ο Ἱ1η- 
πςηα] , δόν οὗ τοαάΐπσς, Ἠας Ἠετο (α5 ἵπ ΠΙΑΠΥ 
οἵἵνετ οα5ες]) Ἰεά Οπής ἴοο τεαάΙ]γ {ο ἴακε {π- 

ῖοπι [ο αταπίεά: απᾶ, ἵπ οτάετ {ο τε]ίευθ 
Όνε ρ]είποτα, ργωπίπς Ἠπς Όθδεῃ εππρ]ογεά νν]ι 
εοπε]ἀεταῦ]ε εβεοί Ὦγ πε τεσεπί Ἐάῑίου5. (τίθςὺ. 
εδ Όνας: καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας' καὶ ἐπέ- 

αν πολλοί: καὶ πεζῃ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέ- 
ἐκεῖ. Βαῖ {οι Ες, απά πιοδί οὗ Όνε α]ίοτα- 

εἴσης ναί Ἠανε Ὀδεπ παπάς, ἴπετο 15 εί] απ {ογ- 
Πγ, Ἰπάεσᾶ, Τ 5εα πο σοοᾷ ρτοιπἀ5 εχεορί {ος 
Όιο οπποε]]Ίηᾳ οἳ οἱ ὄχλοι, Ὑησ]ν 15, πάεεᾶ, Γοππᾶ 
' απγ Μ5, οΓ ασσοσηξ, απιά Ἠαβ πο ρ]ασο 

Εάῑάσης, εχεερί οἱ Εταρτη., 4. απᾶ ὅ., 
ἵξ ννας Ἰπίτοάπσεα Ἱπίο Βία6ρῃ, 3. Ἡ 
' . τε]εσιοά Ὦνγ ΜΗ απά 

υγ λα, Οτίοκὺ., ναι, 
., Ἐτία., ππά Βο]οία, Της πολλοὶ Ώεσοπιθς 

πιῤ]εεί οῇ ἴνο νοτίνα εἶδον ππὰ ἐπέγνωσαν. Το 
οτ, ἴπογε τε στοπί ομ]εσίοῃ.  ἵ [ήσ- 

εἶδον, απᾶ 49 6ΟΠΟΘΓΗΑ ἐπέγν. {παγμο- 
απ Οαππιρῦ, τοππατκα, “νο Πηκίογίιαι 

ποῦ ἵνο Ἠ]κρ]γ {ο αγ ενας ιαπ Κπονν Ἠήπα, 
αβοι Ἰνείηα κο Ίοηπμ οσοεαρἰοὰ ἵπ τεπο]ήησ 

πο, / ων Όνοτο ννοπ]ὰ ἴνο σοπιρατα{νο]γ 
ννο ἀἱᾷ πο Ίκπονν Μπα ἵ οπηποί, Όνοτο- 
, σας κακροσί (00η {ς εοοπις ποῖ (ο Ἠπνο ος- 

τοῦ {ο οἳ ὖνο Εάῑνοτν παπά (0 οππππεΠπ{ογν) 
πό δν Ότο απνογηήος ον  οπηίη- 

»νου]ά πο ἵνα Ἰνοτο, Ύσε τε 
προσ, αἰππά Ίνοτο [ορ ποήπς; ἵνα, 

»σατορ]ν ο] Γον η ο ὀἴπροηκο νν{ὴι 
.εεί, πιά α: νο ραγα]1εἱ ρα λκαρον οἱ Μαέ]νονν 

η. Ἶ - 

Ὦ ή 

ἩμΗ:) 

3 3 

ἀγροὺς καὶ κώμας, ἀγοράσωσιν 
ς 3 3 

ἼἜχουσιν. Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

απά ΤιαΚε Ρο] Ἠανε οἱ ὄχλοι, 1 5οησ]γ 5α8ρεοί ίμαξ 
απάετ Πῖς επερϊοίοιΒ τολλοὶ 15 οοποεα]εςά (]αί νετΥ 
τεαάἶης ; πΥμΙο 1 Ἠανε {Πετοίοτε γεηίατεά {ο ΙΠίτο- 
ἀαςσο ἴπ πιαζζεγ ειαγασίεγ. ἴπ Ες Ι απι 5αρροτίοἆ 
πο οπΙγ ὮΥ ΟτέῖσαΙἱ ΡτοῦθαὈΙ{γ, (ἔοτ ια ννοτάΒ 
πολλοὶ απᾶά ὄχλοι ατα {τεηπεπί]γ οοπ{ουπάεά) Ῥαέ 
ὮΥ ο ααἰ]οτίγ οἩ πο οἴπεγ Εναηρε]ὶείς; απἀ, 
Ἰπάθεά, οἱ αἲ] ἤιοςα παπποτοις Μ559. νυμΙοὮ οοη- 
{α1η οἱ ὄχλοι, 8ἴπος {εί πιαγ Ὦε οοηβ]ἀετοά αδ αἲι- 
Μιογίέη {οτ Έχε τεαά]πσ ἴπ απθβίοῃ; ἔετε Ῥεϊησ 
Ἠίε ἀοαοί Όα{ξ Ὠναί ἴπ ἐλοῖτ Αγε]ιείγρες Όιε τοαά- 
ἵπς οἱ ὄχλοι νγα5 νυτ]έεπι ἵη {λε πιατσίη, απά Ἰη{επιά- 
εἆ αδ α οοττθοίίοη οῇ {16 (οχίια] πολλοί. 1 ηανο 
1ε[ῖ πο τεσεἰνεὰ τοαάϊπσς {Ἠτοισ]οταί {πο τεςί οΕ 
πα νετςε, Ώθοσι5θ πο {ο]εταῦ]α οα5ο οΓ ΙΠίετρο]α- 
Ποπ, ος ο{ οοτταρίίοἩ, ας Ώθοῃ ορίαρ]ελεά ασαἰπδί 
Ώπετα. ἜΤηε οαιιδε καὶ προῆλθον αὐτοὺς ἵ5 Ιπάᾷεεὰ 
σαποε]]εὰ ὃν ἀτιεςὺ. απά Ἐτί{χ.; Ὀαί ΟΠ ΥΘΓΥ 5Ί6ῃ- 
ἀετ απλο. ἜἼἼο ορ]εοίῖοπ ΟΠ {πα 860Γ6 ΟΓ 
ματς οοπιδἐγιοξίοπ, 38 1 αὐτῶν Ίνετο τοφι]τεᾶ, 18 
Τνο]οιβς {ΟΥ {πε νοτΥ 5απ1θ σοηδίτας{ἶοπ ἶς (ουπὰ 
Ιπ α]πιοδί 6ΕΥΕΓΥ σοοά ΝΤ. ἵπ Γμιχε κκ]. 41., απᾶ 
ἰ5 τίσ]γ εἀϊτεά ὃν ΜαΙ., ἀτίεδὺ., απά Βο]οίχ. 
Ἠοβ]άος, ιο οἰτοππηβίαπος 15 5ιτθ]γ 5ο παίπγαί, 
Όναί ὑπίεγπαί ευἰάρπος ἵ5 στθα]γ Ἱπ τς {ανοιτ. Όπο 
Τπαγ οα5!]ν Ἱππασῖης Ίιοιο νο Ῥοορ]θ νἩο 849 ΟΙ 
Γ οτὰ απἀ ο Αροβίΐος τν ἀοαβί, οπ ῥοαγά ορ ; 
ν/πίο] τεππονθς “λαυνω νὰ |” ου]εσ Πίο), παὶσ]ί Ὀε 8ο 
οἰτομπηξίαποςεά 1η τοεροοί ο ΊΊιαπα, α5 {ο Όο απαΡρ]οά 
{ο ποί Ὀε[οτο (παπα {ο (6 ρ]ασο ο . ΌΏ1ογ ννοτθ 
Ῥουπά. ΤἨεγ ννοι]ὰ δα8!]γ 9ος, ὮΥ πο οοΓ8θ ἵπ 
νήσο] πο νοββο! ννας ἀῑτοσίθά, ἴἶνο εροί ννηογο 
ν/αβ ππεαηί {ο Ἰαπᾶ,. ΛΑ {ο ἦλθον, οὐ ιτοὰ ὂν τίεεο. 
απά ΕΙ, {οτ συνῆλθον, Πέ Ἰναβ βοπτοθ]γ Όνο 1ρ- 
Ροτί ο α αἶπσίο ΜΒ., απᾶ 15, πο ἀουῦέ, α ΠΊΘΤΟ 
εογγεο(ίοπ. Πο οΟΠΙΠΙΟΠ τοπάἶπσ πιαδί Ὦο Ρτο- 
{οττοὰ, α5 Ῥοΐης {ο πποτο αἰ[ίομήέ, Ἡ Ίνας α εἰσ- 
πβεαέίο Ῥγασπαπα ; απ νο πρὸς η] ιο Λοοι- 
ϱαΐνε ἵψ οφμἱνα]οπί {ο α [αρο, νο Ἰαίοτ 
σοοηρίτασή ον 9 οππᾶ ἴπ χὶν, δ5, απά Τμακο κχΗ, 
--π- άν ς ο επ αροά ἵπ ή ΒΕΠ8ο ἵπ ιο 

Ἐκεῖ ἀοσποίος εἰς τὸν ἔρημον, απᾶ πεζη ἰσπιῇοι 
ποῖ οπ [οοί, Ὀς {ή ἰαπά, Ὑν ή ο]ι βοηβο 06018 ϱἱ9ο- 
ννποτο ἵπ Όνο Ν, Ἔ, 

4. [ζσπῳφ. Μπα, Ἱκ. 66, 
Εποζ. χκχίν. 3.] 

30. ἤδη ὥρας πολλῆς γεν.] ΛΙπιοκί αἲ) ΟσΠΙΠΙΟΗ- 
ἑαίογν ἔπλκο νο κεηκο {ο ἔνα, “  Ἡ να πονν Ιαΐς ἴη 

Ίστοτα, αχ, ]. 
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μα. 9: αὐτοῖς' «ότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Καὶ λέγουσιν αὐτῷ' ᾽Απελθόντες 

16 19 ἀγοράσωμεν διακοσίων δηναρίων ἄρτους, καὶ δῶμεν αὐτοῖς φαγεῖν; 

1Τ Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς' ΙΙόσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε καὶ ἴδετε. Καὶ 58 
19 1 γνόντε λέγουσι Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. Καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνα- 39 

κλῖναι πάντας, συμπόσια συμπόσια, ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόριῳ. Καὶ ἀνέ- 40 
πεσον πρασιαὶ πρασιαὶ, ἀνὰ ἑκατὸν καὶ ἀλὰ πεντήκοντα. Καὶ λαθών 41 

τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναθλέψας εἲς τὸν οὐφανὸν 

εὐλόγησε" καὶ κατέκλασε τοὺς ἄρτους, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐ- 

ο 1 τοῦ, ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς' καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισε πᾶσι. Καὶ 45 

ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν' καὶ ἤραν κλασμάτων δώδεκα κο- 33 
οἱ 9 φἰίνους πλήρεις καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. Καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς 4 

93 ἄρτους ὡσεὶ πεντακιοχίλιοι ἄνδρε. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς µαθη- 45 
τὰς αὐτοῦ ἐμθῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν εἲς τὸ πέραν πρὸς 

93 Βηθσαϊδᾶν, ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ τὸν ὄχλον. ἈΚαὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς, 46 

9: ἀπηλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. Καὶ ὀψίας γενομένης, ἦν τὸ 41 

πλοῖον ἐν µέσῳ τῆς Φαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ 45 

εἶδεν αὐτοὺς ῥασανιζοµένους ἐν τῷ ἐλαύνειν' ἦν γὰρ ὃ ἄνεμος 
95 ἐναντίος αὐτοῖς. Καὶ περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς 

αὐτοὺς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς Φαλάσσης' καὶ ἤδελε παρελθεῖν αὐτούς. 

96 Οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν περιπάτοῦντα ἐπὶ τῆς Φαλάσσης, ἔδοξαν φάντα- 48 

σµα εἶναι, καὶ ἀνέκραξαν" πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον, καὶ ἐταράχθησαν. ὔθ 
9η Καὶ εὐθέως ἐλάλησε µει αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς" Θαρσεῖτε' ἐγώ 

90 εἰμι' μὴ φοθεσθε. Καὶ ἀνέδη πρὸς αὐτοὺς εἲς τὸ πλοῖον, καὶ ἐκό- δἱ 

πασεν ὁ ἄνεμος" καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο καὶ 

Όιεο ἆαγ.”. Ὑεί Όνεγ αἀάπσο πο Ὀθίίεοτ ρτοος ἴναπ 
οχαπηρ]θ8 ο ᾖιο [ιαπ ρηταδο ἵπ πιζίαπι ποςίεπε, 
ος ἀἶοπι Ἐυαί ναί 8εη5ο ννου]ά τοφπίτο ὅταγεν. 
Ἠεπάοτ, “εί αυτα Ίαπα ἵεππρας παπα οβίακ- 
1986{ [οκ 4πο ἆοσστο οαροταί].. η]6ες, ἴνετε- 
{οτο, Ομ ο α ιαὐπίπ, Ὑνο ΠΠΑΥ οκρ]αίπ ο 
Ρηταβα, νι Επί. (έ νν]λεν πιασ]ι ο ιο ἆαγ ννας 
πον ρα»... [οοπρ. ἆομπ νΙ, ὔ.] 

ὤτ. ἀπελθόντες --- φαγεῖν.] Το ῶθδί ΟοπΙΠΙΘΗ- 
(41οτΒ, αποϊεπί απά πιοάρτη, ατο οὗ ορίπίον Όπ8 
φοπίοπος οομίαίη8 απ ἱπιοττοσαίίοῦ ἱπιρ]γίης π- 
πηϊτακίοπι απά νο πάϊσπαίοη,  ἴ ππαν ὃς 
τομάστοά: “ναί πιεί νο μο απά Ῥάγ 1” ἃο, 
ΎἼνετο 18 τεπβοἩ {ο Οἡπ]ς Όναι ο ΕΗΤΠ ἵπ οπθβίίοη 
πας α ρτογετυία] οπο, [ος α- καπὰ ο ΠΙΟΠΟΥ οκ- 
οοσά(πᾳ νο ἱποοπείάεταδ]α; 38 ννο βαγ, α ροοά 
τοιιά 1Η. 

58, [Οοπιρ. ἆοἶνα ν]. 9.] 
53. συμπόσια συμπόσια] ᾖ. Θ. κατὰ συμπόσια, ἵπ ἃ 

ἀἰκιτί σα ήν βθη8ο: πΠ Ἰάΐοπα οΟΠΙΙΠΟΠ ἵπ Ἠεῦτονν. 
96ο Νοίο αργα, νογ.τ. Συμπόσιον αἰσπίβος Ρτορ- 
οτγ α αγίπλαπις (οσείιεν, ος ἃ ϱΟΝΗΝΟΝ επἰεγαίη- 
πεί; ππὰ ο, ὮΥ α΄ ΠΙΘΤΟΠΥΠΙΥ οοπΙπος ἵπ ουσ 
οἵνη Ἱαημααμσο, 1 ἀθείσπαίον ἴ]χο ον παφοιηρ]ος, 
--χλωρῳ χόρτῳ.] (πκα, 8η οἵα, αγ να 

χλωρῷ ἵ πάάθά Ὀθοπιβο χόρτος πως αἰμηίῇεν 
παμ. ομος, Ἠονήθνος, ΠπΘαΠΒ : απά 
ὑνοαρ]ν ἵπ νο (ηρκίσα) ντος Τξ αἴπιοκί ανναγα 
ἀθποίον «γή Γοὐύβοτ, γα ἵπ Όνο Ν. Ῥ, 1 π5 6οἩ- 
αἰπηί]γ εἱσπιῆος εγύασε ο παν Κἰπά, Ὀνου]ν οἳ τα 
ππά οΟΓΗ. 

40. Πρασιὰ Ρτορετ]γ εἱμπίῆος α Ρίο οὗ ρτουπά, 

εποἨ 4 ἵπ πατάθης ατο οπιρ]ογοὰ Γοτ {1ο στον] 
οῦ νοπείαῦ]οςβ. Τϊ 8 είταηρο Όναί Όιο Ἰαἱοςί (οπῃ- 
ππεηίαἴοτς λου]ά πάορί νο ἀετίναίίοι οὗ Ηεξγο., 
{τοπ πέρας, “' π8θί πρασιαὶ,' Ὑ νε νο Ἐνγπι. 
Μαᾳσ. απά Ζοπατας) Τμεκ. οΏες 5ο πηπο]ι Ἰνοίίοτ α 
0Π6:---- ΠΑΠΙΕΙΥ, ΓΓΤΟΠΙ πράσον, 8 οἷά ννοτὰ εἰσπ]- 
(γἷπς α Ἰοεκ ος οπίοῦ,. Της ἴἶνο ἴοτπι ἀθποίει 
γρ ζή- Ἱ ον ὧν. 
ο α τορι]ατ ΓΟΓΠΗ, 48 80 1.τθ ος οσταη, 
αι στ Νοιο Ἄη μμ. Π, ὅ6, λ-Τ.. -- 

αγ εφ πα]. εοπεραπίος, ης ο 
ίΤοΟΡ. Ἔτοα κο νο βπά ναί ννη8 ΟΟΠΙ- 
Ροβοἆ οὗ 0 ρεγκοή8. Της πιοΏιοά ννας, πο ἀοπαῦς, 
πάορίοᾶ, ἴο Ἰοί Όνο πια] αιάς ἆπονν Ὠνεῖτ ΟννἩ 
ΠΡΟ. 
40. [ο . ο γἱ. 17.] 
40. ἀποταξάμενος αὐτοῖς] '' Ἰανίπα Ὀἱὰ ἴνοιη (1. 6. 

νο πι] αάς) θιγοννο]].. Το ρ]τακο ἁποτάσ- 
σεσθαί τινι, ἵπ Ὠνα 8θη9ο, ἵ (18 Ἑτίς, μι μας, 
ποῖ Απο (τοσκ, Όαῖ ΟΌναί οὗ Ῥ]]ο, ᾖοφερ., α 
νο Ἰαΐοτ ηίοτς, ἰα]1γ Όνο Ν. Ἠ, οπος. 
[Οοπιρ. οἶνη ν]. 16, τ] ν 

48. ἐν τῷ ἐλαίνειν] «εἴ]. τὴν ναῦν. Το ο)][ρείφ 
9 κοπιοίπησς εαρρ[1οᾶ, Ὀας αἲ οἵποτ ἴἴππος κώπην 
8 αβθά. ἈΒασανιζομένους, Ἰπνογαπίος, ἀῑκίτοκκοά. 

--ἤθελε παρελβεῖν αὐτούς.] Τῆνο Ἰαλουτοά Λη- 
ποίσσης οὗ τοι, 
Ἰ]ο {ο Όνο 

- κωκᾷ ο. «ο ννου]ὰ (1. ο. νο Ίνας αἱνοιε 
το) ρα ὃν πιαο ας νου 
νου]ά Ίνανο ραβεοά Ὃν Όνομα.” 8ο οὗ ὀεκς 1 ἶ9 
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60 ἐθαύμαζον. ὉΟὖ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις" ἦν γὰρ ἡ καρδία 
αὐτῶν πεπωρωμµένη. 

ὄδ ΚΑΙ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν Γεννησαρὲτ, καὶ προσωρµί- 

155 
ΜΤ. 
14. 

94 

. ] ” - 3 Π 

64 σθησαν. Καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθέως ἐπιγνόντες 
οι / 5/ Ν εἰ) ῃ » ξ μα . 85 

66 αὐτὸν, περιδραµόντες Ολη» την περίχωρον ἐκείνην, Ίρξαντο ἐπὶ τοῖς 

κραθθάτοις τοὺς κακῶς ἔχοιτας περιφέρειν, Όπου ἤκουον Ότι ἐκεῖ ἐστι. 
Ά ού 33 3 κά 3 ’ 28 ’ 2ὰ 3 ἓ 3 -ω 

66 Καὶ οπου ἄν εἰσεπορευετο εἰς κωµας η πολεις η ἆἄλγρους ἐν ταῖς 
ω 3 .. 3 Π ..] - 

ἀγοραῖς ἐτίθουν τοὺς ἄσθενοῦντας, καὶ παρεκάλουν αυτὸν, ἵνα κἂν τοῦ 
.. 3 - ι-/ ε/ ολ] 5/ 3 ή 

κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἄψωνται" καὶ ο0οι ἄν Ίπτοντο αυτοῦ 

:. ἐσώζοντο. 15. 
3 ” 

Ι ΥΠ. ΚΑΙ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι, κα τινες τῶν 1 

9 Γραμματέων», ἐλθόντες ἀπὸ ἹΠεροσολύμων. 
’ 3 -” 

Καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν 
- 3 - ω ν ο δα αν ον 3 , »’ 

μαθητῶν αὐτοῦ κοιναῖς χερσὶ, (τοῦτ ἔστιν ἀνίπτοις) ἐσθίοντας ἄρτους, 
΄ . 3 ο 

3 [ἐμέμψαντο"] (οἳ γὰρ «Φαρισαῖοι καὶ πάντε οἳ ἸΙουδαῖοι, ἐὰν μὴ 

παἰά, Τα κε χχίν. 38. ἨἈΚαὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο ποῤ- 
τέρω πορεύεσθαι. 
ρω οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις.] ΒΥ ἴο ἄρτοις 
ἴ5 πιεαηί, 48 Ἐτεῦς οὔβΒΕΓΥΕ5, τῷ θαύματι τοῖς ἄρτοις 
γενοµένῳ. Τηαί (οπαπηεηίαίος, Ποννδυοτ, απά ΚΗ]Π., 
νγτ 8οππθ οίἶνετ τεσεπί Τπἰετργείετς, 886επι Ψτοπς 
ἵῃ αβείσηῖπσ {0 ἐπὶ ιο 56Π80 Ῥο5ί. 1 πιγδε]ῇ ελ 
οοππιθ οἳ {πε 8αΠΠθΘ ορἰπίοη ἃ5 ἵπ Ώθοεῃς. 9Υ- 
πορ., Ειαί πε ἴταε 56Π8ε ἶ5 ρε, ή, ἀεποίίης ἴθ 

οἴεηί «3186: αδ ἵπ Μαι. ἵν.4. Απά Οχς 18 
οοπβτπιοὰ ὮὉγ τισ. ἵη 18 Νοίθ, Ὑ]ο τεπάετς : 
“ Νοπ επίπα ροτ ργ]οτί Ρροτίεπίϊ ορροτίαπΠαίετη 
απἰάφαατα Ππίεεχεταπί, θεὰ εταπἰ οαἱ]ο οὐυάιοίὰ 

κό . ἐ ζ .. προσωρµίσθησαν] 5ο]. ἐκεῖ. Προσορμίζειν 5ἱς- 
πίβες το Ὀνίαι 8 άκάι πρὸς ὕρμον, ἵο . Ροτί; ο, 38 
Ἰετε, {ο α 5ίαί1οη ος Ρ]ασε Πἰ Γοτ Ἰαπάίπς οἱ ἀτανν- 
πρ α Ώἱρ α5ηοτθ. 

ἐπιγνόντες αὐτὸν] Άοππε Μ98. απιά Ὑοτείοη 
Ἰανε λάζοά οἱ ἄνδόρες τοῦ τόπου ἐκείνου ; ΝΟΤάΒ, ο 
ἀοπδί, ἀετινεάὰ ἴοπα {αίι. χὶν. 10. Τί πιαγ 8εοπα 
Ἠαγε Εναί να αή]εοί οὗ να νετὺ 5Ποι]ά Ῥε 5ρ- 
Ῥτερκεά: {ο βοβίεη ννη]ο]ι, Ετίισ. ννομ]ά ἴακο ιο 
νγοτάς ἑτιγνόντος ος ἤρξαντο 35 Ῥηί ΠΠΡΕΓΡΟΠάΙ]Υ. 
Βυΐ 15 νιη{ Όε πιοτς βαἰἰβ/αοίοτΥ 1ο Βπρροβο απ εἷ- 
Ηρείς οἱ εἶνε εαῦ]εοί; παππε]γ, (ς ΟΟΠΗΠΟΠ 9Π6, 

ἁἴπῃ {ο Όνο πιαπ οἱ νε (1ΕΓΙΗΛΗΡ απά ου 
ποπ, Ὑν]ηοἷν ννη]] Ἱοτο ἀεποίε εἶνα ἐπ/ιαδίίαπία οὗ 
Οναί σοαπίσγ. Της οὐφοιγίν ἱ5 ρετ]αρς πιθαπί {ο 
νο εοπιεν/]ναῖ οἸεπτεὰ αρ Ὦγ ἴἶνο ἐκείνην Γο]οννίηᾳ, 
νήσο] {9 οφμἱνα]επί {ο ἐκείνου τόπου. 

ὅδ. Ἐοι περιφέρειν 80Ιπ6 Μ35. Ἠπνο φέρειν 
, ἐπιφέρειν: απά οὔ]νθτι, ασαΐη, προσφέρειν, 

νησι τι, οὐ; Όπί ντοπρ]γς [οι ενα νατγ, 
1ο ίί, αγορα [τοπα ἴἶνο Ηὐυταγή εαπαυ] πό αἲ {πο 15ο 
οΓ περιφέρειν Ίνοτο, νν]ηήοἷι Ίαν α εἰσπίβεαίίο γγασ- 

[ 
παπα, {πο, νο β6ηος αχρτορκε Ὃν νο πῦονθ 
γατίοσα τοπήίηση ; α. ἆ. “' νογ οατγοὰ 1νοπη αἴνουε, 
(ἱ. 6. αρ απά η) απά Ὀτοισ]ή ἴνοιι {ο Όνοβα 
Ρίαρεν ν]νοτο Όνου Ἰνθατὰ Ίο νναν.” 
-- Την πηωκέ πο Όο ἴπκοῃ ο φμοπίαπι 

ννἡι Ῥ ο] είν παπά Βομ]ουκη.}, Ὀαί τα νο (ντι 
ὅτοι,, Ἠίοια,, Καῑα,, απά ποτ) εἶνο νν ογόη 

ὅπου ---- ἠκεῖ Πηκ ἴνο οἰοκε]γ οοπποοίθὰ, ο0ΓΓθ- 
-γ.- το Όνε Ηεἳν, νοκ, τη 1ο «6ης ή, 

Γκεῖ ἵπ καὶὰ το ἵνα τοὐηπάαπε, Επίκ, Ἠνονν- 
ουος, ηακος γνο]]-Γοιπάςὰ οὐ]οοιίοηα {ο Εή σοἵη- 

΄ 

Ῥτορθ{!γ, Ἠπηϊΐί5 να αΏονοα-πιεπίίοπεά Ιάΐοπι {ο 
Ῥαδξασες ννηοεγε {ηε Ίγογά5 οσο ΙΓ 1Π ἴθ δα7πε εἰαιιδε. 
ἨΗε ννου]ά (λετεί[οτθ Τ6Π46ΘΓ ἔστι αἀρδί. ΕΒυῖ Τξ πιαγ 
νε Ῥοίίει Το τεσατά {λα εεπίεησο αδ απ αὐρτεν]ᾶ- 
Ποπ οἳ τ]νο Γα]]εχ πιοᾶς οῇ εχρτεβείοη οἱ ρτϊη]{1νο 
ἄππες: ννηθῃ Τέ ννου]ἀ Ἰανο Όεειῃ ῬΡηγαδεά “έσαἵ- 
τιεά Όπεπα {ο {πε ρ]ασθ ο{ νΥμῖο] (πεΥ αά Ἱιθατα ἰί 
καΐά, η {ς {ιογε.) 7. (οπιρατο 1 ΚΙπσς χνΙΠ. 10. 
Της ἐκεῖ 15 1εαδί οἱ αἲ] Ρ]εοηαρί]ο. 

60. παρεκάλουν αὐτὸν] Τί 5 ποῖ οἶσατ νπεί]εγ 
Ες 16 {ο Ὄε απἀετείοοςά ο {ᾖοδο 1ο)ιο ἰαῖά {ιο το 
Άε/κοπς ἄοιοπ, Οἵ οἱ ἴ]α φἷε Ῥεγδοπ5 {οηιδείυθς. 
Τ]ε [οτπιετ πηεί]ος 15 πιοτθ β]{εά {ο ο οοἩ- 
ίτιοίίοπ; Ῥαί πε Ἰαςτ (ννίο]ι ἱ5 αἀορίεά ὮΥ 
Δυρ. Νανγοοπι) 15 πποτθ αστεθαβ]α Ίο ρτοβραβΙ]{γ. 

--ὕσοι ἂν Ἠπτ.] ἜΤ]ιο ἂν ἱ5 ποί νχοιί {οτος, 
ἀεποίίπα, α5 ἸγΊπετ ΟΠ (τσ, Ν. Τ. Ρ. 117.), ιο 
αποθτίαϊπίγ οΓ Πιο παπηῦοτ.  ννοι]ά τοηάςτ, “8 
ΠΙΑΠΥ α5 πη]σηί Ἰανο {οασ]ος. 

ΥΠ. 5. κοιναῖς] Τί νναδ απ]ίο ἵπ ο «αυ 
Ιάϊοπα {ο οΡΡοβο ϱοπώποπ απά Ποῖψ, νο πποςδί αδαα] 
αἰσπ]ῃοσίίοι οϐ νο Ἰαΐΐοι ννοτὰ ἵπ πε Ο]ά Τοεία- 
ππεηί Ὀοίησ βεραταίοᾷ [τοι 6ΟΙΠΙΠΟΠ, απά ἀονοίαεά 
{ο βασγθά μ5ο. 'Τηεϊγ πιεπ] ν/οτθ (45 ία αρορί]ο 
αχργοβκος ἴε, 1 Γπα. ἵν. 5. φαποᾖ[οα Βη Πιο ιοογᾶ 
ο αοά απ ργαήρ. 'ΓΠΕΥ ννοτο, ἴΠετε[οτο, ποῖ 
{ο νο {οπσ]λες νι αππ]α]]οννεά Ἰαπάςδ. Το 8ιι- 
Ροτβοία] Ῥματίκος, νο να απί[ογπα (νν]ηογουοτ 
το]σίοη να8 οοποστηθ) ἵπ ποπάἶπσ {ο {ιο Ιοἱίο, 
ποί {ο πο αρίγῖ οὗ πο τα]α, ππἀογείοοά {5 αφ 
ἱπρ]γίης εο]ο]γ ναί που πηαδέ νναθῃ Οοῖγ Παπάς 
Ῥοίοτο [ἶνου οαέ. (Οαππρῦ,) Κοινὸς Ἰθγο (15 οΠ6Π 
ἵπ οβερῃ.) εἰσπίβος νν]αί 5 τπα]]γ ἵππριτος ενας, 
38 τορατάσὰ νο Ιιαπαίς, Τί ἀοποίοςά ναί Ονογ ννοτο 
πο νο τμα]γ, ἱ. ο. Ἰ1ςί Ῥοίογο νο πιοα]; 
Όνου μὴ Όνογ παὶρ]η ομοτνν]κο Όο ο]επη, 

---ἐμέμφαντο] "ή ννοτὰ ἵν οπη{οὰ ἵῃπ 80Υ0- 
τα] Μας, παπά β0ΠΠο ΥογβίοηΕ, 8 τε]οσίοὰά Ὦν ΜΠΙ 
παπά Ῥομπσ., απᾶ 1 σπποο]]οά Ὦν Οτο, Ἑέπα., 
παπά ΒομοίΣ, η τοιαἰησὰ ππά ἀο[οπόσά Ὦγ Ετίία. 
βίτοπιοΒ]γ, Ὀί πο, Τά εἸου]ά 8οσπα, ΥΟΤΥ 810- 
σρβαϱα]]νγ. Νο (οἱοταβ]α ΤΟΛΒΟΠ Ἠπβ ον Ὦοςῃ 
ρίνοη νἩγ, εαρρορίηᾳ Πέ {ο Ἠανο σοι οτἱρίπα]]γ ἴπ 
νο (οχι, Πε ε]λου]ά Ἠπνο Όοσῃ (τοννή οἱ. Όπ 
Όιο οὔνον Ἰπὰ, Ἡ ἵπ ϱΛΗΥ {ο 9οο ᾖονν ἵ α]νου]ά 
Ἱανο Όσο α άρα, ΠΑΙΑΘΙΥ, ὮΥ νονο ννηο ννοτο πο 
πλνατο οὗ ἠνο ης σοηίτασίίοη οἱ Όνο ν]οἰο ϱ1Ν- 
κασο, παπά ἀιὰ πο κεο ενα νν. 7 ἄς 1 ατο ΡΗΤΘΗ- 
Οιοίσα1, 
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πυγμῇ υίψωνται τὰς χεῖρας, οὖκ ἐσθίουσι, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν 

τῶν πφεσθυτέρων" καὶ ἀπὸ ἀγορᾶς, ἐὰν μὴ ῥαπτίσωνται, οὐκ ἐσθί- 

ουσι". καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν, ἅ παρέλαδον κρατεῖν, βαπτισμοὺς πο- 

τηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων καὶ κλινῶν ") ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν ὅ 
3 οἳ Φαρισαῖοι καὶ οἵ Γραμματεῖς" «ιατί οἳ µαθηταί σου οὐ περιπα- 

τοῦσι κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσθυτέρω», ἀλλὰ ἀνίπτοις χερσὶν 
5 ἐσθίουσι τὸν ἄρτον ; “Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς" 

προεφήτευσεν “ΠΗσαΐας περὶ ἡμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται " 

Οὗτος ὅὁ λαὸς τοῖς χεἰλεσέ µε τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐ- 
- . 3 , Νο - 

των ποθρῥω απέχει απ ἐμου. Μάτην δὲ σέἐέθονταἰ Ἰ 

µε διδάσκοντες διδασκαλίας, ἐντάλματα ἀνθρώπων. 

᾽Αφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν 8 
3 ’ 3 Έ ” . ο 

ανθρώπων, ᾖῥαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων 
1 ων 

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 8 τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. 

καὶ ἄλλα παρόμοια 
Καλῶς ἀθειῶτε τὴν 9 

4. ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε ΠΜωῦσῆς γὰρ 10 
σι 
ειτε Ίἷμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου" καὶ 

ὁὃ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα, δανάτῳ τελευτάτω" 

δ ἡμες δὲ λέγετε' Γὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μµητρί Κορ- 1 

9. πάντες] Ἱ. ο. αἲ] λος γν]λο οὐβοτνοά 1ο {τα- 
ἁίοης; [ογ ιο βαάάασεςς απά α [ον ο(ΊπθΓΒ 
(οοπαραγαἴνε]γ α πια] ρατί οῇ Όνα πα ἶοπ) τε]εσίεά 
Ομής οαβίοπη. 

--πυγμπ] Ἴπετε πτο [ον οχρτορρίοης οἩ η]ιίσ]ι 
ο (οπαπιεη/αίοτ8 ατα πποτο ἀῑνίάεά ἵπ ορίπίοι 

Όναν 9, Τ]ο οατ]ν Ὑοτείοις Ίου) Οναί νο 
αποϊθηίς Ὑθτο α5 ΠΙΟ] ροτρ]εχεά 1 5 ἴμο 
πιοάρτης. ἜΤ]α Ὑα]μ. απά 8οπιο οίποτ Ὑοτείοπς 
ρίνο [ο 46Π86 5.7ρο,; ν]επσο ἴ ας Όεοῃ εαρ- 
αρνί Οναί που γοπά πυκνῃ, Νίο] παἰσηί Όο ἴακοτ 
Ὁἵ πυκνὰ, απά Όιαί {ΟΥ πυκνῶς. Βυϊ (α8 Ετσ. οὉ- 
βογνο») ἴἼετε 5 πο ΡτοοΓ ο Όνο οχἰσίοπος οΓ αΠΥ 
βιιο] αά θε) 38 πυκνῃ} ἄπά χο 86Π86 «ρε νο] 
νο Ἱπαρροείίο,. Το αἀνοτί {ο νο ἐπεγργείαίοπα 
οἳ Όιοβο νν]ο γοίαἰπ {ιο οΟπιοπ γεααϊπς; 5ονοτα] 
Οοπιποπία{οτς, απο]επί απά πιοάργα, ἴπκο πυγµῃ 
ίο ππσαῃ “πρ ἴο Όιο ο] σονν. Βαί ονοπ οι 
πυγμὴὺ "ποπ]ά Ὦο ρτονοά {ο Ἠανο Όιο αἰσπίῃοσίίοι 
εἴδοιο ; γαῖ 51ο] α οΠ6 ας μρ (ο) ἵπ Όνο Ὠαΐΐνο, 
οπηποί ο (οἱοταιοά. Ἐογ ο βαπιο ΤΟΠΕΟΠ, Όνο 
ἱπίοτρτοίαίῖον οἳ ΤσΙδ, Ἠαιηπα,, Βολοθίία., απά 
Ηουρο], “αρ {ο Όνο πογίκί,) πιακί ο το]οσῖοά. 
Οµνοτς, αν Ἰλοί»., Ῥοατος, (αππρὺ., απά Ῥοβομπι., 
οπάδανοτ {ο τοπιονο Όνο ἀἰποα]ν Ὁγ (ακίπρ πυγµῃ 
ίο πποαν α Ἱαπάδα] οὗ νναίος,' εασο]ι ας νο οο- 
ὑγποίοὰ ρα]πι νν] οοπίαῖπς ος τα ποτ α φμαγίαγίµα, 
Όνο αππα]]οδέ ΠπδαβΙτο αἰ]οννοά [ο ννακηίης Όνο 
Παπάς. Απά Επί πιοᾶο ο) Ππιοτρτοίαήον 0αππρὸ. 
αιρροτίς νουν ἱηποπ]ουκ]γ, Ὀαἱ πο οσμή]; 
{οτ ναί 8οηΏ9ο ννου]ά τοφαίτο τυγμῃ ὕδατος. ΤΠ 
β]ιοτί, πυγμῃῇ οπΏ ΟΠΊΥ ππθη [νο )εά οἵ εἴοφεά 

{, ἵπ ν μλο]ι 46Ἠ80 νο ννοτὰ ἵ8 Ἰνοτο (πκον Ὦγ 
οα]{ᾳ., οσα, Οτο, παπά Επία.; Ἓ]νο, Ἠοννονο”, 

Ἀγο πο αστεσὰ ας ἴο νο ΠΙΑΠΠΕΥ ο Όνο αοὔοῃ. 
Τῆνο πιοδί ργοῦαρ]ο νίονν ἵ Ὠναί οἳ Βοτα απά 
Επία., ν]νο τοπάστ (' πη]οκς που ανο Ηγκί ννπκ]νοὰ 
Ονοῖτ από νι νο Πκί ν) νν]]οῖν οκρ]απα ίση ἵψ 
οοπβγπιοά Ὦγ νο ομκίοπις οὗ νο ᾖσννν, 8 ΡΓο- 
αοτνοςὰ ἵῃ (ἶνο Ἠαυήηίοπ] νντ]ίοτε, παπά ονοη νοῖ ἵπ 
μ.ο, Της ἴἶνο τοπήστίης οὗ νο Ἀντ. ἀῑίσεπίεν 
παν ὃο πἀ πα] ας α που ἴγαπκ]α ίσο, 5 αἶκο ἶνσας 
οἱ «ιάἰοκὸ, οἵ κεμ[ὸ, πἀοριοὰ ὃν κοπο Πποάστης: 

ἱπάθεᾶ (5 Τμεῖσ]ι καγε) αἰπιοκί αἲ] Όνο Ππίετρτεία- 
Ποπ ἱππρ]γ ἀῑιρεπί σατε ἵπ ννακμίηρ. 

---κρατοῦντες] “ ανάνς ὁ Ῥεγπασ{ους]ν πάμοτ- 
ἵπᾳ ἴο, παπά οὐφετνίηρ.”.. Βαεὴ ἵς Όνο ΓΗ]] 9οπ9ο οῇ 
Ότο νγοτὰ, νν]ο] 6 9ο απφοά ἵπ 5 Τ]ενε. . 15. 

4, ἀπὸ αμα) Βυῦ. ἐλθόντες, ΟΥ γενόμενοι; οῇ 
νο] εἰρεο να ϱοπαππεπίαίοτα πἀάποε ΠΙΔΠΥ 
οχαπηρ]θ», 38 πο οῇ ἠιο οοπηρ]είε ρ]ταςε. 

---ἐὰν μὴ βαπτ.] ΤἜηής 9 Ὀοεί οχρ]αϊπεᾶ, ““πῃ- 
Ἰο8ς που νναδ]ι Ὠνεῖτγ Ἰνοδῖον”" (1 ορρορίεἴομ {ο Όγθ 
ν/ακλίησ οΓ πο Λαπας Ῥνο[οτο ππεποπο)}; ἵπ νησι, 
Ἠοννονοτ, ἵς πο ἱπιρ]εά ὑπιπεγείοπ; Ὑνη]ο] νναβ 
πθνογ μφεᾶ, εχεερί ἨΝἨθη 8οπης αοίκαῖ, απά πο 
Ῥοδαϊδίε ρο]]αίοῦ, Ἰαὰ Όδο Ἰπουττοά. 

--ἃ παρέλαβον κρατεῖν.] Τ]ο ΡΗ] 8οη9ο ἶφ, 
« νν]]ο]ι νου Ἠπά τουείνοὰ Γγοπι Ονοῖτ αποθείοτα, 
Όναί Όιου παν Βγπη]γ Καυρ Όνοπι.”. Ἐεστῶν, {οπα 
ξέστης, ἃ στ ΠλΘΙκΓΕ, ΟΕ ννοσᾶ, Ἰο]άῖηρ α ρἶπε 
απά α- Ἠα ἜΤῆα ννογὰ 9 Γοφαοπί ἵπ Όνο Ἰαΐογ 
νηίστα, απά 9 γοπα νο Τα επ Αεχήμα. Χαλκίων, 
οορροτ ογ Όταχθεη νοββε]α. βαγήεη νεβκε]ς ατα 
ποῖ πποπ{ιοπες, Ὀδσπακο {ησφο, ΙΓ κα το νδ 
Ρο]η(σὰ, Ἠνοτο πί οπος Ὀτοκοι. θε Τενῆ. χν. 13. 

Τ. [ο οσπιρ. Οο]οεε. Π, 18. . Τε ἱ. 19.] 
η, καλῶς ἀθετεῖτε] Τ]ο Ἰνοεί 

παρα ἶηᾳ ἵτομγ {ο οἳτ Τ,οτὰ, ἀθνίκο οἵἼγετ πιοᾶσα 
ο) ἱπιοτρτοία ους αἲὶ οὗ Όνοπη, Ἰονύδνετ, οἶθνετ 
οροη {ο είτοηᾳ οὐ]οσίίοπε, ος εἰοφείη δογάεγίπᾳς ΟἨ 
ΙΤΟἨΥ. 
Ἱς μννης- ὄφδιλεά Φοωσθλάκ ους νι 

ἵπς η Ἠιίς «οπΐεηος, ἴο «αρρὶν νο], Ῥΐκο., Ώοτα, 
επά Ομ91α). απὀονσέιπά ὀένοω ὧν, Βαὶ Ἰς]α 
{ον ἴο τοβοτῖ ἴο Οναί Ἰάΐοπα ὃν ννηίοἩ Όνο Οτοοκα 
Ίοπνο ἴπ α κοπῖσησο οπῃο ο α οοπίτατν εἰρπί- 
βοπιίοη Το Ίο τοροαεοὰ βοπι πο 9οη- 
ίσποο: απά Όνας, ην Ἐτοῦα, Καῑπ., παπά 
Νο αγ Ίοτο τορθαῖ μὴ θανάτῳ τελεντάτω, ““ Ίο «α]{ 

Ὅτι καλῶς ϐ 
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. 

ί . » ω 3 3 3 " 
1 θᾶν (ὁ ἐστι, δώρον), ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῆς' καὶ οὐκέτ ἄφίετε 15. 

᾿ - ο. - - 3 3 ” 

13 αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἢ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, ἄκυροῦντες 
|] ε /΄ - - - ΄ Κα λος ΄ - ᾿ ΄ "πὸν λόγον τοῦ Θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾗ παρεδωώκατε᾽ καὶ παρόμοια 9 

14 τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτες 
. -- 4 

16 αὐτοῖς' "Ακούετέ µου πάντες καὶ συνίετε. 
3 ’ 3 / 3 μα ο) / εν ο « 

ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἲς αὐτὸν, ὃ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι 

’ /, 
Καὶ προσκαλεσάµενος πάντα τὸν Όχλον, ἔλεγεν 0 

Οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ 11 
»] 

ἀλλὰ 
Ἱ α.α ή ...Φ 3 κ.α οι 3 ο -- Γ » 9 

τα εκπορεύοµεγα απ αντου, ἔκεινα εστι τα αοιγουνγτα το») αγ θρωπογ. 

5 3 ε/ - 5 3) τν 
16 Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἲς οἶκον ἀπὸ | 

” ο. 7 3 » ο 

11 τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἳ μαθηταὶ αυτοῦ περὶ τῆς παραθολῆς. δ 

18 Καὶ λέγει αὐτοῖς 

πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἲς τὸν 
19 κοινώσαι ; 

ο 9 ς .ω 1 κ νι ο 
Ουτω καὶ υμεις ἄσυνετοι ἐστε ; 

3 ,ω ς/ 

οὐ νοεῖτε, ὃτι 16 
, 3 ’ 3 

ἄνθρωπον, οὐ δύναται αὐτὸν ΙΙ 
[.) 3 3 ’ .) 3 η Π 3 3 3 ΔΝ 

Ότι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ εἰς τὴν 
3 - 

κοιλίαν καὶ εἲς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται, καθαρίζον πάντα τὰ 
-- .. 3 ϱω 

20 Αρώματα. Ἔλεγε δέ Ὅτι τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευύμενο», ἐκεῖνο 8 
κ σπ μά - 3 ’ 21 κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. Ἔσωθεν γὰρ, ἐκ τῆς καρδίας τῶν ανθρώπων», 9 

ποί «α8ετ {πε ῬυπίεἨππεπί ἀεποιποεά.” ΌΟτ πθ 
πιαγ 51Ρ' απ Αροείορεκίε, οἳ 5018 5Η] Ὑγοσάς 
ας ΄« Τί εἰα]] νε αἰ]οννεά {ο Ἠϊπη 9ο {ο 4ο.” 

19. καὶ οὐκέτι ἀφίετε, ὅτο.] Τη βεηςο (5, “΄ απἀ, 
ν]]α ενας αὐτοσαίίηπς ια Ἠ]ν]πθ Ρτεεερί, Υθ Ρεί- 
τηῖί Ἠϊπα ποί αΠΥ Ίοησετ 1ο,” ἃτο., ΠάΙΠΘΙΥ, ουί οΕ 
Ώιε ΠΙΟΠΕΥ 59ο οοηεθοταίεὰ; Ῥεσαιςθ πο ἀενοίίοἨ 
οἱ έ ννας τηπάς ννί απ ἱπιργεσαίίοη ασαϊπεί {πα 
ἀενοίοεε, ΙΓ πε επιρ]ογεά ινε ΠΙΟΠΘΥ {ο ατα οί[ιεν 

τὸ, ᾖ παρεδ.] Της ἵ5 ποῖ, 48 8οπιθ (λ]πίς, Ρ]θ- 
οπαρίΐς, Ραΐ εἰσπίβες ““ Άγορασαγε δο[είῖς͵ α8 
Ετίια. τεπάετβ. Τ]ε ᾗ 15, ὮΥ ατασίίοη, {ΟΥ ἤν. 

15. [Οοπιρ. Λοίβδκ. 16. Ἠοπι. χίν. 11, 20. Τη. 
1. 15. 
ηλ καθαρίζον πάντα τὰ β.] Τπ Πῖβ ραβεασε {Ίετο 

15 πας] -- τοπάϊἴης, απἀ ἀῑνετείίγ οὗ ἵῃ- 
τοίαΐοῃ. ο ναττ. Ἰεοίί. Ἠονενετ, αἴ6, 48 

Ἐτίσ. Πας πουν, οῇ 5πο] α παίητο ας {ο αΠοτὰ πο 
ΓΘΛΞΟΠ {ο σα] ἵπ απθείίοῃ νε οΟΠΙΠΠΟΠ τοαάίησ; 
Όνεγ θεῖπσ εἴείνετ α/ἐρε οἱ {]ιο γεπι, ΟΙ σἰ08808. ΑΠ 
Όνο «οπ]εσίητες οὗ Οτίσβ ατα επ ]εὰ {ο πο αί- 
(οπίίοι: ππ]οβς Ἶτ οαπ Ὦθ ϱπούνη Ελα {πο οΟΠΙΠΠΟΠ 
γοαάίηᾳ {9 {ποαραβ]ο ο αηγ {ο]εταῦ]ο εχρ]απα(ίοη 5 
ψμήοἩ 1 πο πο σᾳ56,. Ἐοτ α)οισ] πιοδί οῇ Όμο 
πιαπη πιοᾶςς οὗ Ἱπίετρτγοίαίίοη αἀορίεά ατο οαπΙ{θ 
ἱππαδπηϊερίρ]α, απά 4οππθ ουεῃ Ἱπάίοτοικ]ν αὔεητά, 
γεί α {ο]εταῦ]γ σοοᾷ 5οπ8ο Ίπαγ ο οχίτασίοα {Γοπα 

νιογτά. Βποῇ, ἶ οοποείνε, ἵψ ναί νπίο Ἰ 
Ἰαγο, νε οτε ιθα]ίκίίομ, Ρτορουπάοὰ {π Ἐο- 
σεπα,. 8γπορ., ἩνΊνθτο καθαρίζον 19 ἴακεῃ 15 α Νοπη]- 
παήγο αὐπο]αία, απά τοπάετεά “ρυτίθγίησ ὮΥ το- 
πιονα] ἜΤης Τ βπὰ οοπβτπιοά ὮΥ ιο αποτίεγ 
ο Ετία., νν]νο, αβίοτ α ππϊπι{ο ἀῑκοιφείοη οὗ χο 
βεη9ο αάορια ἠιαε νίονν. ΟΓ εοπτ»ο, ἴνο Ρατήσίρ]α 
νήον ὁ Χρῆμα μπάετείοσᾶ, ππαεέ νο οοηρίἀετοά 
τ ἵ ῥ κα. χ ἵπ πο Τπάσαίνο, . 
καθαρίζα α. ἆ. “« νε] οἰτοαπηβίππος (Π4ΙΠΟΊΥ, 

Όναι Ον πας ατο οπε{ {πῖο {ο ]ακον) πια κος (ἶνεπη 
πα)! αἰίκο Της πο ο Όνο Ῥατγιιοίρ]α, ννμίσ]ι 
. έακον ἵπ παρὸ», προσῆκον, ὀόξαν, δτο., Ἰ 

νο πποτο σπος Πακίταίρᾶ η Ταογἀ, 
31. ἴσωθεν ου Ραλκαρο Ίπνοῖνον πο 

[ον ἀβιοα]ήσα, ππὰ Ίναν νοτο[οτο Ώοση ΥαγΙΟΙΝΙΥ 
ἱπίρτρτείρά, Ἰπ οτᾷστ {ο ἀθίσγππιπο 1 οοπαρ]οίς 
ροπ.ς,  ἴν τ το αποσγιαίη Ἱπ εεσρ». ον 
Ενα υπόσυνεράϊν ἵα, ο ἠῤωίγαίς Όνο Γοτοροίηᾳ 
--- Ἂ ία. ίσο απᾶ σοτταρίοη ρτίπᾳ (τοι 

Ἱ } -. . , 

το(]ίπ ἃ πιαῃ. Απά (ία ἶ5 ἆοπε ὮΥ Βτεί ροϊηιηςσ 
ιο ον!] ἠιοισλίς, α5 ἴο Γοιπίαϊπ Ὑνηεπορ δρτίησ 
εγ!] αείίοπδ (8ε06 Μαϊ. κ. 94.) 5 απά ἴἼχεπ ελεπι- 
Ρις ην τα] Ὦγ αἀνετίῖπο {ο ἴἶε ργϊποίραὶ 
απά Ιεαάἴπς νΙοθ», ππαγᾶεν, αἀιζίεγη απιὰ [ογηἱσαίίοπε, 
ἔιείῖ, (πο]αάϊπσ ταρποἱοιιβηθος Ιηπ σθηπεγα]) Λίαδ- 
Λ/ιεπι, απᾶ ουπἰ αρεακίπο, Ὀοί] ἵπ σεποετα] απά ἵπ 
Ρατίοι]ατ. ΤΠ Όιοςο επιπιεγαίίοπς ΟΕ νΙο685, ος- 
οαβΙοπα]]γ οσουττίησ 1π ια Ν. Τ., ενο ΟοΠΠΠΠΕΗ- 
ἰαΐοις Ἰανς, αἰπιοδί απἰνθτεα]]γ, τοοοσηϊθεά πιετθ 
είς, ἀονοίά οἳ αἲ] οτάος οἵ ατταπρεππεπ{, απά οΠΙΥ 
Ῥτθαβεη{ίησ α εοπσεγῖος οῇ ν]αίδνου ἶς Όαά. ἵ τας 
Ώναί Τ εμα]] Ός οπαΡ]εά {ο Ρτονε (ἶαί, {ποισ]ι έπετα 
ΠΣΥ ΒΟΠΙΕίΊΠΙ68 86εΠΙ ΄έα πηα7θ, 1 15 “έ ποί ννἰί]ι- 
οί α ρίαῃ :) απά 1π πηοβί 8565 {0 ΗΟΝΥ τυ]ιαί ναί 
6; ἴποισΏ (λετε ΠΠΣΥ, Ο0ΟΠΒΙΟΠΑΙΊΥ, ΟΠ 8ΟΠΠΘ (6- 
{α1ς, οχἰκί πποθγίαΙη{γ, ἃ5 {ο χα Ἱπτετρτοίαίϊοη οἱ 
ἴ6γιης ο νατγ οχίοπείνο αρρ]ἰσαθίοπ. ο Ἀτθ 
πθτα, Τ ήπ], εερεσία]1γ Ῥοιπά {ο β1ρροςθ ο{αδοί- 
εαέίοπ, απά ἴνας Τί 19 Ρτοροτ {ο ραν αἰίοπίοῃ {ο 
Ότο ρατα]]ε] ραβεασο οὗ Μαἴ]ονν, νν]ιογο νο Ἰανθ 
οΠΊΥ πο σταπὰ οα{]]πος οῇ {ο ρἰοίατο; Ἰθτο ἴπ α 
ρτεπί πιθαριτο β]]εὰ αρ. ἨΒαι, ίο οοηβἰἀἆετ Ππιογθ 
Ρραγσοα]ατ]γ ἴπα ἴθγπας 1π απθδίίοἩ, 1 να Ίοηπσ οΓ 
ορίπίοη Επαί (ποτε ατθ {τες ϱἸα99ες οῇ νίοθς Ἠοτο 
Ἰπίοπάςᾶ, ἨΠΛΙΠΘΙΥ, 1. μοιχεῖαι, πορνεῖαι, Φόνοι, κλο- 
παίι 3. πλεονεξίαι ---- πονηρός} 9. βλασφ., ὑπερ., ἀφρ. 
Απά Ες νίονν ἵ Επά οοπβτπιοά Ὁγ ιο απί]ογΙίγ 
οἡ Ετίσ. Ὑοαί, οἩἳ πιπίατο τοῄοσίίοῃ, ἵ οππποῖ 
Ποὶρ Εηπκίπςσ Ον 19 (ου αγηβοἰα] απ ατοϊίνατγ α 
πιοάς; απά απ πονν ο) ορίηΊοΠ, επαί νοτο 15 Ἰετθ 
Ἠέῆο πιοτο οϱ εἰακκίβοα(ἶοπ ἴλαπ ννο βπά ἴπ ο 
Ῥαβασο οἱ 8ε,. Μαένονν: Ῥί εἶναι ννο Ἠπνο Ίποτο 
ΑΗ1οά παρ νν]αί ατο λογο οΠ]γ {πο οιίπον οῇ ἴια 
Ρἰσίπτο. Της νν] θαγηΐκ α οἶπο {ο αφοθτίαϊπῖηα 
Πιο 86Π0 οῇ πποτο ιαπ 9Π6 οοπίτονοτίοὰ ἴθτῃι, 
Ένας, Τ αρρτο]οπά, πλεον. παπά ὅόλος ἀθποίο ΟΠΙΥ 
Ί6ββογ ἀθστοο» οῇ ιο: Παπο!Ιγ, ταρποῖίγ, απά 
αγ] ονοττοποΠίπσ πα Ὀπγσαίη (ου Έ]ασγά. 1. 
40, 6. παπά 83, 9.).. 8ο Χοπορ]ι, ΟΥΤ. 1. 6, 08. ποι 
ἀἰκα[ πι πτ]γ οΠΗΠΟΓΗ{68 κακονργίαι καὶ ἅπαται, καὶ 
δολώσεις, καὶ πλεονεξίαι. Ἰονηρ. ἵψ ΒΥ νο οατ]ίες 
Οοπιπποηίσίοτν, Ἱπεοτρτοίσοά υἱοο, οἵ νν]οκοάποεα 
απο ὮΥ Όνο Ἰπίος, πια[ἰσπίήη οἳ πππ]ονο]οπσοο: Όλο 
Ἰαείοι οἱ νο βοπκον ἵν ρτο[οταβ]ο, 1 ννο στο 
βΠΡρόοΜο αποίπογ εἶσκε οὗ νίσον ἱπίοπάςά, ΕΒαΐ 
Ενας ἓν ἀκοσαπίσπαπσσᾶ Ὦν νο ραγα])1οἱ ῥήκλησο 
παπά Π ννου]ά ἴνο κοπο νν]ναί οἱ ο ρίασα, ἴτ ελουὶ 
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19. οἱ διαλογισμοὶ οἵ κακοὶ ἐκπορεύονται" µμοιχεῖαι, πορνεῖαι, φόνοι, κλο- 58. 
παὶ, πλεονεξίαι, πογηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρὸς, βλασφη- 

». µία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη. Πάντα ταῦτα τὰ πονηρά ἔσωθεν ἐκπο- 59 
ρεύεται, καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

3! Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ µεθόρια Τύρου καὶ Σιδῶνος. 94 

καὶ εἰσελθὼν εἰς [τὴν] οἰκίαν, οὐδένα ᾖθελε γνώναι' καὶ οὔκ ἠδυνή- 

Όη λαθεῖν. ᾽Ακούσασα γὰρ γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχε τὸ θυγάτριον 56 

αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσε πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 

3 {ήν δὲ ἡ γυνὴ Ἑλληνὶς, Συροφοίνισσα τῷ γένει") καὶ ἠρώτα αὐτὸν 96 

ἵνα τὸ δαιµόνιον ἐκθάλῃ ἐκ τῆς Φυγατρὸς αὐτῆς. “Ὅ δὲ ᾿Τησοῦς εἶπεν 5Ί 

ο αὐτῇ' ᾿ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα". οὐ γὰρ καλόν ἐστι λα- 
Ἱ «θεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων, καὶ ῥαλεῖν τοῖς κυναρίοι. “Η δὲ ἀπεκρίδη 58 

. ΄ » ὧ., 

καὶ λέγει αυτῷ 
. 

(οτοίοτο β6οπα ναί πονηρ. απά ὁολ. ἀοποίο νο 
ερεεῖοα οἳ νο επ, ταρ αγ ς ο ννπΙσ ενα Γογπετ 
πιαΥ Ὁο βαρροφεά {ο ππσαπ {γίοβργη, κοπιδ(ίηρ κα 
ου οιοἰπαίίπσ. Της νίονν οῇ νο 86Π86 οΟΓ ἁόλος 
παπά πον. 5 οοπῄτπιεὰ Ὦγ ᾗετοπῃ. κ. 1 ---θ. νθγο 
Όινο Τδτασ]{ος ατα ἀθβοτίροά ἵπ πδατ]γ ιο οο1ου18 
οῇ πο ρἰοίατο Ἠθτε: 6. ρτ. πάντες μοιχῶνται, σύνο- 
ος ἀθετούντων, ἐνέτειναν τὴν γλῶσσαν αὐτῶν ὡς τό- 
ξον' ψεῦδος, καὶ οὐ πίστις ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς. πᾶς 
να ὁολίως πορεύσεται. ----τύκος ἐπὶ τόκῳ, καὶ ὁόλος 
πὶ ὀόλφ. 
Το Όιοςο ον!] αοίοπς παπά )ια) απο ευ Ὀ]οϊποά 

Όιο οοσπαίο ον!) ἀἰεροφίβίοπα, ἀσέλγεια ππὰ ὀφθαλ- 
μὸς πονηρός ἴ]νο ΓΟΤΠΠΟΤ ο ν]ο] οχρτοββίοης ἆθ- 
ποίος ναί αρἰπ οϐ οτανίηςσ ίσο πθνετ οτίοβ 
Ἰο]ἱά! οποασῃ!. ναί ἀθείτο οὗ οπο” ποϊρη νου” 
σοοςς νν]]ο]ι ]οσᾶς 5 {ο 1ου οἩ Ἠ18 ννοα] εν ντι νο 
ογο οῇ ἀθσίτα, στιἁἀσίηρ Ἰάπα Ἠ5 ροββοβείοη5. 3ο9 
Ῥτον. κκ. 6. ' οαί ποῖ νο Ὀτοπά οἱ Ἠΐπα ναί Ἰναι 
απ ον!] (1.9. εταάρίπε] ογοι” παπά κχν η]. 99, “Ἠοε 
Όναί Ἰαδίοί]ι {ο ὃο τίο] Ἰαν απ ονΙ] ογο.”. Τα 
ἀσελγ. πιαδί Ἠογο Ἠανο {ιο 5θη8ο οῇ οχορβεῖνο ᾖ9- 
εἶτο Γογ ν/θα](Ἡ (αατί 8αογα ουν.) 5 ρ]αῖη Γγοπα 18 
αἰἴπσίίοἨ. ἵπ {νο βοπίοποο, ὙΝμ]ο] Γοτυϊάς 1 {ο ὃδ 
ἴακον ἴἵπ νο αβηα] οπς {αφοίυία οἱ ἐπκοίσπίία, ἵπ- 
Τηρία, π9 Κπῑπ. εχρ]αίης. Ἰπάεεὰ ἀσελγὴς 86ςΠΙ8 
Ῥεϊπησγι]ν {ο Ππιοπη οχΊγεπιο, οπορβκδίωο, 380 ]ΙΛΠ 
πρ. Βαίά, ἵπ ἀσέλγεια ΕΥ ΟΕ α ιοἰπά: πολὺς καὶ 
ἀσελγὴς τίκτεται ἐκεῖθε. Ἠπιπο]ν, ἵπ ἆεερ ἀἆε]]4 
Ονγουσ]ν ννλ]οἷν Ττ 5 οοπνογος αν {πτοισὴ α Γαπποθ]. 
Οἵ ἀσέλγεια 1ΠΑΥ Ἄοτο ἀοποίο ργοβἰσαοψ, Ίνα Ὀοίηα 
ἀονοίά οἳ ργἰποῖρ]α, απαϊολίπς αἲ σαἶἩ ΤΠ ΠΗΥ Ὑναγ. 
1 ]μς ἵ9 οοπβγπιοὰ ὃν νο ἀοτίναίίοη οἳ ενα ννοτά, 
Νίο 8οοπης {ο Όο Γγοπα απ ὑπήοπαϊίρε παπά σέλγης, 
ννίο]ι ΤΙ επεροοί οπππο {ΕΟΠΗ 1]λο Ηοὺ. η... το 1ο 
Ιοσφο, α. ᾱ. αΡαπάσπεά {ο νῖσο, οί {ο πιποίρ]ο, 
Το αἀνοτί {ο νο Ἰπεί του ἵσγπης, πλοὶι νη], 

Ι αρρτο]οπά, ο Γουπὰ {ο Ἠανο απ αβηπ]ν {ο θαο]ι 
οἵμογ. Ἀλασφ., 48 αρροατα (Γοπα νο ραγα]]οἳ ρᾳς- 
βασο, ΠΠΟΠΠΕ, ποῖ Λ/ακρΛση, Ὀί οα)ΙΜΗ. Ἰπ 4θ- 
τογπη]ηίηας {νο Γοτος οϐ νο νο οὔ]νοτ {οταα, ἰὲ ἰ8 
ΡΤΟΡΟΓ {ο οοπεἰἀογ νο δεορο, ννμ]ο]ι Τ οοποσίνε ἶ9, 
ιο ἀοείσηπίο ελο νίσοος Νίο οπσοπάσοτ ο ΗΠΛΗΥ. 
Απά αν ΒΟΙΟΠΙΟΗ 84ΥΝ, (Ῥτον. κ, 10.1, ' οπ]ν Ὦγ 
Ργιάο οοιποῦι οοπίσηίομ, 8ο οπ]ν Ὃν ρηόο απά 
ναπ/εν οοπιο]ν ον] «ροπκίησ απά εἸαπάστους Ννοτά», 
5ο ἵπ Ῥτον. νΙ, 15.“ Ῥείάο, απά απτοβππος, απά 
Όνο ἴοηπσαο οὗ υ-- 4ο ἵ Ἠπίο ς) ννηοτο Ὦγ 

ποεγαη ἵα, ἵ αρργο]οπὰ, πισοαπί αἰαμάεγ. 8ο 
τον. αν, 30, «ὁ Όνο ρετνοτκο ἵπ Μία ἵσοπσας 
ασ Ἕπσπνν (ἳν ο, Ίο νο ρογνοτίν νο ἔγα η) 
μή ΓΗ] πιο ον]. ο] 1 1ο" ΓΟΔΔΟΠ ΝΊΥ, 

καὶ, Κύριε καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς 
πέκ. 18, 1 18 καἰά, “Ἠο Όιναί αξετεΏι α εἰαπάετ 18 
ἃ ο ν----ν Εἰπα]]γ, Ένα τεππαϊπίης ἴετπι ἵς εαραῦ]ο 
οἱ δενετα] 86Π868, απά Ίνας Όεεῃ νατίουε]ν ΠΠ{ετ- 
Ῥγείεά, Βυΐ αν 1 δοεπῃς {ο ὃο οἰοφεῖγ οοηπεοίεὰ 
νήὴ ο Ρτοσθάίηπρ ἴΘΓΠΙ ὑπερηφ., 1 παν ἀεποῖο 
(αἱ Επί. οχρ]αίης) Οναί Ονουρηί]εςς Πενν απά 
Τα5ΗΗΘ ἵπ βρθαΚἰπᾳ, ννλίε] ργουςες ενΙ] ερεακ- 
ωυα {γδυφιθπῖ)γν παν ἀειροταίο πια]]ος. 

τὰ µεθόρια Τ. καὶ Σ.] Τη 15 Ὁγ πιοεί Οοπι- 
πηθηίαίοτς ἴπκεῃ {ο Ππθαῃ, Ομαί ἴταοί οἳ οοΙΠΙΤΥ 
ννπ]ο]ι αιυἰάρά Ῥα]ερίίηπο τοι Τγτεο απά Βιάοῃ. 
Βυϊ Επί. Επ Όνο πιθαπίπσ 15, ἴπαί ουσ Τ,οτὰ 
επίθτεὰ ἐπίο νο Γεττίίοτγ οἱ παπά βιάοπ. Ἰπ 
Γιο, πο ἀῑείτιοί νο. ον] πας α τρ οἳ αη- 
οἴεπί]γ ἀεθαίεαθ]ε Ἰαπά, (κε νε ΤἨγγεαρίε 
Ὀδίνοεη Ατμροϊϊς απά Ἰμασοπία, απά 8οπιο οἵ]νετ 
ὑαοῖς π (τοεςε): Ὀπί αβογννατά» οεἀοὰ Ὁγ 8ο]ο- 
ΠΠΟΠ {ο νο Κίπα ο) Έντο: καρν - ᾗ Ίοπς αΏετ- 
ν/αγό τοἰαϊπθά Τίς οτἰσιπα] παπης ος ἴ]νο ῥογάεγ ἑαηά. 
ννν-- Τη 19 οπτεά ἵπ νουν πΙαην Μ98., 

απά πουτ]γ αἲ] εἶνο οατ]ν Ἐά. απά ἶ9 οπποε]]εά Ὦγ 
αἰπιοκί ονοτΥ ΕάΙίοτ οπα Βεηρε] {ο Ῥο]οῖκ. Το 
Αγϊοιο οαπ (48 ἨΠιάά]εί. αγ») Ἠανο πο Ρρίασο 
Ἀθγο, Τνῶναι, ἨὨΠΠΕΙΥ, ναί Ίο ννας νοτο. Τε 
βθοπας {00ο α η [οτι οἳ οχργθβείοη. Καὶ 
οὐκ ἠόὁ. Το καὶ εἰρηίῇος δι. 

260. Ἑλληνὶς] α (επε]ε, οἱ ρασαη, (οα]]οὰ ἴπ 
Μαιηλενν Χαναναία) Τος Όιο ἀἰκΏποίῖον ἶς οπο πο 
οἳ οουΠίτΥ, Όπί το]ρίου. ἜΤ]νο Ἠοαί]γεης Ἰιὰ, Γοτ 
α Ίος πιο, ΌθοἨ οα]]οά Ὦγ νο Ἠππιο ο) (γεράε 
Ώθς 186 ΠΙΑΠΥ ΟΓ {Ἴχοβς νε νν]νοπα νο ουν Ἰο]ά 
ιτ. Ἡνθτο οἰέ]νοτ κας], οἵ αἲ Ἰουςί υκοά ἴἶνο 

γθοίπη Ἰαηρπασο. 
--Συ ολ Α ΟΠΑΠ ο) νο οΟΙΠ 

οπ]]οὰ Ἁντία-Ρ]ναπίοία, ννήο]ι Ίαν Ὀοίννεον Ἁντία 
παπά Ῥ]αηίοῖα, Σνροφ. [ου ἵ8 καῖᾷ Ῥθοσιικο [Ίντο 
ννογο νθννάς |. ο. ο πίαης. .. 
Μ558. Ίνοτο Ἠανα πυρ μήν, κ π]οἩ 19 τοςςθῖν 
Ὃν Μαιν, Οτίοκὺ., Ὑ πι, Τεπα., απά Ἀολιοία, 
Βιί νο οΟΠΙΠΛΟΝ τοποἵπῃ 9 τεἰαϊποά απά αὐ]γ ἆθ- 
κο Επι. 

η] Της (ος Όνο οΟΠΙπΙοη τοπάῖης ἐκ- 
βάλλη), κ Γοαπὰ ἵπ ὙθυΥ ΠΙΔΗΥ ο) Όνο δει 88. 
παπά ο Βά, Ῥεπο,, απά Ἀἀορίοά ὃν Ἰγοις., 
κε.” ανω Ὑδο, οταν η Ἀε]ιο λα. 8 
ας Επί, «νους αἱ [πο οογτεεροπάσπεθ 
ο ἴσηκος Γουπὰ ῶς τοεῖς τάΐοπη, 
9. ἄφες πρῶτον ---- κυναρίοις] ᾳ. ᾱ. “ο ποῖ πε 

πο ῥο/ογς νε Επι ἵο οΟΠῇετ Ἰνδποβῖς προπ γοι, 
που πο κο κογνα η τα Ὕν]νο ννου]ά ὃς Γοὰ Ὀοίοτο Όλο 
οἰ]άγεη ατο πα ἰατοᾶ. (Επί, 

98, ναὶ, Κέριε] 8 ιδ. καλόν έν κο, π Τπας, 
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29 τραπέξης ἐσθίει ἀπὸ τῶν Ψιχίων τῶν παιδίων. 

ἐξελήλυθε τὸ δαιµόνιον ἐκ τῆς Θυ- 
. δν . ΄ 5; . 

4ιαά τούτον τον Λ09γο», ὕπαγε 

157 
ΜΤ. 

15. 
98 

» 9 
Καὺ εἶπεν αυτῇ ) 

3) γατρός σου. Καὶ ἀπελθοῦσα εἷς τὸν οἶκον αὐτῆς, εὗρε τὸ δαιµόνιον 

ἐξεληλυθὸς, καὶ τὴν θυγατέρα ῥεθλημένην ἐπὶ τῆς κλίνης. 

5 ΚΑΙ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου καὶ «Σιδῶνο, ἠλθε πρὸς 
τὴν Φάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, ἄνὰ μέσον τῶν ὁρίων «Πεκαπόλεως. Καὶ 39 

39 φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν μογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν, ἵνα ἐπιθῇ 
3 .. 3 , 3 3 3 

33 αὐτῷ τὴν χεῖρα. Καὶ ἀπολαθόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Όχλου κατ ἰδίαν, 
3, . Π 3 ο . ᾽ ν 3 - ᾽ ΄ ς/ - 
ἔδαλε τοὺς δακτυλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὥτα αὐτοῦ, καὶ πτύσας, Ίψατο τῆς 

. ΄ 3 ο. 3 - 3 ’ ΄ 

34 γλώσσης αυτοῦ" καὶ ἀναθλέψας εἷς τὸν οὐρανὸν, ἐστέναξε, καὶ λέγει 

3 αὐτῷ Ἐφφαθά, ὃ ἐστι διανοίχθητι. Καὶ εὐθέως διηνοίχθησαν αὖ- 

τοῦ αἳ ἀκοαί καὶ ἐλύθη ὃ δεσμὸς τῆς γλώσσης σὐτοῦ, καὶ ἐλάλει 

Γ,οτὰ, ἴέ 19 τἱρ]τ.”. Καὶ γὰρ, [Βαΐ 4ο 1] [ος ενεη, 
ὥς. 

29. ὕπαγε.] ΤΠϊΦ ἆοθς ποῖ ἱπιροτί ῥεσοπε, Ῥαί 
Ἱτπρ]]ες α σταπΏπσ οἳ νε τεφιοςί, α. ᾱ. ΄'σο ἵπ 
(οά”5 παπιθ. Διὰ τοῦτον τὸν λόγον, “΄ Ώεσαιςθ οΓ 
Ὀμ5 6ρεες]ι [5ο {111 οἱ παπι γ απά Γα(ρ]. 

90. βεβλημένην ἐπὶ τῆς κλ.] 1. 6. Ἰγίπς (ταπαιῖ] 
απά οοπιροβεά οἩ α Ῥεά- ποῖ, α5 Ῥείοτε, ταπηῖπσ 
πρ απά ἀοντη, ος Ἰγίηπσ οἨ ἴπα ρτοιπά. Ὑἱάς 5ι- 
τα ν. 15. 

. 93. κωφὸν μογιλάλον.] Τπετο ἵβ 6οπιο ἀῑπετ- 
εποε οἳ ορϊπίοη οἩ {πε 856ΠΏ8θ ΟΓ {μεσο Ἰνογάς. 
Βοπις απεϊεπί ΤταπΕΙαἴοΓ, απᾶ εατ]γ πιοάργη 
Οοπατηεη{α{οτβ {Κε µμογιλάλον ἵο ἀεποίθ ο9πΠ6 
ἀιωπιὸ; νιηῖοἩ Ώπεγ 5εεκ ἴο εείαυ]ςη Ὦγ ιο πςε 
οἳ να υγοτὰ ἵπ Όιε Βερί. αἱ Ίδα. κχχν. 6. Βυί 
Όναί γετβῖοη 18 ΑΥΓΟΠΕΟΜΑ, απᾶ Ώιθτγείοτο σαπηποί 
αβοτά απγ Ῥτοουξ. Τῃ ναίη, ἴοο, 4ο {Ἴνεγ αρρεα! {ο 
Ματ. Ιπ. 90. απά Το κΙ. 14, [ος ἴθτο 18 ΘΥΘΤΥ 
ΤβαβΟΠ Το Ῥοβθ Οπς πῖτας]ε α ἀῑβοτεηπί οπθ 
πτοπι ναί Ώιετε τοοοτάεᾶ. ἈἨεείάαες, ἴἶνε υνογάβ 
πφρά οῇ Ένα πιαπ αἴτετ Ἠϊ8 οπτθ (ἐλάλει ὀρθῶς) ο0Ἡη- 
οἵτ νυν Όιθ Ῥτορει αἰσπιβοαίοιῃ οἳ Ὠινα ἴθτπη, 
(παππε]γ, σπ νὰ αρεαΚε ιοίθι αἰβιομέη,) (ο Ίνονγ 
Ενας Όιε Ῥείφοῃ Ὕνας ποί ἀπ ή παίµγαο, ΠΟΤ 

Ίγ, ἆρα[ δή παίηγος οὔιεινίκο 1 ννοι] 
ϱ "με πρεά]ερς λν Ἠῖπα πηρα π βιιο]ι 

Ρεγεοῃς αἴνγαγα αγο ο); Ὠπί ννας οπε νο, Ἠανί 
1ο8έ όν Εν στα αα]]γ Ιοεί πιαςἩ οἳ ώς 

αρεεεἠι, απά Ἰπὰ οπις α ΑἴΑΠΙΠΙΟΤΕΤ. 3Ης]Ἠ 4η 
ἱπρεάιπεηί ἵφ εἴθνοτ πα/µγαί, ατὶίηρ [τοι νν]ιαί 
{5 σα]]οὰ α ῥοε, οι πα]σετ, ὉΥ νήσο ΑΠΥ οπο 18, 18 
νο αγ, {οπσιω-Ηἱρα, δ μή νγμ]οῖ λεία. πἀάασος 

[ο [γοπι [ο Ο]αμείσα] ν/γίοτς, απᾶ ἵ 
Ἠανε παγκε]ζ, ἵπ Ῥεσεῃα. Βγπορ., πάδεὰ ονογι 
πιοτο ἵα, [τοπι Απιοπια, απἀ Ῥ]]οβίταίας,) 
στ σα, ποπ, Γγοπ απ θπτ]γ Ίο οὗ Ἰνθατ- 
-- ὃ.-- ΤΠΕΠΙΏΤΑΠΕ οὗ να (οησαο Ώδουσπιος τὶσὶὰ 

ππαδ]ε {ο ρεγίοτπι  ο[ῇςο. Τηαί Όιναο [ογ- 
πρ ἵνα Όνα σπκο οὗ ή ροοτ εαῄετοτ, ννου]ὰ 
ρθοπα {ο ῄγοπι Ενα εχρτοραίοη πἲ νετ. 30. 
Λέδη ὅ τῆς γλώσσης, Βυπί 6νοη Γιαί πιαγ ο 
ακρη κο να (Άγ. ἵπ βοππο ο νο ράβ84σος 
ομοᾶ Ὦγ --- Όνο Ἰπίοι νίονν ἵπ ρτοῦαΡ]γ 
Όνα ἔγια οπο, ἵ βθηκο οἳ µογιλάλος ἵν πἀοριοὰ 

νο Ἠαπα]αίος, απά π]κο Ὦγ Βστα, 
να Ανν ---- αἲἱ οὗ Όνο τοσςσηΕ .--- 

λεῖν, Ὁν περ]γίηα Ομιε νε {9 οἱε]νοτ α- επογα! οκ- 
να». απ πο Ἠπητοῦ {ο Μία κοπο; οἱ ναί 

ἵ αροἆ Ὦγ 4 6ΟΠΗΠΟΠ /ηηρεγβοίε, 

3 ”ω ΄ , 5/ ᾽ 3 

Καὶ διεστείλατο αὐτοῖς, ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν" Όσον δὲ αὐτὸς 

90. ἀπολαβόμενος -πεἰδίαν] “' ἰαἷίπσ Ἠϊπι αξἰἀθ 
απά αρατί ἴποπι πε πια]Ηαάς, ποῖ, ανγαγ τοπ 
ἔπεπα, ος οί οὗ Ὠιαῖγ εἰσαί. ᾿Τηϊς ννας ρτοῦαδΙγ 
ἆοπε {οτ {Πε 8α4ΠΠ6 ΤΘΙΣΟΠ αφ ἰ]λαί πνπίοὮ 1πβι- 
ον οατ Τ,οτά Ιπ πε πιῖτασ]ε τοοοτάεά 8αρτα, 
γ. 40. 

----ἔβαλε--- τὰ ὥτα αὐτοῦ.] Ἀϊπορ Ππίς, απά {ο 
οἵ]ιεγ αοίοηπ πιοποπεᾶ, οοι]άἀ οοπίτιδαίο ποίῃ- 
Ίπσ {ο Ώιο ουτε ({ποισ] ννο βπᾶά 5αοἩ αβθοά οΠ 
οίμετ οσσαβῖοἩς, α5 ΥΠ, 20, απᾶ 1ο Ισ. 6.) 1 Ίας 
Ῥθεπ αδΚοά το ουχ Τ,οτά α5οἀά {ηθπι. πο] ἵῃ- 
απ]τίος ατα ο{ἵεῃ τα, απά ννο ατα ποί Ῥοιπά ἴπ 
αἰ] οπ5δε5 ἴο σ]νο α ΤΕΔΡΟΠ (8πος οι Φαν1ΟΙΙΓ8 
αἀορέίοπ ο{ απ΄ αοἴϊοη 5πουνς 15 [έποςς); γεί Ἰετθ 
νο οαπ 6 αἲ πο ]ο5. ἜΤ]ε Γοαςοῃ Ίνας, πο ἀοιῦξ, 
Όναί αβθἰσπεᾶ Ὦγ (τοί, απά ἨΗΙΟΥ, απά αἀορίεά 
Ὦυ πιοδί τοσεπί (ϱοπιπιεπίαίοτ, αδ Και. απά 
Ετίσ.; παπδ]γ, ἐλαί Ολεὶςέ γνας Ρ]θαςοᾶ, ἵπ οοἩ- 
ἀθθοθηίοη. {ο πάπα Ἰνθακηθςς, {ο π5ο οχίετπα] 
ποΏῖοης εἰσπίβοαπί ο{ πα οιιτθ ἴο Ώο Ρετ[ογπε 
απά Ώιετεῦγ {ο αἰτοησίπεη ο Γα{ῃ απά οοπβγπα 
Ώιο Ἰορες οἳ ια δἶοὶς Ρ6Γ5ΟΠ5, απά {ποδο γν]ο 
Ὀτουσηί Όχεπα: απᾶά, ΠΙΟΤΘΟΥΟΤΣ, ἴο 51ου ἐαί {πα 
Ῥον/ετ ο να αΌοιί {ο οχοτί τοδιάεά ἔπ Πζηιδε]/. 
Οµτ Τ,οτὰ αἀορίεά {]οβρ ποοΠς, απἀ αἶδο ἴο 
ππια] οπΠπ6 οῇ Ἰαγίπσ Ἰβ Ἰαπάςφ οἩ {ο αἰοῖς, ἵπ 
οτάετ {ο βπον/ ἴιαί Ἠς να πο οοπβπεά {ο αΠΥ 
οπ6 ρατίσπ]ατ πιοθ. [ζοπιρ. ζοῦπ ]κ.θ. Ἰπία 
γη, 22.] 

94, καὶ ἀναβλ., ἃο.] [ζοπιρ. οἶπ χἰ. 41: 
νι, ].] 

----ἐστέναζε] “ο στοαπος 5”) ἵπ βγππραγ ντ] 
Ἰμάπηπη οπ]απηΙ(γ. [όοπιρ. Που. ἵν. ο. 

--ἐφφαθά.] ντο (Πα]άσοα, απᾶ (ο Ἱπιροταίνο 
οϐ Όιο ραβίνο οοπ]αραίίοἨ ΠΒ ηραο]. Διανοίχθητι, 
6, Ἠανο Όιο 19ο οὗ Ολπο 61Γ8. ΆΑίεσθαι νου] 
β66Π α ΠΟΤΟ Ῥτορογ ἴθτπ αδ αρρ]ίοά ἴο ἴἶο 
{οπσαςς Ὀπί ὀμανοίγεσθαι ἵ5 πἀορίοᾶ α5 Ὀοῖπρ αρ. 
Πσαῦ]ο {ο ια τοπιονα] οἳ ῥοῦι οὐβίγασίίοης. Ἔοτ 

ἵπ Ποῦγονν ρ]ταβοο]οσγ {0 ομεπ απ ΟΠ) ος ΟΥ 
ραγς ἀθποίεν ἱππρατίίπς {ο Ἠήπα Εἶνο (πουν οὗ εἰ ο] 
ΟΥ βΡοσοἩ, Οτο. οὔβογνος, ναί ο ν/οτζς αγο 
πα α]1γ {πέστομαπσος, «έ ργ α)ηικίοποπι.”.  Βί νο 
ΓΟΛΒΟΠ γα ἴου ἵς, ναί ἵπ νονός Ἰπάϊσπίίνο οϐ νο 
ἀαρτίναίοη οῇ αΠΥ πα τα] Γιο] Όνοτο 18 οπο 
ϱΟΝΗΜΟΠ ἱάρα, Γης ο ννογὰν «πι, Μη ἡπά, πιά 
ἆραί, το α)] ἀοτίνοά [γοπα ρη8: ραγηοἴρ]ον ο νοτρ 
εἰση]θγίπα {ο αίορ ορ. Απάὰ νο Απππο παίσηί Όο 
εἩοννη ἵπ αἰπιοκέ αἲ] Όνο οοττοκροπάσπί νοτάν οἳ 
οὔἶιοι ἱπήσήασον, 

00, ὅσον] {Ὀγ καθ ὅσον, ΑΝ πιο ΟΟΠΙΠΠΘΠΙΛ- 
(οταν νο αἱβο αἱ μᾶλλον αρρΙΥ τοσοτφ. Εαῖ 
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10. αὐτοῖς διεστέλλετο, μᾶλλον περισαύτερον ἐκήρυσσον. Καὶ ὑπερπερισσῶς 31 
ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες' Καλῶς πάντα πεποίηκε" καὶ τοὺς κωφοὺς 

ποιεῖ ἀκούειν, καὶ τοὺς ἀλάλους λαλεῖν. 

ΥΠΠ. ΕΝ ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, παμπόλλου ὄχλου ὄντος, καὶ μὴ 1 

53 ἐχόντων τί φάγωσι, προσκαλεσάµενος [ὸ Ἰησοῦς] τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 3 

λέγει αὐτοῖς" «Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον" ὅτι ἤδη 3 ἡμέραι τρεῖς 
προσμένουσέ µοι, καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι. Καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐ- 3 

τοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδφ' τινὲς γὰρ 

39. αὐτῶν µακρόθεν ἥκουσι. Καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ" 4 
 ΙΠόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας; Καὶ ὅ 
36 ἐπηρώτα αὐτούς' ἸΠόσους ἔχετε ἄρτους; οἳ δὲ εἶπον' Ἑπτά. Καὶ 6 

36 παρήγγειλε τῷ Όχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ λαθὼν τοὺς ἑπτὰ 

ἄρτους, εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα 

παραθῶσι καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. Καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα". καὶ Ἱ 

9Ί εὐλογήσας, εἶπε παραθεῖναι καὶ αὐτά. Ἔφαγον δὲ, καὶ ἐχορτάσθησαν"' 8 

8 καὶ ἤραν περισσεύµατα κλασµάτω», ἑπτὰ σπυρίδας. σαν δὲ οἳ φαγόν- 9 
τες ὡς τετρακισχίλιοι καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. ἵ 

59 Καὶ εὐθέως ἐμθὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἠλθεν 10 

- εἰ τὰ µέρη «αλμανουθά. Καὶ ἐξηλθον οἳ Φαρισαῖοι, καὶ Ίρξαντο 11 

συζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πει- 

4 ράζοντες αὐτόν. Καὶ ἀναστενάξας τῷ πγεύµατι αὐτοῦ, λέγει" Τί η 12 

γενεὰ αὕτη σημεῖον ἐπιζητεῖ,; μὴν λέγω ὑμῖν' εἰ δοφήσεται τῇ 

γενεῇ ταύτῃ σημεῖον! Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς, ἐμθὰς πάλιν εἲς τὸ πλοῖον, 18 

ἀπῆλθεν εἲς τὸ πέραν. 

δ Καὶ ἐπελάθοντο λαθεῖν ἄρτους. καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον 14 
6 μεθ) ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων" “Ορᾶτε, 15 

Επία., Υν]]ν ΤΘάΡΟΠ, τε]θοίς Ὀοῦ]ι οἸ]ΐρεες, απά εἶπῃ- 
μα) τοηάςτ {ο ννοτάς παπί ---- απά πιασίδ. 
Τ]οτε 15 ποῖ (48 80Π16 5αρροβ8ϱ) ἄΠΥ Ρ]6οΠάΡΠΗ ἵπ 
μᾶλλον περ. Ῥαΐ ας Επί. οὔβεγνοβ, {6 μᾶλλον αάάς 
ν/εἰσηί απά Ιπίσηβί(ν {ο Όιο (ο]οννίηα οοπαραΓᾶ- 
ενα περισσότερον. Πο οοππρατος ΑγίδίορΗ, Εος]. 
115]. μᾶλλον ὀλβιώτερος. 

ΥΤΠ. 3. ἡμέραι.] Της ({Γογ νο οοπππιοη τοπά- 
ἵπσ ἡμέρας) 19 Γουπὰ ἵπ νοτγ πΙαΠπΥ ΝΤΒΕ., πιοεί οἳ 
Όνεπα αποϊοπί, απά ἵ9 Ρτο[εττοὰ ὃ ΜΙΙ, Βεηρ., 
ππά Ἠοίς., απά οὐτοὰ Ὁγ Μαιοι., ατὶθκὺ., Τπσπα., 
γαι, Ετία.,, απᾶ Ῥσελο]απ. Ἀοο Νοιο οἩ ΜΙαἰι, αν. 
55, Ἐτπια., Ιπάεσά, Ροῖπις ὅτι, ἤδη ἡμέραι τρεῖς, 
προσµ. µ. τεπιατΚίηᾳ, “' ΙΘΠΙΡΟΓΗΠΑ Ποίαοµος 1]]ο 
Ρασΐίο οὰ τατο α΄ νοϊοτίρις το]φα οτα {οί τπ- 
ἱοτροπί ϱ αὐάποίηπα, 38 ἄπ΄ οχαπρ]ο, 1 αοίπη, 
Πἱα]. Μεγ. 1. 4. οὗ γὰρ ἑώρακα, πολὺς ἡ η χρόνος, αὐ- 
τόν. Βαϊ οἳ Οναί Ιάΐοπαι πο α εἱπσ]ο ὁχαπιρίο, [ 
Ῥε]ουνο, οπη ἴνο πλάπορά [τοπα νο Βογέρέώγες, νν]ι 
πνοςθ κίγ]ο 1ἱ {ο ἑα]1γ ἀἱκαμτοςκ. 

5. νήστεις.] 80. κατὰ, “κκ ήπρι' ΓΓοπι νήστες, 
Ηοτα]1γ, “ αἲ θε ήπρς ' οτ, ἵπ οἳς αποϊοπί ϱ]ηγάβο- 
οἱομγ, α “« [ακήπσ.”. Βοα - εοἰά, ἃο. Κο. Τ]νας 
{ σαππο αἲ Ἰοηρί {ο Ἠανο ἴἶνο [οτός οὗ απ πὖ]ος- 
νο. Απά Ότο παπα ῖνος (ἶηρ. ος Ρ]ητ.} ἵ8 ποσοπῃ- 
πηοδσίοά {ο Οναί οὗ νο ειδος οἳ Όνο ακοτγίίοη, 
Βο] 4οοπης {ο ὃς νο ἴταρ παίατο οὗ Όνο Ἰάΐσπη, 
περ]εοίος ὮΥ 0 οπαπιοπίαίοτς απ Ῥλ]ο]ομίαί5, Ἐοτ 

Ίκουσι 8ΟΠΑΟ που]ά γοαᾷ, γοπη βογετα] Λ{85., κασι. 
Ῥιϊ Ετίτα, Ἰνουνα ναί ἴθ π9ο οἳ {νο ρτείοτί{ο ἦκα. 
Ἰονενετ Τί πιαγ Ὁς Γουπά ἵπ Όιο Βορί., μαν, 
παπά Τά0απ., οηποί Ὁο ρτονθὰ 1ο Άανο Ώθεῃ αἆορ- 
ιοὰ γ νο νντ]ίοτ» οἳ ένο Ν. Τ,. ἈΒοείάςς, (ἶνοτε 18 
πΟ ποεὰ οἳ (νο ολα, εἴπος νο Ῥγεκοπί οἳ ὕκω 
Ἰμας οΏθῃ ἴἶνο 5θη5ε οἱ ἴἶνα Ῥτοίοτίο,. ἜΤηας νο 
. ΤΟΠάΟΥ “' ατα οοΠΠς,”' ος Ἠπά οοπης.” 

1. συζητεῖν αὐτῷ] “'ίο οπίος πο αγρατηεηί νν ον 
πα.” Τ]ο νν Ῥγορεγίν κ Ισ 
αἱ ὑπφκίγη απιά ἀἰκομακίοη.) οοηκίτασἵομ οὗ 
Ός νου9θ (ννηήοἷν ἐς κοπηθγν]νας τοασ) ἐς Όντας α- 
ἠαλίοά ὃν Επι. “ ζητοῦντες --- ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ Ἰ38 
τοραγά {0 ἤρζαντο συζ. νλ» Ὀπέ πειράζοντες αὐτὸν ο 
Όλο νν]ο]ο βοπίεπος ἤρζαντο --- ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ”' 

Τ]ιο να ἵς Ἰπίοπείνο 
[Οοπερ. οὐ γ]. . 

ας πν. 

ππά αἰσηίῆος ναί ἵ οφ ; (ἴοι Όνο ποίῖοη ος 
Λοὶσλέ απὰ ἀερῦι οοπους,) 1. ο. “' Πανίηα Γοἰσ]ιοά α 
4εορ ᾳτοαπ ος εἰρὶν Γγοια νο νου Ἰνδασ.” 

--- εἰ ὀοθήσεται, ο] Ἴμο εἰ ἴ ποῖ (48 8οπηθ 
ἱπιαρίπο) ρα Γοτ οὐ Ὀαξ (18 Όνο θχί Οοπιπποπία- 
ἴοτα πτο Ολα ἴ9 α Γογπι ΟΡ βοἱθππη πβδενεγ- 
πο (ΟΠΛΟ ἵπ Όνο Ο. Τ., Όας τατε]γ, 1 ενος, 
{ουπά ἵπ Όνο Ο]ακείσα] ννγίοτα), ἵπ νο] (νετο ἵ8 
ἱπαρ]οά αἩ ἱπιργεσαΠίο; νο, Ἡοννονοτ, ς οπηῖ- 
(ο | άκο-« «νόµο -ο.ν ο Τη παίητο 
οὗ νο ἱπιργοσπίοἨ (πιαν Ἰ πο Ἰναι! ”' ος Όνο 
Ικο) κ] ἀεροπά προ Όνο καὐ]θοί, απά νο εροα- 
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16 ῥλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων, καὶ τῆς ζύμης Ηρώδου. Καὶ 

11 διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες' Ότι ἄρτους οὖκ ἔχομεν. Καὶ 

γνοὺς ὁ Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς 

ἔχεε; Οὕπω νοεῖτε, οὐδὲ συνίετε ; 

16 καρδίαν ὑμῶν; Οφθαλμοὺς 

19 οὔκ ἀκούετε καὶ οὗ μνημονεύετε; ὍΌτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἲς 

τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους πλήρεις κλασμάτων ἤρατε; λέ- 

30 γουσιν αὐτῷ ' «ώδεκα. ὍΌτε δὲ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, 

πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; οἱ δὲ εἶπον' “Επτά. 
κ 2 ”. - 2 

21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ΙΠῶς οὐ συνίετε; 
3” ε) .. .... λ ’ . 3 9 

3 ΚΑΙ ερχεται εις Ῥηῦσαϊδαν καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὀν, καὶ 
. 3 . 

23 παρακαλοῦσιν αὐτὸν, ἵνα αὐτοῦ ἄψηται. Καὶ ἐπιλαδέμενος τῆς χειρὸς 
.. - ος ’ ». 9 2,5 .. ’ Δ ’ 3 .) 

τοῦ τυφλοῦ, ἐξήγαγεν αυτὸν ἔξω τῆς κώµης. Καὶ πτύσας εἰς τὰ 
” ω 3 - 3 , ; 

ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρωώτα αὐτὸν εἴ τι βλέπει ; 
΄ - ΄ 2 , 

94 Καὶ ἀναθλέψας ἔλεγε Ἠλέπω τοὺς ἄνθρώπους, ὣς δένδρα, περιπα- 
.. ” 3 ι) ε) ” 

20 τοῦντας. Εϊτα πάλιν ἐπέθηκε τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, 
ο / ..- 3 ’ . Δ 3 4 Δ 3 καὶ ἐποίησεν αὐτὸν αἀναθλέψαι' καὶ ἀποκατεστάθη, καὶ ἐνέθλεψε 

” ο... 4 3 5 39 , 
20 τηλαυγῶς ἅπαντας. Καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, λέγων ' 

ΜΤ. 

16. 
8 

Τί διαλογίζεσθε" ὅτι ἄρτους οὔὖκ 

ἔτι πεπωρωμένην ἔχετε τὴν 9 

ἔχοντες οὐ βλέπετε; καὶ ὠτα ἔχοντες 

10 

Ηηδὲ εἰς τὴν κώµην εἰσέλθῃης, μηδὲ εἴπῃς τινὶ ἐν τῇ κὠμῃ. 

ετ. ΤΗἱ8 15 εαρρῇϊρά αἱ Ἐτε]. χἰν. 16. Βερι. Τα 
Οαβεῖσα] νυγίετ5 α9ε χε οοπιρ]είε {οτπι, Ὀαΐ οΠ1Υ, 
Ι ὑηπ]ς, νν]θι εἰ µή. 

16. βλέπετε μλ! Ἐαπίνα]εηί {ο {6 προσέχετε 
οἳ Μαϊθιενν απά [6 φυλάσσεσθε ο{ Ίωακο. 18 
μφε {5 Ηε]επίβήςο, Καὶ τῆς ζύμη Ἡ. ΦΜαίμοιο 
1οἱηβ πε βαζάμεοεν γι νο Ῥ]ατίδεε», απά π]αΚκες 
πο ππεπ{ίοη οἳ ἨΗεγοᾶ. Βαΐί Όιετε 15 πο τεα] ἀἵδ- 
ετεραποΥ, 5ἱπος Ἠετοά απά Ώπο Ἠετοβίαης (1. 6. 
Ἠ{8 αἀλετεπῖβ απάἁ οοαγ{1ετβ) ννετα, πο ἀοιαθί, βαά- 
ἀπσςες, απάἀ ἔΊετο 18 ΘΥΕΤΥ ΓΕΒΟΠ {ο (ἡπκ Ειναι 
Ονεῖγ ἀοοίτίπες απᾶ πιοτα]ς ννετο 516] αἱ {ο 1154 Ύ 
Όιο οπαίοη οἳ ου Τιοτά. Ζίμη, Ὦγ α δἰτκίησ 
ππείαρµοτ, ἀεποίες Όνε ἱπ/εείίοπ οἳ [αΐ8ε ἀοείγίπες, 
(εο Ματ. αν]. 13) α5 νγε]] α5 οἳ οοτταρί πιοτα]ς. 

19. πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς π.] Τί ἵ8 ννο]] 

Ματίς; Ονουρ]ι 18 Ίνας κο νογα] οἰγοιηθίαποςς νν]ήο 

2. εν ---κώμης] ἱ. Θ., 88 πιοβί ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 
πίστη αγ, Ὀεσαμκε Ἰο Οιοασηί Έποφο νο Ἠαά 
β6ε6ῃ 5ο ΠΙΠΗΥ πηίτασ]ος ἵπ ναίῃ, Ὑετο Ποί ν/οΓίγ 
{ο ες ποτε, ΤἨ6 {θαβο, ονίθνετ, β6ΘΠΙΑ τα]νετ 
το Ἠανε Όεεπ, Ὠναι ους Τ,οτά πενοετ οἼοβο {ο ρε- 
(τη α πήταε]ο νν]θι α- οτοννὰ Ρτοθείηᾳ αὔουί δίαι 
Βεε καρτα Πἡ, 10, ᾱς ν. 29. 

πτέσας ες τὰ ὄμματα] Όντ Τ,οτά γγηβ Ίιοτο 
π ρ]επαθά {ο ραγη Όιο πποᾶο οῇ νο οχίοτηα] 
οἩ : απ Όναί Όνα οπο πἀορίοά οἨ Εν ουσπΜΊοἩ 

νιας ποῖ ππακαα] νι Όνοκο νν]νο ργείεπά κά ἴο ο«Γο 
Ῥήπάπεκκ, ος ἀἴπιπονα οἱ κἰαὶμ, νο ΠΙΑΥ 8αρροµο 
[τοι να «απνα Οήηρ οσσυττίηᾳ ἵῃ πΠ αοσοΠί οἱ α 
ω.. --ο--- ἵ σπα Ὑ π ρω. γοιρ. Ἰ. 

νιπα το ο ταβίσπε, 
σπα Όνα  κνου]ά ποι .. ναί 

τν 

- 

24. καὶ ἀναβλέφας] ᾿Αναβλέπειν βἰσπ]ᾳπες πού 
οπΙγ {ο οσο αμ, Ὀαί ΄«ἰο τεσογετ ὔιο αἰσηί,) 
νιπ]ε] Ἰαΐνετ αἰσπίβοαίίοη ππαπΥ Οοπιππεπίαίοτς 
(αβιετ Εταςπι.) Ἰετο αἀορί. ἜΤ]μαΐ, Πούνεγετ (18 
(απιρΏ. οΏβετγεβ), οπΙγ Ὠας Ῥ]ασς νπετο α ο0Ίι- 
Λίείε ΤΘΟΟΥΘΤΥ ἶβ ἀεποίεά: υπ] να ποί Ίο 
σα5ε Ἰετε, ἴπε ρετ/ερίίοπ οἱ Τν Ῥεῖης ππατκεὰ ὮΥ 
Ὀνα νγοτάβ ἀποκατεστάθη, καὶ ἐνέβλεψε τηλαυγῶς 
ἅπαντας. Τηε Ῥεεί (οπιπιεηπίαίοΥς, αποϊεπί απά 
πιοάστη, ατο αρτοεὰ οἨ {ο /0ΥπΙΕΥ βἰσπὶβοαΠοπ {ο 
ἰοοᾷ πρ. Ἠε Ἰοοκεά αρ Ἱπ οτάςτ ἴο αδοθτίαϊη 
νπεί]ιετ Ίθ Πα τοσονοτεά Ἠῖς 5ἰσ]ιί. 

----λέπω τοὺς ἀνθρώπους --- περιπατοῦντας] Τ]θςε 
ψ/οτάς Ἠανο οσσαβίοπεά 5οππεν]αί οὗ ρετρ]οχίίγ. 
Τ]ετε 8, α5 παὶρ]ί Όο οχροοίεᾶ, ρτεαί νατιείγ οῇ 
τοπάἵπρ8; Γοτ 5ονετα] Μὸς, απά οατὶγ Εάά. τεαὰ 
Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους" ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπ. Απά 
Ες νναβ οὐῖιοὰ ὮΥ ῬΒολμπιίά, ΜΗΙ, Βεηρ., απἀ 
Μαμμ. Ευ Ετίία. Ίας εἸλονπ Ὠναί Ες τοαάίηπρ 
γἱε]ά5 πο {ο]εταβ]ο 86η5α: απά Ἰθς (1π ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
νι (τίεκὺ., Τηΐπα., Ὑαῑ, απά Βομοίσ) οτίβ 
Ότο ννοτάς νο Όλο ὅτι απ ὡς, 38 1Π [μα {ο τίιιβ 
γοοερίµς. ΤΗ, ίσο, 18 Γουπά ἵπ νο Εά1ἱ. Ῥτ. απἀ 
Όινο ρτεαί Ὀοάγ οὗ ΜΒΗ., οοπβτπιοά ὮΥ αἱπιοςί 
6Υ6ΙΤΥ οπθ οἳ ιο αποϊοπί ὙΨοτείοπς: απά 1 ἵβ 
ἀοπθί]ερς {ο Ὁο ρτο[εττεά. Τ]α οίετ βοσπη8 {ο 
Ἰαγθ ατί8οηῃ, 48 ΕΙ. ΤΟΠΗΛΥΚΒ, ϱ ὀιττογραφίᾳ, Ἱ. 6. 
βλέπω απά ὁρῶ; απἀ ὅτι απὰ ὡς. Τ]ο ννοτάβ ὡς 
ὀένδρα πτο ἴο το[οττεὰ {ο ἴἨθ τοὺς ἀνθ., πο 
περιπ.; απᾶά Όιο 8οπΠ8ο 8, “«Ί 9οθ ΠΠΘΠ, 48 {ΥΘΘΒ, 
νιπκίπρ:”1.ο. ἵ σαν ἀἰκἠπριαίε] ΠἹθη (νοπα ἴγοθΒ 
οπ]γ ὮΥ Εἠνοίτ ννα]κίπστ αἃ τοβα]{ οῇ Ἱππροτίοοί νἱβ- 
οἩ: 8Ίπσο α εσπ/μκίσπ οί υἱκίοπ 1π νο ορ]οοίΒ 18, 
88 β]αίο οὔβογνος, νο γαί εἱρῃ οὗ τουτηίηρ αρ, 
νο], 5 Ἡς 84Υ8, τῆς αἰσθήσεως σημεῖα παραλλάττει. 
Τη νίονν οῇ νο κοηβο ἵν σοπβτπιοά Ὦγν Υἱοιου, 
νο, πο ἀἆοινε, ἀοτνοά Π [τοπι νο Ἐπίο. 
Έτοπι νο αὔνονο Ἡ ἵ ρἰαίπ Ενα Όνο ΡΟΓΝΟΠ ΥΝΑΒ 
ποι βογπ Ὀ]1πᾶ, ναί αά Ἰοί ή αἱρ] τοι 4ἱ9- 
ο.λο, 

90, μηδὶ εἷς γὴν ---κώμῃ] Όπ Ἴνονο ν/ογζν (Ίνοτα 
Ἰαν Όσεῃ α ποσά]ονα ποταρ]ο ταἰκεά, νο Ὀομί ΝΑΥ 
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Οἱ δὲ ἀπεκρίθη-- 38 

'Ὑμεῖς δὲ τἶνα µε λέγετε εἶναι ; 99 

Καὶ προσλαθύµενος αὐτὸν ὁ Πέτρος, 39 

καὶ 

ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς Στ 

Ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ µε καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ 38 

᾽Αμὴν λέγω 

Καὶ ὤφβδη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν ΠΜωῦσει" καὶ 4 

190 
ΜΤΡ,. 1.0. 

16. 9. καὶ ἐξηλθεν ὁ Ἰησοῖς καὶ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ εἲς τὰς κώµας Και- 3Ί 
-. 18 σαρείας τῆς Φιλίππου" καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 

19 λέγων αὐτοῖς' Τΐνα µε λέγουσιν οἳ ἄνθρωποι εἶναι ; 

σαν" Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν" καὶ ἄλλοι Ἠλίαν" ἄλλοι δὲ ἕνα τῶν 

15 30 προφητῶν. καὶ αὐτὸς λέγει αὐτοῖς ' 

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος λέγει αὐιῷ' Σὺ εἶ ὁ Χριστό. Καὶ ἐπετί- 30 
0. 3Ι µησεν αὐτοῖς, ἵνα μηδενὶ λέγωσι περὶ αὐτοῦ. 

1 3 ΚΑΙ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς, ὅτι δεῖ τὸν Τ{ὸν τοῦ ἀνθρώπου πολ-- 31 

λὰά παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθηναι ἀπὸ τῶν πρεοθυτέρων καὶ ἀρχιέρέων 

καὶ γραμµατέων, καὶ ἀποκτανθῆναι" καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι. 

39 καὶ παῤῥησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει, 
39 ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ. ὉΟ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὖ- 38 

τοῦ, ἐπετίμησε τῷ ΙΠέτρῳ, λέγων" Ὕπαγε ὀπίσω µου, σατανᾶ" ὅτι οὐ 

φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 

94 Καὶ προσκαλεσάµενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν 94 

33 αὐτοῖς' Ὅστις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, 

3 3 ἁἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω µοι Ὃς γὰρ ἂν δέλῃ 3 
τὴν ψυχἠν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν' ὃς ὃδ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν 

6 3 ψιχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὔαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί 36 

γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήση τὸν κόσμον ὕὅλον, καὶ ζημιωθῃῇ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ; 

36 αὐτοῦ ῥ 

γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐπαισχυν Φήσεται αὐτὸν, ὅταν ἔλθη ἐν τῇ δόξη τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ 
ϱ8 31 τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. ΙΧ. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς' 

ἡμῖν, ὅτι εἰσὶ τινὲς τῶν ὧδε ἑστηκύτων, οἵτινες οὗ μὴ γεύσωνται Θανά- 
κα του, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάµει. 

Ι 38 Καὶ μεθ ἡμέρας ἓξ παραλαμθάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν 3 
Ἰάκωθον καὶ τὸν Ἰωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἲς ὄρος ὑψηλὸν κατ 

3 30 Ἰἰδίαν μόνους" καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν" καὶ τὰ ἵμάτια 3 
αὐτοῦ ἐγένετο στίλθοντα, λευκὰ λίαν ὡς χιὼν, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς 

5 30 οὐ δύναται λευκᾶναι. 

4 0 ἠσω συλλαλοῦντε τῷ Ἰησοῦ. Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Πέτρος λέγει τῷ ὅ 

Ἰησοῦ" "Ραββὶ, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι" καὶ ποιήσωµεν σκηνὰς 
τρεῖς' σοὶ μίαν, καὶ Μωῦσεῖ μίαν, καὶ Ἠλίᾳ μίαν. Οὐ γὰρ ᾖδει τί 6 

υ] δ4 

οἳ ανοἰάἴπῃ νν]ο]ι 1 {ο σοηκἰίἆστ Όχθια 5 οχργοβα- 
Ομ 8οπεο: “Ώο ποί ρο ἰπίο Όνο γί]]αμο απά 

λαλήση" σαν γὰρ ἔκφοθοι. Καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζυυσα αὐτοῖς' Ἱ 

ΙΧ. 9. Γτοίη γνάφος, α ἴοοὶ νε λῖν νν]ήο] 
Όνο απεϊσηίς αβοά {ο ταἶδο νο παρ οὗ ννογη οἰοίὴ. 
Της ννα οπ6 οὗ Όνο οππρ]ογππθη{ς οὗ απ αγίίβαΠ 

1η 
ιο] νοπα νν]λαί Ίνα Παρροπος.”” 

9]. ἀποδοκιμασθῆναι] Απ πἰηκίοη {ο Ῥα. οκνη]. 
93. Απά Όιο νοτὰ ἱπαιρ]ίος εοπέηείή νιῶν τε]ος- 
ἤοη. 

99, παῤῥησία] ἵ. ο. "ρ]αϊπ]γ.”. Ἀο Εαννπ. 
Φανερῶς καὶ ἁπαρακαλύπτως, ᾖ. 6. Ὑνηνουί 4ΗΥ βσιτο 
οὗ αροσο]ι, ας ὁοἶνη οχρτοβκος {ἱ, 

. ΓΟοπιρ. ο κ. 55.] 
58, σον Βομ. 1. 10. Ἡ Τα, Ι. 19. 

αυ, 20.] 
1 ὁοἶνπ 

οσ]]οὰ γναφεύς: παπά νι 1 ννογο υπὶιοὰ ναί οἱ 
εἰοπηκίηᾳ ποἰ]οὰ ραγπιοη!ς, απὰ τοφιογίηρ ἴνθπη {ο 
Ονοῖτ ογἱρίπαὶ αἰπίος ο ίνοτ Ὦγ ἄγε 
ὃν νο πο οὗ ]]ογκ) αγ απά 1, 

ἵτ νι έσηοας. 
Τ. ἠπισκιάζονσα αὐτοῖς.] Τη οοπαίτασίίοη γα 
Πλα(ήνο ἵπ τατος κ ανω ος 

Ότο ακηαὶ οπο) η 1 Ἡς Γουπά αἶφο {π Λος ν. 10, 
ππά Ῥν. χο. 5, Βθρί., απά ἐπισκιάζειν τινὶ πιαγ Όνετο 

Όναπα, οὗ, 
τοκίοτίπᾳ 

᾿ 



ΜΑΗΚ ΟΠΑΡ. ΙΧ. Τ--- 12. 191. 
ΜΤ. τῦ. 

καὶ ἦλθε φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης᾽ [λέγουσα η Οὗτός ἐστιν ὁ Τἱός 17. 9. 
ς ” -- 2 - 3 ’ / 

µου ο ἄγαπητος αύτου ακουετε: 
| 2 , Ξ 3 3 - τα . ῃ 
9 οὐχέτι οὐδένα εἴδον, ἀλλὰ τὸν Ιησοῦν µόνον μεὈ ἑαυτῶν. Ἰαταβαινὀν- 9 

. ο 3 . -.- ο» Γ 3 -” / Δ / 

των δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ Όρους, διεστείλατο αὐτοῖς, ἵνα μηδενὶ διηγη- 
ή .) 5 5 . - 3 ΄ - 3 .ν 

σωνται, ἃ εἶδον, εἰ µὴ Όταν ὁ Τὶὸς τοῦ ἄνθρωπου ἐκ νεκρῶν αναστῃ. 
’ ς ως. .. 

10 Καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν, πρὸς ἑαυταὺς συζητοῦντες, τέ ἐστι τὸ" ἐκ 

11 νεκρῶν ἀναστῆναι. Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες' Ἀ Ὁ τι λέγουσιν 10 
- “ 3 ., - ”ω 

19 οἵ γραμματεῖς, Οτι Ηλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 
3 ” 3 - . ο 3 π “ 

αὐτοῖς' Ηλίας μὲν ἐλθων πρὠτον, ἀποκαῦθιστᾳ πάντα 
. ΄ ας η . ” 3 ’ ς/’ .) ΄ ιἩ 

Φως γέγραπται ἐπὶ τον Τίιον του ανθρώπου, ἵνα πολλά παῦῃη καὶ 

Ῥο τοπἀετεά, “΄ {ο Ῥε α 5Ἰαάςε {ο ος 9Υ6Γ ΄΄ απγ 
οπο: νε Ώαϊῖνε (νἨίο] 15 ποί, α5 Ετιία. ἵπιας- 
Ίπθ6ς, α Ῥαΐνας οοπιπιοάί) Ῥεΐησ εαερεπάεά οἩἨη 
Όιε ἐπί. 

---λέγουσα.] Της 15 οπιηεοὰ ἵπ ππαπΥ Μ5., 
8οπις ΊθΓΕΙΟΠ5, απά ΤΠεορΗγ].: απά ἶ5 οαποθ]]εά 
Ὦν Μαπλμ., ἀτῖεςῦ., απά ἘπΙΙπ., 45 Πανίησ Ώθει {Π- 
{τοάαςαᾶ {τοπ πο οἵπετ (.οερεῖ5. [ζοπιρ. Μαἰί. 
Η1. 17. Ίωακε 1. 22. 3 Ρει. 1. 1. 

8. ἐζάπινα.] ᾿Τηϊ5 ταίλετ τατε {οτπι 15 α πειίθτ 
αυτα], ἴακεπ αἀνετυία]]γ, οἳ {πε οἱά ερίο αἀ]εσίῖνε 
άπινος» ἨΝηεποε {νε Τοη]ο ἐξαπίνης, οοπίταςίεὰ ὮΥ 

Ειε Αίῑῑο8 {ο ἐξαίφνης. Ὑεί ἴε οἷά αἀνετρ Ἰαὰ 
Ῥεεῃ τείαϊπεὰ Ὦγ νε ΜαοεάοπίαηΒ, ΟΟΟΙΙΓΕ 80ΠΠ6- 
εππες ἵπ Όιε Ἰαΐετ νυτῖῖθτς, απά 15 Πεφιεπί ἵπ {ο 
ΙΤ ΧΧ. ᾽αλλὰ τὸν Ἰ. Τη 15 σεποτα]]γ {αΚεη αφ 
Ριαΐ Γοτ εἰ µή. Ἐτιία., ἨΟνΥΕΥΘΓ, ΞΙΡΡΟΒΕΒ {λε ἀλλὰ 
α5 ρυί γη τε[ετεποε {ο πε περαίῖνε ΙΠ οὐκέτι, 

εαρρ]ες ο υετὸ οἳ βοείησ; ΠάΠΙΕΙΥ, ἑώρων, 
ίτοπα ες Ρτοσεάϊΐπσ ρατοἴρίθ. Τεί Όνε {ΟΓΠΙΕΓ 
πιοἆς ἶ9 ἀε[επάεά αιδι Πληκίταίεά Ὁγ οισ δέ, νν]οἩ 
Ἠας οΏεη {πο 8εηςθ επεερί. Τ]ο [αοί 18, ἠναί ἵπ 
Ο8 σᾳ8θ6, ἀλλὰ 15 Γοτ ἀλλ᾽ ἢ, οίλογιρίε {]ιαπ. 

10. τὸν λόγον ἐκράτησαν, ὅτο.] ἜΤ]ο 8οπεο 
(πιαςἩ ἀϊπραίεά) οὗ χαφ νγοτάς, Υν]] οἩΙθβγ ἆθ- 
Ρεπά αροῃ πε εοποίγµσίοπ. 38οπιθ οοπβίταθ (ηθπα 
να νο γγοτάς ο οσιούις, πρὸς ἑαυτούς; ΟΙΊΥΕΓ8 
{αῑκα επι νι νο ργεεεά(πς, συητοῦντες. ἜΤ]ο 
Γοτππετ ππειιοὰά 15 ρτο[εττεὰ Ὦγ 8οπηε οὗ {ο αη- 
οἶεπί, απά πα οαγ]{ετ πιοάστη Οοπιπιθηίαίοτς; Όμέ 
Όναο Ἰαΐετ ἵ9 αἀοριεά Ὁγ αἰπιοςί αἲ] ιο Ἰαίετ Ἐκ- 
Ροβίέοτς; απᾶ γΥΤ ΤΟΔΦΟΠ: {ΟΥ 8αςἩ α οοηβίτις- 
Ποπ 44 ιο Γοτπιοτ ψου]ά Ίο πηρτεσεἀεη{εά. 
Τήνου ατα, Ἠονενετ, πο αρτεεᾶ ΟΠ πο 86η5ο ο 
ἐκράτησαν; Ἀοπιο τοπδοτίπσ ἵε “τοοπογυπί, 
οἵ]νογα, ΄ απίππο οχοεροτιπέ ! οὔνετβ, ασπίη, 
ας απίππο τοὔήπαεταπί Το οὗ Όνορο ἹΠπίοτ- 

(πήάοπα, Ἠονδνες, ον... ατο πππάς Ὦγ 
τισ. νο Ἠπιβο]{ τοπάςτα “' ΒΕΓΙΠΟΠΕΠΙ (46511) 

βτιπίον ἵοπασταπί,” Τις νογβίοη ρεΓηαρθ ἆο- 
βοτνθν Ένα ῥρτοείοτεπσς; Ῥαί Όνο γοβσµεγπί οὗ 
Βεμ]οια, απά οἴ]νογς πια Όο (ἶνο ἴτας 86ηβο. Τί 

----νεκρῶν, απἱάμαπι ο5»εί ὁ πιοτίπ{ς τοάίτο,--- 
νι σκι ππθαπί Ὁγ εροακίπρ οἱ τἰκίησ {ποπι 
Όνε ἀρκά,' Τ]νου ἀῑὰ ποί αποβήοη 11ο σοποτα] Γοβ- 
πττοσ ίση, ος αἲὶ αί νο Βπήάποςον Ῥο]ονοά 
Ῥας Όναγ οου]ά ποί τοσοποί]ο Επίκ ἱαήπσμασο ννε]ι 
ψ]νας Όνου ἸἨπά Ἱσατηί ἵπ Όνο Ἰανν, --- εἶναι ΟἨτίκε 
ανου]ά νο [οτ ονοτ, απ Ἰιο]ά απ εγοτ]ηίης 
Κἰπράσπι, Ἠεπος Ονοῖγ κἸοννησκκ ἵπ οοπηρτο]ιοπ- 
σα ΔΑΜΗΤΑΠΕΘΗ, 9ο οΏ ση το στα {ο Όνοπα, Ὁ 

οἳ Ἰήκ ἀθαδι απᾶ τοκυττοσίίοῃ. ΤΠκΟηΙο 
Ομ νεα Όνο Τ,οτὰ ννην ἀσαᾶ, Ενοῖτ Ίνορον ἀῑσά 
ψῶν Ἠήπα, απᾶ σπ]γ του]νοᾶ αἲ ήν τοκηγτοσ ση, 

Ἡ. ὃ τι «.] Απο αἩ Οσπιπιρηιπίογη 
ἕακα ὅτι ἵπ πας η, Ἐπία., νι ΤΟΠΜΟΠ, 
τε]εε, α απ[ουπάκᾶ, Ὁήν εἱρηίβεκίου, Ἠο 

Καὶ ἐξάπινα περιθλεψάµενοι, 8 386 

ὁ δὲ ἀποκριθ εἲς εἶπεν 

[καὶ] Ἁ κα- Ἱι 

ννου]ά τοαἆ τί οὖν {Γγοπη 5οπης Τ,αϊπ Ἰογδίοπ8. Βυῖ 
Ὠ5 τεαδῖης 5 οῇ 5Ιεπάετ αι{ογϊ{γ, απά {]α οὖν 
να ἀουρί]εςς ἀετῖνεά ἴποπι Μαΐτ. ανῃ. 10. 1 
ἴπε οοΠΙΠΙΟΠ τοαάϊπσ Ὦο οοττθοί, ἴἩο Ὠοςδί πιοᾶθ 
οῇ Ιπίετρτεία1οἩ “Ἡ νε, ἴο εΙΡΡΙΥ τί ἐστι τοῦτο 
Ἠθτε απά Ἱπίτα νοτ. 29, νυμῖο] 5 οοπβτπιεά ὮΥ πε 
Αγπιεπίαν Ὑετείοπ. Βιΐ ας ἰΠῖς 15 α Υ6ΓΥ Παγε] 
εἱ]ρεε, 6 ΠΠαΥ βαδρθοί 8οπηθ οοτταρίίοη ἴπ ἴπα 
{οχί. Ῥετ]μαρς ἴπε ἴτας τοαάῖης ἵψ ναί οἩ οπο ος 
Όνο ΝΤΡΕ. τί {οΥ διὰ τί. Τηϊ8 16 οοπβγπιοά 6νεῃπ 
Ὦγ ἔπος5ο ΜΡ33. νπῖοἩ ατα αιοίεά ἵπ {ανοτγ οῇ τί 
οὖν: απᾶ Ρετῃαρ5 υγ Όιο Ψετδίοης ΥΙΟΣ ατα α- 
ἀασες ἵπ δαρροτί οί πῶς οὖν. Τῃε ο πηὶσ]ί οαδί]Ύ 
ατίσο {Τοπ ἴ]ε -- Τ]ιο ααἰλοτ{(γ, Ἠουυ- 
6ΥΕΓ, ἶ5 ίοο νεα]; απάἀ {ιο τοαδίησ ἶ5 ρτοβαβ!Ιγ πο 
ΠΊΟΓΘ ιαπ α οοπ]εείµγε {ο Τεπιονθ {με ἁῑπΠοι]ίγ 
νΠΙΟΗ ππαγ πιοτο εΠεοίια]]γ απά αα]ίο αφ αἱ]ουνα- 
ΡΙΥ, Ὃε ἆοπε ὮΥ τεαάἶπρ ὅτι, νΠΙο] Τ Ἰανο νεή- 
{ατοᾶ {ο οί Ἠετο απ Ἱπίτα ν. 28. ἜΤμϊς εἰσπ]ί- 
σαΐἴοη 15 ποίῖ ᾖεφιεηί; γοί Ιπείαποθςβ 4ο οσοι. 
Ξί6ΡΠ. Τ]ος8. Εαγηίδμες {γρε; Ἠοπι. Ἡ. κ. 145. 
ΟἀγΕ. τ. 4605, ννπετο Επδίαίμ. τὶση{1γ οχρ]αῖης ἰέ 
ὮΥ τί οτ διὰ τί, Ὀοί] ἵπ ἹπίεγγοσαίοἩς ΟΡ Ὕν]]ο]ι 
Ῥίορ]εης ρίνοδ οπθ οχαππρἰα {οπι Τφδοοταίος, ἴο 
νηῖο] Ταπη οπαῦ]ος {ο αάά (ἶιο {ο]]οννίησ. Τ]ασγάἀ. 
1. 90, ΠΠ. καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄν- 
των ὅ τι οὐκ ἐπέρχεται, ἃο. (8ο Ῥοκκετ απά Ῥορ- 
Ρο τὶρ]η1γ εἀ1ίες, ἱπείεαά οῇ ία οοπΙπΙΟΠ τοπάἶησ 
ὅτι) Χοπορ]. ΕΡΗ6Ε. ἵν. 2, ΒΠ. ἐκέλευσε ἐπιμέλειαν 
ἔχειν πᾶσαν, ἕως, ἔφη, µάθωμεν ὅστις ὃ ἄνθρωπος 
ἔστιν, καὶ ἤ τι ὄντως αὐτοῦ µέλει θεοῖς. ΝΊΘΓο ὅ τι Ν 38 
τιρ]]γ επιεπάοἆ ἡπόλοωά οἳ Όπο οοΠΙΠΊΟΠ ταση 
ὅτι. Α 516] α 6486 ὅ τι 15 {ΟΥ διότι. Τί 18 πο νοη- 
4οτ ναί νο Ἀοτίοος ο: Οτ]ος εποι]ά ανα αἰ- 
{οτοά ὅ τι Ἱπίο τί, [γοπι ἴρποταπσς ο) 195 πιοαηίησ. 
να βαπιο Ἰαβ Παρροπεά οδον]οτο. Τις ἵπ 
Γ αοίαπ Οοπίαπιρ]. ς1θ. πρὸς ἐμαυτὸν ἐννοῶῷ τί τὸ 
ἠδὺ αὐτοῖς παρὰ βίον. 8ΟΙΠΘ ΜΒ. Ἰανο ὅτι: Ὀα{ ἴ]ιο 
{τας τοπάίης, π5 Ἡοπιβίοτμς, βανν, ἵ9 ὄττι, ΝΠΙΟΠ, 
Ἰς οΏμογνος, ἵβ οβ επ αβοά [ογτι. Ἠοτο ἴ]ιο ο ν8 
πὐθοτρος Ὦ} ίἨθ ω ρτοσθά(ηρ. 

19. "Ηλίας μὲν ---- πάντα.] Ἠοτο {]οτο ἵ9 ποί ΠΠΥ 
ΊΤΟΠΥ, (18 8οππο Ἱπππσίπο,) Ρη{ ταίπουγ α- ΒΥΠΟΠΟΓΟ- 
αἰμ, Ἠοπάοτ, “΄ Ε]ίας 18, Ιπάθος, ἠγδί {ο οσππς, απά 
8 {ο τοµίοτο ΕπήπσΗ {ο Οιοῖγ ΓΟΤΙΠΟΓ αἰπίο.” 

---καὶ καθὼς γέγραπται, ἃο.] ]νογο αγο {ον Ρ18- 
βαρος νο] Ἠπνο πιοτο ροτρ]οχος νο ΟΟΠΙΠΠΟΗ- 
{πίογς Όπαπ ή, Ὑατίοιν ατο νο αίσπαρίς νν]ή ο] 
Ἰανο Ώσοσςῃ πιπάο {ο αβαίρη α- ΑΠΙΙΒΓΛΟΙΟΤΥ ΟΠΛΟ 1ο 
Ό1ο ννοτᾶς οἱ ἴἶνο 6ΟΠΊΠΙΟΠ {οχί καὶ πῶς, Εαί αἲ] 
Ἰανο ϱή]εὰ, Ὀοῖης πιοτο ΟΥ Ίος ἀο[οσίίνο, οἱ νου 
ἵπ 86ης ος σομΒίΓπσΠσῃ, ο Ὀοία. Γκ ἰνοῖημ νο 
σ.βο, πο πιο οππίποπί Οοπιπιση(πίογς νο Ώοθῃ 
Ίοηρ αστοσᾶ, Επί 1ο ϱάλαρο ἵκ οονταρες απά νη- 
γίουν πιοᾶον οὗ οπποπἠίίοη Ἠπνο Ῥοου ρτορορος, 
Μοτο οσπ/ο/γ πιο Ππ]ο αΠοπίίσα, ΑΝ {ο 
Όνο ναγίοια γεπάίπσκ ο ΜΒ, πο οπο 5 ἆσνοιν- 
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ὑμῖν, ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθε, καὶ 13 

[καθὼς γέγραπται ἐπ) αὐτόν.] 

Καὶ εὐθέως πᾶς ὁ ὄχλος ἰδὼν αὐτὸν 16 

Πΐ συζητεῖτε πρὸς αὐτούς; Καὶ ἀποκριθ εἲς εἷς ἐκ τοῦ 11 

ΜΤ. τοῦ. 
17. 9. ἐξουδενωθῇ ---' ἀλλὰ λέγω 

.. ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. 

3 Καὶ ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητᾶς, εἶδεν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς, καὶ 14 

1ψαμματεῖς συζητοῦντας αὐτοῖς. 

ἐξεθαμθήθη, καὶ προστρέχοντες ἠυπάζοντο αὐτόν. Καὶ ἐπηρώτησε τοὺς 16 
1 5 Ιραμματεῖς " 

ὄχλου εἶπε" «ιδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν µου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα 
16 30 ἄλαλον. Καὶ ὅπου ὢὤν αὐτὸν καταλάβη, ῥήσσει αὐτόν καὶ ἀφρίζει, 18 
Ι6 0 καὶ τρίει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραΐνεται. Καὶ εἶπον τοῖς µα- 

Ἱ «4 Φηταῖς σου, ἵνα αὐτὸ ἐκθάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 19 

[” αὐτοῖς] λέγει ̓ Ὦ  γενεὰ ἄπιστος! ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι ; 

πρ οἳ ποίϊσα, οχεερί ναί Γοτ ιο να]ᾳ. καὶ πῶς, 
βενοταὶ αποϊοπί Μ9., νι Όλο Ἰαίίοτ ντ. Ὑοἵ- 
δίοη απά Ευίηγπα, απά Ὑποίοτ, τοπ καθώς. Βαί 
ενεη (8 νν]] ποί τοεπάετ ΠΙΟ βοτνίσθ, 39ππθ, 
Ώεγείοτε, (45 Έετα, (Οαπιρῦ., απἀ Βρ. ΜατεΙ,) 
Ἰανθ τεδοτίεά {ο νο πη]]ά οοπ]θοίατο καὶ καθώς. 
716 56ηεο αφεἰσπεά Ὁγ Βρ. Ματεὴ 5, “' Απά ναί, 
ας {{ 9 νντ]τεη οἱ πο 8ο οΓ ππαπ, Ίο (1 ομη να 
Βαρίίεί) πιαν θες ΠΙαΠΥ ήπσς απά Ὃς εί αἲ 
ποιρι, Ῥαι Ο]5 5 ἴοο πι]]ά α πιεάἰοῖπο {ο Ὃθ 
εβεοίμα]. Ἠεποε 5οπιο τοσεπί (οπιππεμίαίοΓς, 
ἄτοι., Βολα]σ., απᾶά ΕπΙΙα., ανα αοπιρίεά Το τθ- 
ΒίοΓ6 {νο οοτταρίίοἩ Ὦγ βίοηµετ πείιοάς. Απά 
5 ἴ{ αρροεατς (μαί π (18 Ῥαδεαρο (.5 ἵπ νο ρατα]- 
1ε] οπε οὗ Μαϊ, νΠὶ, 19 ἂς 19.) νο Γαΐο ο κ οἶνη 
Βαριίκί απά οὗ ΟἨγῖεί ατο πιοπηΐ {ο Ὀο ραγα]]ο]θά, 5ο 
Όνεγ οοποσίνο ναί νο καὐδίπηςς ο) ο νο γοί- 
865 Ἰανο Ῥ6Ῥῃ, Ὦγ 80Π16 αοοϊἀσηί, (ταπδροδεά; 
Δπά Ῥτοροβο ναί πο οἸααβδο καθὼς γέγραπται --- 
ἐξουδενωθὴ ]λου]ά νε ἱταπεροβεά, απἀ ρ]ασσά αΏίοτ 
ὅσα ἠθέλησαν ; πα ΥΝΟΓά8 καθώς γέγραπται ἐχ᾽ αὐτὸν 
Ρείηµ οπποε]]οὰ, 45 α ἀοιμδίε γεααάϊπς ο ἴἶνα ΓΟΤ- 
πιεγ. ]νας ο ραββασο υγ] είαπά αφ Γοἱ]ουν: 
Ηλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστῷᾷ πάντα" ἀλλὰ λέ- 
γω ὑμῖν, ὅτι καὶ ᾿Ηλίας ἐλήλυθε" καὶ ἐποίησαν αὐτῷ 
ὅσα ἐθέλησαν, καθὼς γέγραπται ἐπὶ τὸν ὙΥἱὸν τοῦ ἀνθρώ- 
που, ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῃ. ἜΤ{ἱβ γἱο]άς απ 
εχοε]]εηί 5εη»ε, παπά {ο (ταπεροβίίοι 18 οοπη{θ- 
παποςά Ὁγ νο ρατα]]οὶ ραβδαμε οἳ Μα. χν]. 19 
ὅς 15. Βιί αν ἴἼνοτο 18 ποῖ 1] ελρ]γοςί απ]λοτῖίγ 
Γοτ Πέ, οἴί]νοτ ἵπ Μ88, ος Ὑογείοη, 1 οπηποί Ὦθ 
πζορίες {η ἶνο {οχε, ποτ ουαη{ Τί {ο ὃς Ιπίτούισθά 
Ιπίο αΠΥ Ὑσοτείοῃ, Ἰπάσοά  πιαγ, αΏοτ αἲἰ, οο 
ΠΠΠΘΟΘΑΒΑΣΥ 1 Γοτ, αἀορίίημ αφ Τ παν νοπίυτοὰ {ο 
ἀο, ο τοπδίηᾳ, καὶ καθῶς. ἃο., Νθ παν ορρίη 
αΏοτ ἐζουδενωθη Όνο α]οτί οοττοβροπάΐπᾳ οἶπαβο 
(ή οι 9 οβΐοπ, ἵπ βαο]ι 61868, [ο] ιο ὃοδ αππάοτ- 
βἰοοά ΓΤοπα ιο οοπίοχ{) οὕτω πάσχει, “« Όνας ο {, 
ο. οῦπ Βαρίίκί) ἵ {ο αῇοτ, Της ἵ εἰτοησ]γ 
οοπῇῄτιπεὰ Ὦγ νο οὕτω καὶ οὗ Μαι ]νονν. ο 
νοτάς καθὼς ---- αὐτὸν, αἲ νο οπὰ οἱ {νο νοτβο, αγο 
ΠΠΟΓΟΙΥ α ὀιττογραφία οΓ ενα ΓοΓΠποτ, απιά Όνθγο[ογο 
βίαπά Γος πολη. ὙΥοῖ νου κίτοηρ]ν οομβτιη ἴἶνο 
γοπδίηᾳ καθῶς, ννη]ο]ν ἴ9 ο ἰπάιαροηκαῦ]ο {ο νο 
επιοπάκίίοι οἱ νο ραβ8αρο,) οροςἰα]]ν πα 1οΥ 
πτο Γουπά ἵῃ ΘΝΟΤΥ οπο οὗ νο ΝΤ5Α. ο οπιίκ- 
εἰοη οἳ καὶ Ῥε[οτο καθ. ἵν νοτν ἠοφαοηί ἵπ νο 
ΜΦ88. οἱ αἲ] ννγίίοτς, Ἔ]ο Ὠαιίνο αἲ ἐποίησαν ων 
ς α Ὠπίνας οοπηπιοςἱ, ας ἵπ Ἰκοστ. Νϊο, 613. 
πάσχοντες ὑφ᾽ ἑτέρων ὀργίζεσθε τοῖς ἄλλοις μὴ ποιεῖτε. 
{οοπιρ. ἴλικο Ἱ, 17. 

10. ἐξεθαμβήθη.] ο ννοτὰ Ἱπιρ]ίος α- πηἰκίατο 
οἱ αἀπιίταίοη, νοποταήσοη, απά Ἀννο, 

17. ὕνεγκα ---πρός σε] Ἔϊνο κἰπίο οἱ το οπ8ο 
γννας, ναί νο πλα Ἠαά Ὀγου μ]ῖ 8 9οη {ο δει το 

Ρο Ἠθα]εά ὮΥ Ἠΐπι. Βαί ου Τ,οτὰ ποῖ δείης ἵπι- 
νο αἲ Ἰαπά, ος να πππῃ πο δεῖησ νν] πα 
ιο σουβ]α Ἠίπι, [ο Ργοφεπίεά Ἰής 5οη {ο Όνα 
“Ρονίίος Γοτ ουτθς θἶπος Πέ Ὑνας ΚΠΟΝΠ Όιαί Όνεγ 
Ἰμαὰ Ἰεα]εά ππαΠΥ πο] ρου ντείςσ]οῬ. 

--- ἔχοντα --- ἄλαλον.] ἈΝοϊννηιδίαπάΐπσ νν]αῖ 
ΒΟΠΊ6 τεοςεπί (οπιπεημίαίοτ Ἴτρε, πο αἀορί 
Μεἀε΄5 Ἠγροϊλιεκίς οἨ νο Ώεπιοπίποβ, ΓΠί οππ 
οπ]γ αἱρπιγ, 5 Επί. αεκπον]εάρος, “' ν]οῬθ 
Ῥοὰγ νναβ η Όνο ρούνετ ο α 4πιοή Ὕν]νο πιαὰε Ἠΐπη 
ἀαπιρ.. 8ο ἵπ Τκο χὶ. 14. α ἆεα[ ἆππιοη (1.6. 
- ν]ο ο νὰ ) 19 δα (φος ο 

εἵξ. οοπιρατος Ῥ]υι. Τ. Π. Ρ. 408. (ερεακἰὶ 
ιο Ῥ ση απο νὰδ-ακα- ἀλόλου, καὶ κακοῦ πνείµατος 
οὖσα πλήρης. 

18. ὅπου ---- καταλάβη.] ἩΝ εἰς. απἀ οὔἼγετε τοπάοτ, 
6 ππὰ νήθγενοτ, ος Ὑνηεηθνετ, 1ξ πηαΥ αἰίας κ Είπαν 
κ- . ο. ο Όνεγ αγ, ν-- ν'ν. πφθά 
ο{ Όιο αέίαεᾷ. οὗ ἄΠΥ ἀετ, εκρες[α]]γ ο ερ 
ή... Βυαΐ Όια οοπ{εχί ἀθπιαπάκ εἶναί ννο ο ου] ας 
καταλάβῃ οΓ Όιο άαπποπ ; απὰ νο «εηςε ἵς, '' νν]θγ- 
6υος, οἵ Ἡθπθνοτ, ἰ{ Ηρ]ίς οἩ άπα ;’ α εἰσπίβοα- 
ον οβεπ Γουπά ἵπ Τμασγά. 

---ῥήσσει αὐτόν.] Έετα απά οὔ]νοτα, να Ε. Υ., 
τοπάετ ΐ ““ (σθατα Ἰήπα”. Βυῖ Όνο τας 86η9ο6 [8 
Όιαί οῇ Όνο απο[επί Ὑοτεῖοπς απά ϱοπηπεηίαίοτα, 
απά πιοβδί πιοάρτη Ο0Π6ΑΒ, “«ἆαπφ]ος Ἠϊπι οπ Όνο 

ουπά ;”’ ο) ν]ήε] αἰρπίβοαίίοη ιαπ οχαπηρ]εβ 
πα ο (ϱ]ᾳφείσα] υντίίθςς απά νο Βερί. ατα α- 

ἀασθά Ὦγ νο Ο οπιπποπίαίοτ. 
ᾱ.- Μ- ̓  γκο --. στ Ἠὴ8 {σοι Βο 

δορἩγ]. Βίπα. Ρ. 9]. Ὁ. χαλεπαίνων καὶ τετριγὼς 
τοὺς λώστας Ατὶ νο, 900. μὴ πρίε τοὺς 
ὀδόντας, ]θῬο απά οὔνοτ ραγἱσυ]ατς ἵπ ή 
νογκο απἀ νοτ. 55, ατα, Ιπάσθᾶ, αἲἲ αγπορίοπις οΓ 
ερίερεη. Βαῖ ἵ[ννο ονθη α]νου]ά «πρροες ναί Όνο 
πΊπΗ 1σας 8η οριορείος 1 πνοι]ά ποῖ Γοἱ]ονν Ὠναε 
Έιο ἀκογάοτ Ὢαθ ποι ἠπάιοοά Ὦγ ἀοπιοπίασαὶ {η- 
βιοποο. 
σσ ἁ μας Θοπιο απ{ῖοηῖ απά πονογα] πιοὰ- 

οτη (οπωπιοηίαίοτε οχρ]αίη, “' θἱπίς ανναγ,'  Γα]]9 
Πίο α βννοοῃ.”.. Βαῖ Ἰοννενοτ Οπής πΑΥ ο α ΑΥΠΙΡ- 
{οπα ΟΓ ορί]6ραΥ, νο ννογὰ νν]] πο Ίνα ναί κοηφς, 
παπά οαη οπ]ν ππθαῃ “ρίηος ανναγ.”Ὀ. Τ αστος νθι 
-- Όναί Όλο ον]. ποῖος, ποί 98ο κ. να 

ης ἀστίηᾳ νο ἆαππιον)ν αἴασκ, ας 1 ἵδα 
ο οὐλλλμάμοὶ ᾖοπι ἴοποο. Των Ολο ων 
οΓ ορί]Ίεραγ, “ Ἰνοπαίποπα οσπκ /) 

19. αὐτοῖς] Έοτ Ὑαἱᾳ. αὐτῷ Μ88. απά 

ον ο μαης τν η ο Ά ΓΑ ἃν 
αὐ]οποκα {ο νο οοπίαχε. Βπί π9 νο ΜΒ. 

ποταὶ βασοΓαίο Ὀνοίννθοῃ απά αὐτοῖς 
«ον οὔνοτα Ίνανα μον λ πος ο. 
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ι ’ 3 ΄ ς:ς » ΄ 3 ’ ’ ρα 
20 ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; «φέρετε αὐτὸν πρός µε. Καὶ Ίνεγκαν αὖ- 17. 9 

. 4 .Ψ Ν ἃ .] ελ 3 , Ι - 3 ’ πα. ϱ 3 5 

τον προς αυτον. και ἴδων αὐτὸν, εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπαραξεν αὐτον 43 

91 καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. Καὶ ἐπηρωτησε τὸν πατέρα 
3 ως ’ ΄ 3 Λ ς - /  ω 

αυτου Ἰοσος χρονος εστιν, ὣς τουτο 7ε7ογεν αὐτῳ ; Ὁ δὲ εἶπε" 
, Ἅ 24 - 

20 Παιδιόθεν. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς τὸ πῦρ ἔβαλε καὶ εἲς ὕδατα, 

ἵνα ἀπολέση αὐτόν. ἀλλ’, εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς 
5 «ς ι- 3 - . ) -” ΄ - . 

93 ἐφ᾽ ἡμᾶς. Ὁ δὲ Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ τό εἰ δύνασαι πιστεῦσαι --- 
. - 3 . - 

94 πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.. Καὶ εὐθέως κράξας ὃ πατὴρ τοῦ παι- 

δίου, μετὰ δακρύων ἔλεγε" Πιστεύω, κύριε βοήθει µου τῇ ἀπιστίᾳ / 

1 οαπποί Πε]ρ 5υερεείῖηρ {λαί ῥούῦι ατε {τοπ Ώλθ 
πηατρῖη. 

90. ἰδῶν αὐτὸν ----ἐσπάραξεν.] Μοςί (ϱοπιπεπία- 
{οτς ἴαϊε ἰδῶν {ΟΥ ἰδόντα. Βιαϊῖ Εναῖ ἶς α {αἱεε ν]ευν 
οἱ ένα οοπείτασ{ΙοἩ, νπ]ο] Ἐτίσ. τισ] τεσατάς 
35 4η απας Τ]ε Εναησε]ϊδί πιθαπί {ο δα 
καὶ ἰδῶν (ὃ παῖς) αὐτὸν, εὐθέως ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἐ- 
σταράσσετο, Ὀυ{ ἴπεη «Ἠαπησεά νε οοηκίταςσ{ίίοη: ο 
νιμ]ς] 5εε αποίηετ εχαπιρ]ε [η Αοΐς σσ. ὁ. είς. 
απά Ὑαΐετ ἴακε ἰδῶν ἃ5 α Νοπιπαϊνε αὐφο]αίε, 
5υρρ]γΊηρ αὐτός. 

. ος] {οι ἐξ οὗ, οι ἀφ᾽ οὗ, ('' εἴπος (νε πιο) 
νε.” 

---παιδιόθεν.] ᾿ΤΗϊ5 Γοτπι, απἀά πε Κἰπάτεά, Ὀαί 
πιοΓθ εἰεσαπί Ο9Π6 παιόόθεν, ἆτε οὗ Ιαΐετ (τεοίρπη. 
Τ]ε εατίτετ Ῥατετ ντΙίετ εππρ]ογεά ἐκ παιδὸς, ΟΙ 
ἐκ παιδίον. 

23, τὸ πῦρ.] Τηε Αγίῖο]ε (αὔθεπί [τοπι Ὑ ιρ.) ἷ5 
Γουπά ἵη πιαπΥ απο]επί ΝΤ5Α., απά ἶς αἀορίεά ὮΥ 
Μαμμ., ατιαςὺ., Ετία., απᾶ Ῥε]ο]α, απά οοΠβΓΠΙ- 
εἆ Ὁγ Μα. χνῃ. 15. «ὁοἴπ αν. θ. Λος καν]. ὄ, 
απά οὔ]νεγ Ῥαάβεασες. Ῥτορτίείγ, Ιπάεεά, υνοι]ά 
εεεπι ἴο τεφπῖτο Ος, θἶπος ἵί [αἱ15 απἆετ Οναί 
σαπος οἳ Μιάά]εί. Ὦγ νο] αἲ] έποφς πίεηεῖ]ς οἵ 
ευὐβίαησες ἵπ α Ἠοιβε, οἱ νΥμήσ]ι Ίνεγε 18 οτάπατ- 
1 Ῥιέ σπ», ἴακε Ώιο ΑτοΙε. Τηα8 νΥεη πῦρ εἶσ- 
πίᾖες ἴἶνε ἤτο ἵπ αΠΥ Ἠομφε, Ι{ τοφῖτες {πο Αι 
εἶε; νε 1 εἰρηίῇος απγ οἴμετ, ος βτε ἵῃ 6ΕΠεΓ- 
αἱ, Τ τε]εοίς . Επί νπείμετ, 6Υεῃ ἵπ {πε ΓΟΤ- 
ππετ σε, Όιθ Αγίιοιο νναθ ποί οσςββίοηα]]γ, ἵπ 
Όια οοπποη ἀῑαιεοί, οπηεοἆ ἵπ Ῥῃταςδες οἱ {Τε- 
απεπῖ οσςσπτεησε, 8 πποτο Όπαπ Ἰ ννου]ἀ γεηίατθ 
{ο αΏπτπι. Βεείάες, Όἴνε ννοτὰ πιαΥ Ἰετο Ὦο ἴακεν 
ἵπ α σεπεταὶ βεη5ε; απά 19ο, 1 περάε πο Ατής]ο. 
μ---- α- πώ νε ἷε]ο ένα Ῥο[οτθ ορ νὰ 

οπι οοπ]εσίμτα; απά γετγ ντοηρ]γ : Γοτ 
νι 18 ο. ἵπ ο ως». ο Ἠθ 
αρεαὶς οἵ αοεἰἀεπίς “ Ὦγ βτεο απά Ποος.” 

---ἆλλ᾽, εἴ τι ὄένασαι.] Τη µ5ε ο ἀλλ 18 οαἱά 
(ο ὃε Ἱραίογη; θέ Τί ἵ9 ταῖ]ετ Ἰογίαίοτυ ; 
απά Όνο Ἰάΐοπα τεφα]ίς, αν Επί. οὈβοτνθςβ, ΓΓΟΠΗ 
Όνο Ππερεγαέμε, νι νοἩ νο ραγίο]ο 9, ἵπ 
5ο] α σα.α, ππ]{θά, Αν: ἴο (νε εἴ τι ὄθνασαι, ΒΟΠΠΘ 

Όνοτο τοσορηίκε α ἀουδες νο 
οἵἵνετε ἆεαΥ ναί ΌἼνοτο 9 αΗΥ; ποϊί]ατ ο ννμ]ο] 

καπ νε] [οαπάςά. Ετία. τὶρ]η]γ το- γτεννη 
{ας α [ογπωκ]α ο)εκία ίοπίε, οπιγεαίἶηρ Περ. 

χ-ά Βορ]ν, Α]. 390, Μοτο αρροείΐο, Ἠοννεν- 
ο, ἵν ---- Ῥιο (Ἠτγκοεί. ρ. 51, αἀθηοςὰ 
Ὦν πιο ἵπ ΒΥΠΟΡ. : ἐκείνης ὄεομένης τοῦ πα- 

86ο αἶκο Τηπογάᾶ. ν]. 
ΟΓ εοµγκε, Εν ΎοτΥ 

Οία (ογηυ]α Ἱπηρ]ίον κοπι ἀουΒί οῇ νο 

͵ ποπ Όνα Ἐγονίέν απά ἱπάσβπίίο- 
να «ρ 6 ; 

τοι, 1 

ου]ίατ π5θ οἳ {Πε τό. Τηε εοπ]εείιγεδ ἴ]αί ανα 
Ῥεει Παζατὰεά ατο ΥΕτΥ Ιπεβιοϊεπί, απά Ιπάθθά 
ἩΠΠΠΘΟΘΕΞΑΤΥ. 30πιθ γγου]ά τθππονε {πε ἀῑβΙοι]{γ 
α5 τοσατάς ἴπα τὸ ὮΥ ἰακίησ Ιέ ΓΟΓ τοῦτ. Βυαῖ 
Ὠναί 15 α Ίοησ εχκρ]οάεά Ρρτϊποίρ]ε: απά {ο 5αρρΙΥ 
κατὰ, 38 ἴιεγ ἆο, 15 αὐδιτά. Τΐιο Ὀθεί τουσηί 
Οοπαηπιεηία{οςς ατε, η] ΤΘάΡΟΠ, αστεεά (]αί ἴ]ια 
τὸ 5 Ἠετεο πιεαπί ἴο Ὦο αρρ]ϊεὰ {ο {ο 5οπίεηοθ 
Γο]ουνίπςσ, ὮΥ α πδε ΟΟΠΊΙΠΟΠ ἵπ {πο (Ο]αξεῖσαί 
Ἠτίίετς: πνπετο ἴΐ 15 ο επ αρρ]εᾷ ἵο α το)ιο[ε 8ρΊι- 
ἐεποε. 36εε ἸΙπεγς (τ. (τ. Ρ. Κτεῦς, 
Ἠοκεπηπ., απἀ Κιίπ. γιοι] οχίοπἁ {ιο ἔοτοθ ος 
Ώιθ τὸ {ἵο ̓  πιστεύονι. ἈΒπί {ο Ῥτοάασοθ ἴα 
86ηΏ5θ νν]ΙοἩ {Π6εΥ οεχίτασοί, {ευ ατο οὐ]]σεά {ο 
Ἰπβετί απ εἶναι 3ΠἴετΓ πάντα, απά δΙΡΡΙΥ αἲ ἴιο 
επὰ οῇ {πε 5εηίεησθ [οηθήσω σοι, ΟΙ εὖ ἔχει. Βιΐ 
ἔιις εἶναι σοι]ἀ πιοί ὐηί Ἠανο Ώθοι εχρτος5ε; απά 
Όνε οἴμεχ ε]ρεῖς 15 Ἰατδμ. ἜΤ]ε οΠΙγ 5αἲἰ5[αοίοτγ 
5ο]{1οπ ο{ ελα ἀῑΠοι]ίγ 1 ναί ρτοροιπάεά ἵπ 
ἘΏεσθης. ΒΥΠΟΡ. (απ ΥΙΟ] Ἰας Όθσῃ εἶποο αἁορί- 
εά Ὁν Επ.) ΠαΙΠΕΙΥ, ἴο «Ἱρροβθ (αί αβεΓ πι- 
στεῦσαι Ίβο Ὦαε εαρρ]]θά (Ναί ουσ Γ,οτὰ, Γτοπα 
πιοάςθδίγ, 5μργεδδεά) βοηθήσω σοι, ΟΥ εὖ ἔχει. Έτοπι 
Όπε 8απΠο {δε]ίπσ, ἐμοὶ 5 οπα(θά α[ίοτ δύνασαι. 
Ἔ]ι6 ὄένασαι, αἲ Ὑν ΠΙΕΙ 85ο ππαπγ Οπίάςς εἰπηθ]ς, 
15 α5εἆ νη]{ῃ τοίοτο 6ο {90 ἴἨθ ὀύνασαι οἱ Όπα φιοδ- 
Εἶσπ, ἴο ννμ]ο]ι Οδ ἵδ απ απθνετ. Απά ια Ῥο5ί 
γ/αΥ οΓ αοσοιπ{ἶηρ Πο {ης πα ΟΓ 116 τὸ 8, {ο 51ρ- 
Ροβε, εἰίπεγ ῑαί (Πῖ5 πιοᾷς ο{ δροακίησ ννας ποί 
απηδα] {ο οι Τ,οτά, 1π 93568 ννηθτο 5 Ποα]ρ ννας 
οηίτεαίεὰ ην αἲγ οτί ο ἀοαδίς ος λαῖ ἴπο αἩπ- 
βν/οτ τείητηεά νναβ νΥε]] Κπομπ. Της {ο ε6η5α 
νι] οα, «ιο (ννα]] Κπονη αΠβννοτ.}) ΑΙ πο 
Ροε5ί (οπηπιεπ{οτε ατθ αστοοά (αί τῷ πιστεύοντι 
9 α Ώαναβ οοπππιος. Ἠεπάος,ί ΑΙ εήπσε ατο 
οβεῖρ]ε [ίο Ὦο ἀοπε] {οτ Ἰήτα νο Ῥε]ίεναί].) 
«σπιρ. Τακε χν. 6. 
34, πιστείω, κύριε] Κύριε ῖβ ποί {ουπά ἵπ αὓουί 

βονοῃ ΜΒ, απά 5οπηο ἨΕΓΕΙΟΠΒ, απά ἶ5 οαπος]]οά 
Ὦγ Οίθκὺ., Ὑαΐοτ, απά Βο]ιο]σ Ὀί νι εἰπσα]ατ 
ΓΠΑἨΠΘΑ8. Ἐοτ, 88 Επί. οὔβετνος, “ ΝΙ] ο 
νοςς, ἵπ απ οἱ εαρρ]ὶοί ραίτὶς οὐφοτναίίοῃο, 
βηρί ροίοεί αρίίη». 

η{ Ίου οαπιο 18, βοπιο πιαγ αξκ, ιππέα ν/οτά 
80 Ῥτορετ απά επ ἱἑαρ]ο ϱου]ά Ἰανε Όοσῃ ομη {ο Ί 
Γ αΠΑΝΝΟΤ, [ξ ΠΙΑΥ, 45 πο ΜΒΑ, ΤΘ 80 Γονν, Ἠπνο 
οσο οπι{ο Ἱπαδνοτίοπ γ Ὦγ Ώνοβο κοτίρος ο 
αἷά ποῖ 5οο Πεμ [οτος ναί ποῖ, απ Επί. ΕΙΡΡΟΡΟ», 
«οὗ ἕλεγε αποᾶ ργοσᾷε. Ἐταμοτ κπκροςσξ 1 το 
Ἠπνο Όσο οπή σὰ σπα ἁρείσπ. ἜΤ]ο ΛΙοχπή- 
ἀτίαπ οπής νο βτκέ οκ ου, πο ἀσαδί 
Ονουρηί Όνοτο να Ἰποτο σταρίη ἵπ πιακίησ Όνο 
οἰσακο (οπή παίο νι Όνο πιοµί ἱππρογίπηί νοτς 
νγήοἩ Πο] οοπνογοῦ νο ππκννοτ, 3ο Όνουσ 
ουσ Επαίκη Ἔγαη]πίουγκ, «νο τοπάση, “« /ορά, 1 
Λρ[έρν,.. Απάᾶ Όνο (τος οπής ον] τον ῦ)γ 
Ἠανο οπιοπσά κίριε, π., Ἠπᾶ  ποῖ Όσοι [ο άάρη 
υγ νο (ίπσια ρ’οργνίακ ο ΟΟΠΙΠΟΠΕΟΘ απ αἆ 

κ] 
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17. ϐὉ Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύµατι τῷ 56 
ἀκαθάρτῳ, λέγων αὐτῷ" Ἠὺ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν, ἐγὼ σοὺ 

19 4 ἐπιτάσσω" ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ, καὶ µηκέτι εἰσέλθης εἰς αὐτὸν. Καὶ 96 

κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν, ἐξηλΦε. καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός" 

ὥστε πολλοὺς λέχειν ὅτι ἀπέθανεν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς 51 

χειρὸς, ἤγειρεν αὐτόν" . καὶ ἀνέστη. : 

19 Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν 58 
9] κατ ἰδίαν,  Ὅ τι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκθαλεῖν αὐτό; Καὶ εἶπεν 59 

αὐτοῖς' ἸΤοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ 

καὶ νηστεία. 

93 ΜΑΙ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας" καὶ οὔκ 30 

ἤθελεν ἵνα τὶς γνῷ. δίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν 81 
38 4 αὐτοῖς' Ὅτι ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, 

καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν" καὶ ἀποκτανθεὶς, τῇ τρίτη ἡμέρᾳ άνα- 

4ὅ στήσεται. Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοθοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 38 

16. Καὶ ἠλθεν εἰς Καπερναούμ" καὶ ἐν τῇ οἴκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα 38 
46 αὐτούς' Τί ἐν τῇ ὁδῷ πρὸς ἑαυτοὺς διελογίζεσθε; Οἱ δὲ ἐσιώπων" 84 

Ἱ πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ, τίς µείζων. Καὶ καθίσας 30 
ἐφώνησε τοὺς δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς' ΙΗζ τις Θέλει πρῶτος εἶναι, 

3 αἱ ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος Καὶ λαθὼν παιδίον, 38 

ἔστησεν αὐτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶν καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ, εἶπεν αὐτοῖς" 
4 4 Ὃς ἐὰν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐμὲ 3ῃ 

δέχεται καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν ἀποστεί- 

λαντά µε. 

4  Ἅ᾿Απεκρίθη δὲ αὐτῷ [ὸ] Ἰωάννης λέγων"  «ιδάοκαλε, εἴδομέν τινα 38 
[ἐν] τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ὃς οὔκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν" 

60 καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτὸν, ὅτι οὔκ. ἀκολουθεῖ ἡμῖν. Ὁ δὲ Ἰησοῖς εἶπε' 39 

ΠΙἡ κωλύετε αὐτόν. οὐδεὶς γάρ ἐστι ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνό- 
. ΄ . . ο) 3. . 3 

µατί µου, καὶ δυγήσεται ταχὺ κακολογησαί µε. ὋὉς γαρ οὐκ ἔστι καῦ 40 

ἆτοβα γη] α νοσαίῖνο ϱ.5ο. Απά ἵτ 8οθπ]ς νευ οδἱΙ. μον ἕέῑς Ὀοΐπα ἀε]νετεά; Ι. ο. ἵ8 
Ἰαὰ ποί ἴἶνο σοοὰ {πείο {ο Γοοὶ ἴἶιο ρτορτίοίν οἳ αἰιοτί]γ {ο ο ἀε[νοτοά.” 
πιαΚίηρ ἴἶνο ρτο[οβείοπ ο) ΡΜ] ὃς αοοοπηραπ]εὰ ὃν 9. ἐναγκαλισάμενος.] ο Ε]κπ., ππά εις. 
8η πἀάτοςς 9ο πἀαρίοά {ο οπίτοαίγ. οὔκογνο, ἴπαί αἱ πο ολ]ά ννας ο φοπιον]ναξ 

--- βοήθει µου τῇ ἀπιστία.] Ἑγ ἀπιστίᾳ, 48 Οτοι. αὐναποθά γεατα, πο αἰπηίβοαίίοη Ίθτο ἵα πο 
τὶρη]γ οὔφθτνος, 5 Ἠθτο πιοπηῖ, ποῖ α [οσα] νναπῖ αἰτίοί]γ “(ο Μαζε ρ ἐπίο Όιε αγπια,' Ὀας ἵο επι- 
οἱ ῥα, Ὀπί α ἀοβοῖοπί οἱ ννανοτίηα ΡΗ, 1ο ῥγαος, | 
βοηβο ᾖ, “Τ Ἰανο α Γι, ας ἴὲ 19 Ἱπβτπη : ΒιρρὶΥ 5ῇ. [ο εφ οἶνη κ], . 
19 ἀθΠοΙοπογ, τοσατὰ Πί α5 οοπαρ]οία, παπά Ἴνο πιν 98, ἐν τῷ όν. ἜΤηο ἐν οἳ Όνο ἰοχί. τοσθρί. ἵ8 
80η ποοοτάἹησ]γ. πὈκοπί Γοπι κονοτα] Μ88., απά 9 οαπποε]]εά ὮΥ 

20. ἐπισυντρέχει.] “' ννοτο ταπηίηᾳ {οσοί]οτ ἔονν- ΜΗ, εις. Μαθι., Οπίοκὺ., αίοτ, απά Βο]νο]π. 
αγάς Ἰήπι. ο τὸ αἱ τὸ πνεῦμα, Δτο. ἵ απέλοτ- Βαί { η, Ἠτοπρ]γ. Τε ἵ ἀοβοπάσὰ ὃν αἱ. Ὁ. 
Πα ἰνε]γ οπιρῃα σα]. χ. 16. απά Τ. απ. ν. 10. Τῆο -. Οήμσε, 

20. ὅτι] ἵ Ἠανο, αἲ νο Νοῖο καρτα, ν. 14, εα[- οσα, καπηυ]οά αἲ Όνο Ἠουταίκήο ἰάΐοπας πιά 
βοίοπί]γ Παλἶβοὰ ἐς ἀθνίαίου (Γοπι αἲὶ νο οὐἷ- Ἠσπου οἴίπεοτ σπποε]]οά ἶνο ἐν, ος οἨαησοά πιο 
{ογς, ἱπείοπά οἱ Όλο νυ]μ. ὅτι. Τ]νο νατίοις τοπά- ἐπὶ ἱ 
ἵημ οἱ νο ΜΦΒ., παιπε]γ, διὰ τί, ος τί ὅτι πτο ΜΑ, ααθιοτί!γ) ουρ]έ πο ἴο Ἠανο Όσοι οὐ[εοὰ 7 
πιπηἰ(ομί]γ σ]οχφες. Επ. 
50, νονρννν 6 ραφκοὰ αἱοπατ) παππο]ν, 58, οὐδεὲὶς γάρ ἐστιν, ἃο.] Το 8οπεο ἶς, ''πο- 

ιο Τ,ακο απάἁ νο οτάαπ. 86ο Νοῖο ος Ματ Π, πιο οπίπα πιοᾶ παοτοτήταξο παϊτασυῖαπα οὐεῖ, οἳ 
39. Οὐκ ἤθελεν ---γνῷ. ΛΑ Ῥομμίαγ πιοᾶρ οἱ 6ρεακ- οπί Π]σοο παπί οοην]οϊα,” Της 
ἵπᾳ, κο Εναί αἲ νἩ. 30. οὐδένα ἤθελε γνῶναι, αἵᾳ- (αἰπαί]ατ {ο ναί αἲ 1 Όοἡ, ν]. δ.) ἵφ .. αστοεα- 
παρ κο ναί Ἶε ννἰκ]γοὰ {ο (τανοὶ ἵπ α ργίναίο ΌὈ]ο {ο (Ἱακείσα! ακαμο, ο Ῥ]αΐο ἈΤεποχ. δ- 
εἰαταςίου, «οὐδεὶς ὅστις ο σεται . Ματαςίο Α.. οὐδεῖς ὅστις οὐ γελά καὶ ἐρεῖ. Τ]ηαογά, Η. 5 . 



ΜΔΕΚ ΟΗΛΡ. ΙΧ. 41--- 45. 
ΜΤ. 

ς ς ] δι ο αἱ 3ν ς «ϱ ; 5’ 

4] 1 ἡμῶν, ὑπὲρ Τ ἡμῶν ἐστιν. Ὃς γὰρ ἂν ποτίση υμᾶς ποτήριον Όδα- 168. 
π - δι ΄ 5/ μα ο υ 3 Λ Π ς ο 3 3 

τος ἐν [τῷ] ὀνόματί [μου,] ὅτι Χριστοῦ ἐστὲ, ἁμὴν λέγω ἡμῖν, οὐ μὴ 
3 3 -- ΄ . ” 

49 ἀπολέση τὸν μισθὸν αὐτοῦ. Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίση ἕνα τῶν μικρῶν  «ὃ 
” ’ 3 ὰ κά 3 α. κα ὁ 3 ΄ ΄ 

τῶν πιστευοντων εἰς ἐμὲ, καλον ἐστιν αὐτῷ μαλλον, εἰ περίκειται λίθος 
.] ιά 3 - . .] ΄ 

μυλικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ῥέῤληται εἲς τὴν Φάλασσαν. 
ς 32 3 

43 Καὺ ἐὰν σκανδαλίξη σε ἢ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν' καλόν σοι ἐσὶ  ϐ8 

κυλλὸν εἲς τὴν ζωὴν εἴσελθεῖν, ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἲς 
᾿ ΄ 3 η νά Ν »” Ξ 

44 την /γέενναν, εις το πυρ το ἄσβεστον 
3 -- - 3 

4ὔ οὐ τελευτᾶ, καὶ τὸ πυρ ου 

ἁπορίᾳ τοῦ θεραπεύσοντος Δυνήσεται ταχὺ 5ἰσηίβες, 
«6 νν]] τεαά!]γ Ὀτίης ΠΙπαδεΙ{ {ο ὅτο. (Επίσ.) 

40. Ἰηείεαά οὗ νε {εχῖ. τεεερί. ἡμῶν --- ἡμῶν, 
ΠΙΑΠΥ Μ88. απά Ὑετεῖοης Ἠανε ὑμῶν ---ὑμῶν, 
νυπῖςἩ 15 {Γοαπά ἵπ πιοξί οῇ ἤια οατ]γ εἀΙῆοηες απά 
οἀϊιεά ὃν ΜΗ, Μαμμ., τίεδο., Ὑαΐετ, απά 
Βο]μοῖπ. ε, Τ Ονπῖς, νν]ηνοιέ ΤΘαςοή : ΓΟΓ Ιῃ εχ- 
εετπα] ονἰάεποε {πε τεαάἶησ 15 ποῖ 5αρεΓίοΓ {ο {λε 
τεςε]νοά οπ86, (απά 1Γ 1ΐ Ἰνετο, ἨΜαπιφεγὲρέ απ{]ιοί- 
Τγ 15 οἱ Ηεί]ε ννεϊσΏί ἵπ τεδρεοί ἴο ὙγοτάΒ Ρετρεί- 
υα]]γ οοπ{οαπἀεά ἵπ πο Μ55.) απά ἵπ ἰπίεγιαί, 
Εποασ Ἰπετίοτ; Γος, 15 ΕΤΙΙΣ. (τα]γ τεπιατκς, Ῥοί] 

το απάἀ αἲ Τακε ἵκ. 50. “ 4ς 7εσα ασίίατ, ποη ἀθ 
Ἀροξίο]ε. Ἐί ροτηῖέ ὀεφα5 Ιπο]ιάετο αἰπιι] ἆἷς- 
εἴρα]ος, 56 εχο]αάετε ποπ Ροζ.” ἨΗε αἱκο οὗ- 
8ο{νες (αί {8 γετςε οοΠ/{αΙΠΒ α εδ] ΓΘΑδΟΠ ΥΗΥ 
πο ππο]εείαίοῃ «Ἰου]ά Ῥε σῖναη ἴο {πε Ῥείβοπ 1Π 
ααθξίοῃπ. [ζοπιρ. αἶδο Μαιτ. κ. 90. 

41. ἐν [τῷ] ὀν. ---- ἐστέ.] ἜΤηε νγοτὰς ἵπ Ῥτασκοίς 
ατο ποί Γουπά ἵπ νετγ πιαπΥ Μ55. Ὑετεῖοπβ απἀ 
Ἐατ]γ εἀϊίοπς, απά ννετε {(Ἡτοννη οί οϐ {α ἰοχί 
ΡΥ ατίεςεὺ., Ὑαίετ, Ετίία., απᾶ Ῥε]ιο]σ, τίσιγ, 1 
εώπίς {οτ νε ΠΙαΥ ΠΙοΤ6 εαβῖ]γ αοσοοαπί Γοτ {ία 
ἠπαεγέίοπ ἴἴαῃ νε οπικείοπ οἳ νε υνοτάς: θ5ρες- 
14]1γ αξ Όπε Γοτος οἱ νε «οπισυν]αίΐ τατο Ῥ]γαβθ ἐν 
ὀνόματι ὅτι Ἀοο ποπαῖπο νε] ἠέμ]ο, “οι αοοοιηί 
ο) ννας ΗκεΙγ {ο ο ππκποννη ἴο ινε βοτῖρες. 
966 Τηπογά. ἵν. 60. 1. Αί Όιε δαππο πια, 1 18 
πο ἱπιροβείρ]ε, Ελαί νο ΟΟΠΙΤΠΟΠ “να πιαγ ο 
Ενα (τας 96. Αέ Ἰθακέ (ἶιο ΓΘἈΦοΠ8 α]]εσεά ασαὐιδέ 
ἵε ϱΥ Ἐτία. (Ώναῖ Ἡ 19 ρ]εοπαρίς; ναί ιο ερεχ- 
εσερίς Ίπ ὅτι τοῦ Χρ. ἐ. 18 Ἰαπσαίά ; απά ἴιαί ΓΟΥ ἐν 
τῷ ὄν. Ἠά {ο Ἠανε Ὀεεῃ Υτίαπ ἐπὶ Γοτ οοηςίβ- 
-νν 4- βακα. ϐοπιρ. ν. 95.) ατο ποῖ οϐ απΥγ στοαί 
νεϊση; Όνεγ πιῖσ]ηί ταίΊχετ Ἰοπᾶ 5 {ο 5αβρεοί αἰ- 
{εγαίίσπα, {ο μοῖ τιὰ οὗ ν]ναί να» οβεηβίνε, --- ἀῑά 
ννς ποῖ τεππεπιΏετ Ενα νο Οπής ἵπ φπθβίίοη 
Ἠνετο πο Ῥοίβοπς ἸκεΙγ {ο Ἠανο ἀεγ]ποά 5ο 
πεαί 4η επιοπάμίίοη. 

--ὅτι Χριστοῦ ἐστέ] Τί Ἰα8 Όσδοῃ ἀείαίοά 
ψνηθίνει Χριστὺς ἵπ Όνα Ν. Τ. δα ργορεγ παπα, 
ογ απ ἵο. Τῆναί Π νναβ τι - Ἰν απ αρ- 
κ. ἀεεστίρίίνε ο οβῖοε απά ἀῑσπιιν (1κο ὃ 

«στὴς, 866ΠΠΑ ορτίαίη; παπά ο {εφμοηί 19 9 
μπα ἵπ Όνο Ν, Τ., Όναί 9οππο οοπίοπἁ ναί Ἡ 8 
πανε εὰ οπεγνίκο. Βυί ἵπ Ῥοπι, ν. 6. 1 
οση, 1, απά 50, 9 Όοι, Η. 5. Οοἱ. Πἱ. 94. 1 

κε, 1. Ἡ. ἵο τοπᾶσν “νο αποϊηεσᾶ, οἱ ονοη 
“ Όνε Μοκκα]ν ννου]ά νο Ἰναγκὴ. Ἠσπεο ΜΙά- 

πια ἠπιαίπα ναί {π αἲ] ἶλονο Ράββασο» Χριστὸς 

ἵ πιβτο]γ α ρτοραΓ παππο; απά Ἡς οοπίσηὀν εαέ 
ενον ἁωίπᾳ σας Βανίουτν δα, Τε Ἰπά Όσσα 

Μα, κανί, 1. απά 90. ννηῖι 
Μ 3, ., Ἠσνονον, ἵ οὗ ορίπίοη ναί 
ή ακο ο Όνο ννοτᾶ ννακ ποῖ Ἱπιτοδισοά απ] α[- 
ον Όνο τοπαττοσήοη, Ην Όνο ργοκοηί ράσο 
ΜΙιάά]1ει. αρασ ο α Κἰπάτοᾶ οπο αί Τ 6οἨ, 
μή, 33. ἡμεῖς ἓ) Χρισγοῦ, Χριστὸς δὲ Θιοῦ. Τῆο «αππο 
Ρίγακο εἶναί τινος, ἵο ἵνδ ἀθνοιοὰ {ο ΑΠΥ οΠ6, ος- 

5 ς ’ 3 

οπου ο σκωληξ αυτῶὼν 

σθέννυται. Καὶ ἐὰν ὃ πούς 

οητς εἶδαννπετο ἴπ ια ΧΝ. Τ., απά 5οπιείπιθς ἴἵπ 
Όλο Ο]αβθίσα] νυτΙ{6Ι5. 

49. τὰς ὁύο χεῖρας] “΄ Ῥοῦι ο γοιχ Ῥαπᾶς.” Τ]ε 
αγίῖο]ε Ίας Ἰετο ἴ]θ Γοτοςθ ΟΡ {πε Ῥοββεςείνθ ΡΓΟ- 
ηΟΙΠ. 

44. ὅπου --- σβέννυται.] Τηε υγοτὰξ ατο ἀθτ]νεά 
Ποπα 15. Ἰχνῖ. 24., Ἡπετε ἔπο Ραπἰςηπιεπί {ο Ὀθ 
Ιπβιοίθά, ἵπ Πῖς Ἠ{α, οη ἴποςε νο ατα τουε]]ίοις 
{ουγατάς ἀοά, ατα γ]νιά]γ ἀορίοίεᾶ, Ὦγ ἴπε τορτθ- 
εεπίαίΊοηπ οὗ (πεῖτ οαἵσαςςες Ῥείπσ εαρ]εοί {ο 
Ώιο οοπβπαα] σπανΊησ ΟΕ ΝΟΤΙΑΣ, απἀ ιο ἆ6- 
νουτίησ οΓ απ απεχκἠπσιίςσμαβ]ο βτα, 5ο ας {ο Ῥθ 
οὐ]εοίς οὗ ἀείεσίαίίοη {ο αἲ] βιίατο σθηοΓα(Ιοης. 
Τῆς ψγοτᾶς ατα Ἰθτο αρρ]ιεᾷ {ο τορτεςεπί {πα 
είεγπαί παῖςεγι οἳ αποί]εχ ννοτ]ἀ, ὈΥ Ίπιασες ἀθτῖν- 
οἆ {Ποπ Γέεννα ἵπ ΜΠῖς νγοτ]ά ; οἩ /ΠῖσΠ, α5 ἃ [6- 
αποπ{ επιρ]επι οῇ {ογπιεηΐί, «οο ἸΝοίο αἱ Μαίΐ. ν. 
25. Ἴπε {ια τεπάρτῖησ 8Θ6εΠΗ5 {ο Ῥ6, έ πηετα 
Ένα ννογπα ἵ5 ἨΘΥε6Γ {ο ἀἱθ, ΠΟΥ {Ἡθ ᾖτο {ο Ῥο 
απεπο]λεά.” Ῥο νο Ξθ6ρί. υνε]] τεπάθτς, ὃ γὰρ 
σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει, καὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ 
σβεσθήσεται. Ἀιπηϊ]αγ βσατες ατο Γουπά ἵπ Εεο]ας. 
νΗ. 17. ἠἐκδίκησις ἀσεβοῦς πῦρ καὶ σκώληξ. απᾶ 
ἠπάΙέι κνΙ. 1Τ. Ἐίριος παντοκράτωρ ἐκδικήσει αὐτοὺς 
ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ὀῥοῦναι πῦρ καὶ σκώληκας εἰς σάρκας 
αὐτῶν, καὶ κλαύσονται ἐν αἰσθήσει ἕως αἰωνος. οπης 
ἀϊᾷετεποο ος ορἰπίον, Ἠούγενετ, οχἰδί α5 {ο ἴῃο 
πα/γε οΓ {1ο ραπϊπππεηί5 Ἰετο ἀοδίσπαίοά ὮΥ ὁ 
σκώληξ αὐτῶν καὶ τὸ πῦρ (5οΙ]. αὐτων, Ἱ. ο. οἳ ἴπο 
ν]οκοά} παππε]ν, πνπείεγ {ευ ατα {ο ο τοσατ]- 
εᾱ α5 αείµα απά ροδήΐτο ΙπβΙοίΙοἩς, ο: α5 Πσηγα- 
ἰρείη γαργρβδεπ/ήισ ἴο σπανἶπσ οῇ τοπποτ5ο απά 
α.Ὕθβε «Αρια-ες ἆ απά (ο {οτίατο οῇ ππανα]]]πσ 
ταρτοας], {ος Πανίησ Ὀτουσηί οἨ {ποπιςε]νες (εῖτ 
ον ἀθείτισίοῃ, Ἠαπη Ἠπνο Ῥοεῃ Ιπο]ποά {ο 
Όηπκ Οναί, Όνουσ] ἴπο βγο Ώο (ακοῃ ἵπα ρ]ιγείσα] 
86Π86, νο Ίροηη 1 Πσιγαωο,. Ότπ ννηῖο] ΙΠίοτ- 
--- Π ἵ5 (γπ]γ οὐδετνοά Ὦγ Επ(σ. Ὠνας ἑ νν]αῖ 
ο]ά5 ροοᾷ οΓ οπο οἸαήβε οῇ πο αοπίοησθ, ππαςίε 
ο να ο Ἴνογ; Γοτ α οοπ(αδίοη ο πο ρ]ιγείσα] νε] 
Όνο πιοίαρλοτίσα] ἵπ πο 8αππο βοπίθπῃοο ἶ5 ποί {ο 
Ὦα (ο]εγαίσθά,”  Απά Ίο ννου]ά Ἠανο Λο ακοή ἵη 
Ότο Ἠίοτα] 8οηΏβο. Επί ἴΊοτο ΑΟΘΠΙΒ ΠΟ ΤΟΠΡΟΠ 
νἩγ Ῥοί] ἔογπης εποπ]ά ποί ο τοσατὰοά 3 [ση- 
γαήΐμε, Υοί ἀοείσπαίίπσ, ππάςγ ἴιορο βσιατος, γραί 
ἑπ[ίο[ίοπια πς ἀτοπάβα] {ο νο Όνοη ᾖππιο, αἱ ἴἶνο 
σπαννίηπσ οΓ ννοτπης, ος Όνο ατηίης οὗ βτο, {ο οι 
Ῥτθρβοπί, Όο6ο πα τοσοπί Τγαυί Ὦγ ἴἶνο Ἰοπγποά απᾶ 
εχοσ]]οπί Ῥτοίσακοι Βεαπτί, οπ{]σοῦ “« Εκοσοίίσα] 
Εαν», οἨ 8οπιο νοτᾶν ο) Βοπίρίατο το]πί]νο {ο 
βέτο ραπήκμπποπε, Ἠππποὶν, αἰῶν, παπά αἰώνιος, 
ση, δης απᾶ γίεννα, απά οπροσἰα]]γ Ἀοοι. 5. 
νο] ἐγοπία οπ πο Ἠπίπτο απᾶ ΠΙΛΠΠΟΤ ο) αλίπᾳ 
βσιτα {νο Ἱππσππσο ἵῃπ τοβροοί {ο νο οὐ]οοί» οὗ α 
ΓΗ έητο ννοτ]ά, Τ]νο αΌ]ο ντο ποτο αἰνονήν Ίνουν 
{εἨπρροα (ΠΑΠΙΟΙΥ, Ὁγ Όλο ννοακπομν οΓ ο πα μτο, 
ππά νο ρονοτίγ απά ἱππλοφηπίσποκα ο ἨΗΠΙΛΠ 
ον, Ενας νο πγο σοπιρο]σᾶ, ἵπ προπκίπα 
ο νο Ποίίγ, οἵ οὗ να Οήημν οΓ αποὔιε νοτ]αν 



” 

σου σκανδαλίζη σε, ἀπόκοψον 

ΜΑΗΚ ΟΗΑΛΡ. ΙΧ. 4ὔ --- 60 

αὐτόν" καλόν ἐστί σοι εἰσελθεῖν εἲς 

τὴν ζωὴν χωλὸν, ἡ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα ῥληθηναι εἲς τὴν γέενναν, 

εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄοθεστον, ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῖρ 46 

9 οὐ σβέννυται. Καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃη σε, ἔκβαλε αὐτόν" 4- 
καλόν σοι ἐστὶ μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἲς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεὀῦ, ἡ 

δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα ῥληθῆναι εἲς τὴν γέενναν τοῦ πυρὺς, ὅπου ὁ 45 
΄ στ . ὁν ε) στ 9 ᾽ ο 3 ΄ 

σκωληξ αυτων» οὐ τελευτᾷ, καὶ το πυρ οὐ σβέννυται. 

ἁλισθήσεται, καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἅλισθήσεται, 
: , ΄ 3 

δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; 

1ᾶς γὰρ πυρὶ 49 
Καλὸν τὸ ἅλας"' ἐὰν 60 

Ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς 
ἅλας, καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 

{ο πηακο 1156 ΟΓ {6ΓΠΙς ιο] ανα α τε[ετεπος {ο 
ειὲς ννοτ]ά. “Της, οοπάπαες Ἰα,' Ηεανεῃ ἶ8 
τορτοβοπίοά α5 α ραγαάἰνε, 1. 6. ἃ ρίραδµγε σαγάεῃ ; 
α5 α ον νο πιασπἰΠοσηί να] απά εἰίτασίΙτοΒ 
85 ἄ Ρρ]ασο ο ροτρείπαἱ Γεαρήπςσ απά ἀεΙσριςς αδ α 
Ιαπά οΓ τεςδί παπά ονετβοννίπς ρἰεπίγ; ἄ8 α πιασπίῆ- 
οεπί ραϊασαε, ἵπ γνλ]ο] πο σαο8ί πρρεατ αἆοτη- 
εα νι ρτίπος]γ τοῦες απά ερ]επάῖά οΓΟΝΝΗΝ, παπά 
ατο πὀπη]{οὰ {ο ο Ιπιπιεδίαίο ῥτ6βθπος οΓ ίνα 
ρτοαί Κίπρ οῇ Κῑπσβ. Πε 18 τερτεδεπίθἁ 48 3η 
αὐιθς; α Φοίοπιίε ρί; ἃ ἰαχε ναι Ὀατποδί νι 
ἤτο απἀ Ὀτίπηδίοπε, ἴἶνθ ΑπιοΚκο ο) νΥμ]ο]ι αβοθπάεί]ι 
μρ {οτ ονετ απά ονογ: α «ἄἴεμεππα, Ὑν]ετο ἴἶνα 
ν/οτία ἀῑαίῃ πο, απά ιο ἤτο 15 ποῖ απθηπο]μθὰ ; α8 
α Ρ]ασθ οἳ ου{ετ ἀπτκήθβς: 48 α Ἰοπίῃβδοπιο ἁπῃ- 
αα : 35 α Ρ]ασο οΡ{οτίατο απά απσαἶδὴ απδροακα-] 
Ἰ: α Ρίασςθ οὗ Ραπϊκμππεπί Γτοπα ἀοά, οἩ. Ὑη]ο]ι 

8] πο νία]ς οῇ ή ντα] ατα ρουτεά ους: απά ὮΥ 
οἵιογ 51ο] {τοπιθπάοιις ἵπιασος αἲ] ἆταννπ {γοπη παῖ- 
υτα] οὐ]θοίς ο ἵοτγοι απιά ἀῑδίτοςς. Τ]αί ποπο οἳ 
Όλοφο ἀθφοτῖρίίοη8 ατα {ο Ὦο ἠἱέργα[[η ππάσγκίοοί, 
β6Θ/18 {ο ῦ6 οχοσοάπσ]γ ουνίουςς [οτ 1 απΥ οπθ 
ἶς {ο ϱο /εγαίψ απἀετείοσά, τολίοίι 18 ιο οπο Ί 
Ἠ]ιο ννη] ἀθείετπιίπο Οι απθκίον Ί Τον, 
Όπθτο ατα πο ραγήσι]ατ ρτοιπάς Γοτ πιακίησ ΑΠΥ 
ειιο]ι ἀείογπαϊπα{1οἩ, νο παιδί οἱί]νοτ οοηβίταε αἲ] οἳ 
νοπι [σιγα ἰυείψ. οτ αἲ] ο Ἴνοια ἠήεγαϊίψ. Νο ια 
Ιαΐίος, Ὀδσπαβδο όπιο Ε]0]α πιαξί ὃς τηπάο το ςοῇ- 
(ταδ]οί 19ο] {, ῶογοπά αἲἰ ρος51ρίΠγο[τεσοποϊμαίίοῃ. 
Γι πιαςί αἶκο Ὀο πιπ]ο {ο οοπίτας 1ο πο παίατο οὗ νο 
αρίγέικαί απά πν]δίρ]ο ννοτ]ά. Το Γοτπιοτ, (γοτθ- 
{οτο ἵ8 νο οπ]γ ρτϊποῖρ]ο νο] οππ ὃς αἀπ]εά. 

Νοί οπ]γ ἆοθα ενα Ἱαπσπασο ππάετ οι οοηκίά- 
εγα{]οη οχρτο5ς {ογππθῃί, πο αοα{οκί ἵπ Κπά, Ὀαί 
εἴεγπαί ἴπ ἀμγαίοπ. 30 ἵπ Όιο ραγα]]οἳ ράββασο 
οὗ Ματλλονν, αγο {πο οχργοβδίοης εἰς γέενναν τοῦ πῦ- 
ρὸς απ εἰς πῦρ τὸ αἰώνιον, ἴἶιο Ἱατίοτ ο παλ θγίηςσ απά 
οοπιρ]οίίπρ Όιο Ἰάοα ἵπ Όνο Γογποτ. Απά νογο- 
οτο ἴἶνο ποίίοπς ο) Ἴχοβο ννπο (τοσα [νο πιο οἩ 
Οτίροῃ Ἰανο ἀπτοά {ο ἠὐς Οι ἀπταίίοπ, ατο Ἰνου]ι 
πτοιπά]οθε απά ργοβυππρίπου», 3ο Ῥτοῦ, Βίαατε, 
αἱ ὁ ΤΤ. οὗ νο Ώο[ογ”-ππεποποά νου, αΏετ οοἩ- 
εἰάθτίπῃ αἱ Ίατσο χο Ὀοπτίηα νν]οἷι νο 9ο οὗ Όνο 
ἵογπις αἰὼν παπά αἰώνιος ἵπ Βοτίρίατο, Ίνανο ον ιο 
εαθ]οοί ο) Απἴατο ραπκπαθηξ, οοπ1ο8 {ο Ομ οοἩ- 
οἰηκίον (αννθα], Ιπάσος, Όαί πο {ο ο στ γερμ 
Οναί 1 ἆσος πιοδῖ ρ]αϊπ]γ απά Ἰπδυυἡαυ]ν Γοἱ]ονν, 
Όναί {Γ ὔιο Βογἰρέκγεν Ίαυο ποί ααφεγίρά ἴε ΕΝΡ 
1.35 ρυπίκΏππσπῖ οὗ Όνο νν]οκοᾶ, ποϊνοτ ανα 
νου αλκοτίσά νο ἘΝΡΙ.Ε35 ἠαρρίπεςς οἱ ιο τἱσηί- 
εοµα, ΠΟΡ (ιο ΕΝΡΙ.ΕΔΑ σίογη απά ετἰφίεποε ο) νε 

Το οπο ἵ οααα]]ν οσταῖπ οι νο 
οίνος. Βοῖ]ν ατγο Ιαἱά ἵῃ ὧν βαππο Ἠα]ππος, Του 
πιικῖ Όο (τος Ὦγ νο καπιο {σδίς, Απά ΙΓ νο μίνο πρ 
Ότο οπο, νο πιακΕ, ἵπ ογάοτ {ο ὃς οοπαἰκίοῃε, πῖνο 
10 νο οίποτ αἰκο,. νο ξ οπη ἴνο «Ἀουνα, ναί 
Όιοτο 8 ἀε[ίνεγαποε [Ποια “ Όνο Ίακο οὗ ἤτο,” 

γν]λο]ι 19 “' ἔιε φεεοπά ἀεα[ι,' Ένθι κοπηελίπᾳ νη] 
νς ἆοπο {ο αῇθοί {ο ααθείίοη απἆετ οοηβίἀετα- 
Ποπ. Ὀπα] Ὄνει, Τ98εο ποῖ Ίονν Ὑνς οαπ ανοἰὰ 
Όνο οοπο]αδίο, ναί νο βππο]κε οἱ αίατε {οτπεπί 
ν/]] αθοεπἀ αρ ου ευεγ απἀ εὔεγ/ 8ο Βρ. δετ. 
Ταγ]ος, ἵπ 5 πιαῖσμ]ενς Ώήκσσασβα, επε(]εὰ 
ες Ἴ]μο Ἐοο]ίκ]ι Εκεβαπρε,” αβΏοτ εἰγοννίπα νο ἀϊκ- 
ποιοι {ο ὃς πιαε Ῥείνεεῃ νε οὗ Όνα 
Ῥτορ]ιεί, νΥλίοἩ τεργεφεπ!ίς νο α{{ετ απιά εγετ]αςῖ- 
Ἰηρ ἀερίταςίίοι οΓ ιο αννίκὴ πα Γίομ, απά Ἱ 
Όναί να ννοτι 5{αοὶς οἶο86 {ο πε Ἰεννίκὴι πα ίση, 
απά νο ἤτο οὗ (005 ντα βαπηεά ου ἳ 1] 1 ρτο- 
ἀπσεὰ 19 ρε ήοι: αάάς, ναί Οής, Ὀθίπα ἵταπβ- 
Γοττοὰ {ο αἰσπίῇν [νο αίαίο ο μα ος α εοπ]ς, 
Ὑν]ιοβο ἁγίηᾳ ἵδα οοππαα] Ροτίελίπα, γν]ο οπη- 
ποῖ οεα8ε {ο Ῥε, πιεί ππεαῃ απ΄ οἴεγηϊίν οὗ ἆπτα- 
Ποπ, ἵπ α Ῥτορες απά παϊιτα] εἰσπίβοπίίοι, 8ο 
Όναί αν να Ὕνογπα, ὝνΊγεν ἴῖ βἰσπίῆος α (εππιροτα] ἵη- 
Πιοίίοηῦ, ΠπεαΗς α Ἠοτπι Όιαί πενετ οθπ8ος αἰνίπᾳ 
{οτππεηί 11 ιο Ὀοὰγ ἵ9 οοπεαηθάς 5ο νΊεη Τί 18 
(ταπβ[εττεά {ο απ΄ Ἱπιπποττα] εἰαΐα, 1 πααβί εἰσηὶ 
38 ππΙοἩ {π Ὅλαί ρτοροτομ. "αι ( εἴετπα],' Όναι 
4 μμ αι πο οπὰ αἲ ας Όθοσαςε ια 
εου] οπηποί ὃς Κἰῑ]θά ἵπ {νο παιυταί κεηςε, Ὀ{ 18 
πηαάς παἰδεταῦυ]ο απά ροτίκηῖηας {ος θνετς ναί ἰ9 
ένο ννοσπη ανα] πο ἀῑε”” 5ο Ίοησ ας πο κο] καὶ] 
Ῥο ππουηδαπηεά, ος” 01ο ἤτο ενα] πο ὃς απεπο]νος”” 
Μ]] εἶιο ροτίοὰ οξαἩ ἱπηπποτία] Ἠπέυτο ο/ηος. Απά 
Όναί Ολή9 λα] Ός αὈφο]α{ο]γ Γος ενος, νντ]νουί απγ 
τοβίτἰοΏῖοῃ, αρρεατε απαηαννεταῦ]ο πι Ες, 
Όντο βαπηθ /' [ος ονοτ ' Οναί {9 [ου νο Ώ]οφκεά «οαἱς, 
Όιο βαπιθ «έ Γος ον ”) ἵ8 Γοτ ιο ποουτεθά «οα]ς, 8ο 
Όναί Οπ]5 απἀγίπᾳ Ὑνοσπα, Οἱ απαπθηςλαῦ]ο ἤτο οϐ 
Ηε]]Ίνανο πο ρετῖοά αἲ αἲ ς Ὀἳ αἸνα]] Ἰακὲ αν Ίοης π8 
(οἆ Ἰα8ί5, ος νο ππθαδτο ο α οἰεγηί τν.” 
ναί ΟΕ ννας νο απίνογκα] «οηΙπποηί οὗ νο 
Εα1θγς (νι ἶνο οχοσρ{ίίοη οὗ Οτίροπ)}, ἵ «ουν 
υγ ΜΟΥ, ον Ηεῦ, νὶ. 3. Όνο ἀοοίτίπο 
ἵ οοπκοπαηί ἴο γδακοη, πς νε] 5 Βοπίρίητο, αρ- 
Ροαγ8 ΓΓΟΠΗ ἡΐ9 Μανίηα Όνδοῃ νο] ὃν ΟγθοΚα, Ἠοπααης, 

49. πᾶς γὰρ 
πο Ραβδασο ἵπ νο Ν. ρο 
ὖνο Οοπαπιεηίαίοτα, ΟΥ 80 ἀοβοά αἲ] οΠογίς {ο 18- 
εἶση {ο 1 ΔΗΥ οογίαία ἰποτργοίαίίοη, ας Οής. Τε] 
ἱπαροβαίδ]ο Ίετο {ο ἀείαί[, πιασ]ι Ίος γουΐειο, ΘΥΘΠ 
α {οπή οἳ Όιο Ἱπεοτργοϊαίοης νήσο Ἠανο Όνδοι 
Ρτοροβοά. ΤΠ ππυκί καῇῖορ (οπεἶπς αἲἲ πιοτο 
οοπ]οοίαγθα, ος Ιπιετρτοίαίίοηα ρτουσράίπς οἩ 
αἰγαϊποά 86Ώ86 ο) νο ννογήκ) δ ποσο Όχοβο οκ- 
Ροκἱἶσπα οἱ Νίο Ἠανο απγ αοπιρ]απος οἳ 
τα, Ττ δα πιαοτία] ργονίους φαθαίίον, νν]νοί]νοτ 
νο ννοτά« αγο {ο ὃς οοπεἰἀοτοά πι γο[ὂτοπος 
Ὑν]ναξ 1οοπέ δε[ογε, ος ἴἈΚκοη 8 ἃ φεραγαίε αἡ 
Το Ἰαέου 9 νο νίονν (ακον πα ] 
Καπ ο πιπηίαίης, ναι άθν. ποτε 
γογεο ατο ουἵἳ οῇ ρίασε, παπά Ὀο]οπᾳ ἴο 8οππθ οπου 



’ 

ΜΑΕΒΚ ΟΗΠΔΑΡ. Χ. 1---ὔ7. 
ΜΤ. 

ΙΧ. Κ4ΚΕΙΘΕΝ ἀναστὰς ἔρχεται εἲς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας, διὰ 19. 

τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου" καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτὸν, . 

9 καὶ, ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. Καὶ προσελθόντες οἳ ὧα- 8 

ρισαῖοι ἐπηρώτησαν αὐτὸν, εἰ ἔξεστιν ἄνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι  πειρά- 

Ά ζοντες αὐτὸν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς' Τί ὑμῖν ἐνετείλατο 

4 ἸΙωῦσῆς; οἳ δὲ εἶπον, Ἰζωῦσῆς ἐπέτρεψε βιβλίον ἀποστασίου γράψαι,  Ἱ 
ὅ καὶ ἀπολῦσαι. Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' Πρὸς τὴν 

6 σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην ἀπὸ δὲ ἀρχῆς 

Τ κτίσεως ἄρσεν καὶ Θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὃ Θεύς. Ἔνεκεν τούτου 4 

Ρατί ο{ νε (.ο8ρε]. ἢΤη5, Ἠούγεγες, ἶ5 α σταζυ]- 
τοις 5αρροβίοἨ : Νίο] Ἠας, ΠΙΟΓΕΟΥΕΣ, {με ἀῑδαά- 
ναπίασο οἱ ἀερτίνίησ 5 οἱ αἰ] ῥοπεβί οί α εοπἰέεπέ, 
{ο θἶιεά 5οππε ϱΙΙπιππετ οἱ Ηβῃί οἨ {5 4εερ οϐ- 
εουτίίγ. Υεί έἶνοβε νο αάπη]ί {λαί {λε Ρρᾶ55ασο Ἠας 
α οοππεσίοη νηξ]λ απά τείετεηοε {ο νγμαῖ ρτοσθάες, 
ατε ποῖ αστεεά αξ {ο Όε Ρτεςσῖςε παίατε οἳ ναί 
εοππεχίοῃ. ΛἈήαπΥ τείετ 1 {ο Όνε ποτά ΙΠΙΠΙθ- 
ἀῑαίε]γ ρτεσεάῖησ; 5ο {ῑιαί εἰίπετ α Γεαδόπι ο ρα 
εαιρροξεά σῖνεν πο Όνε νν]οκεὰ ἵπ Ἠε]] νι] Όα 
{οτιπεπ{εά απίο εἴετπα] Πε, ο: Ὠιαί νετ. 49. ΠΙαΥ 
ϱο οοηβ]ἀρτεά α5 α {αγίηετ οχρ]ἱσα{ίοἩ, οἱ Π]αδίτα- 
Ποπ, οἱ ναί γνας ααὶἀ ἵπ νετ. 48.; {ο γὰρ Ἠα5 
οβίεπ {ο 56ηΏ5ε ο πρπιρε. Βαΐ Όνε στεαί οῬ]εο- 
Ώομ {ο Οής πιοάε ο ΙπίετρτγείαΊοη 15, Εἶναί Τί οοΠ]- 
ρείς πει {ο αβεῖση 5ΙἩἨ α 56Π56 {0 πᾶς 5 «πΠ- 
πο ὃν ]α5ἡβεά οἩἨ αΠΥ ρτϊπαῖρ]ο οϐ οοττθοίῖ 6χε- 
σερί, ΠαΠΙΕΙΥ, “΄6ΥΘΓΥ ιοϊεχρά πναπ,; ΟΥ, ΄ ΕΥΕΤΥ 
οπε {ο/ οεε εοπάεπιπεά {ο ΠΗεί!).”. Οπῖίο α5 οὓ- 
1εοοπαδ]θ 18 {π. 5επ5ε Οἱ πᾶσα θυσία, α55ἱρπεᾶ ὮΥ 
βοπιε οἳ {περα ΟοπιπιθΠ{α{ΟΓΑ, ΄ ΘΥΕΤΥ 9Π6 60Π86- 
οτα{εὰ {ο (αοά :)' Ὦγ ν/ΠῖςἩ επθ εαὖί 18 {ακεη {ο ΠἹθαΠ 
Όνο καὶτ ο{ Αι. Μαπν οὔπετ Ἱπίετρτείαίοηβ 

υ] ατο στοππᾶεἆ προῃ 5 Ἠγροίμεείς, Εναί {η υνογάς 
Ἠπνθ τοίετεποθ {ο ἴλοβο ννλίοὮ Ππππιθάϊαίε]ν ϱγε- 
εράε; 6ΥετΥ οπε ος ν]ήςἩ, Ἠονενετ, (15 ΕτίίΣ. 
πας ρτονεὰ} 19 Παθ]ο {ο ν»τγ 5ίτοησ ορ]εσίίοης. 
Τε 5 πουν οχαπηῖπε νο οὔιργ οἶα5ς οἱ ΙΠίετ- 

Ρτεία{ίοης, παππε]γ, Όιοβο νΠίο] ρτοσθεᾶ οἨ {ο 
Ρηϊπεῖρ]α, Όναί Όινο νγοτάς Ἠρνο τοίεγοηπσθ {ο Υεγ. 
4η. πς πᾶς ΙΙ] ἀθποίς “΄ 6νοτγ οπο οὗ γοι,” 
6 ανοατγ Οπήκήαη. Βυΐ ναί ἵ Όχο πιθαπίησ οϱ 
πυρὶ ἁλισθήσεται Ί Ἠετε, 45 ἵπ {ε ΓΟΓΠΙΟΤ οἶαβα, 
νο ἨἸανο α πι] Ηθαᾶςο οὗ ρτοσπτίοι» απά ενεῃ αἩ- 
επτά Ἱπίετρτείαίίομς. Ἰπάεεᾶ, οπΙΥ Όνο οαπ ο 
αὐάασεᾶ, ν]ήε] ἆθεκοτνθ αΠΥ αάοπίοῃ. Ἱ. Τηαί 
οἳ Όνομα νο κο πυρὶ ἆλισθ. {ο πισαῃ «έ βμα]] Ὦο 
ραπιποᾶ ὮΥ Όνο Εοίη (μοι. Ἀεο Μαι, ΠΠ. 1]. 
Ασὶς Π, 3, Τηεγ τεπάστ: “Ἐοτ ονετγ Οτίίαπ 
νι] Ἐν αοπποποά νι ο το [ο νο ἨΗο]γ 

{ Οομί])) αν (1η νο οἷά Ταν) νο ρτοσορί να, 
ενετΥ απετίβσο α]να]] ὃν οπβοποᾶ νι κα: ; α. ἆ. 
 Α (καὶ Γον ὡς, 39 οβο) 6ΥΘΤΥ πογίβοο, ππάοτ 
"να ΟΙά Τανν, ννας {ο Ὦο βοπβοποά η καἲῇ, βο ἵη 
Ὅνε ανν, αυοτΥγ ΟΠ κάπη αμα]! Ἠπνο α ρογήοη οῇ 
"νο Ἠο!γ Βρίήε” Βηΐ {ο αφφίση βποἩ α 86Π40 {0 
τυρὶ {98 , Ἀπά νο οπη ΒΟΛΤΟΕΊΥ ϱρροβο ιο 
Ενπηφε [κ ννου]ὰ ννοτᾶ Ενα κοπίσπσο κο οπίρπιαί- 
Γσαγ, ἵπ [αο, Ίνα ἀἰβιου]έγ ἵν ομίοβγ οεηίτοὰ 
ἵπ Ένα Ἱπατρεοίαίση οἱ πυρί; νε] ἴ Όο8{ (πκοη 
ας αποιοπίν δοποταἰγ, ππΠά ΑΟ0ΠΠΟ ΠΙΟΔΦΤΗΝ (18 

'Ἠσκομπα,, Καῑπ,, παπά Επα.], (ο πποαη “« νο 
βετγ πα] οὗ Ἠ[αι” Τον ατο πο, Ἠονονοτ 
πατεσᾶ οπ Όνα πθηκο ο ἀἁλισθήσιται, Βοχ απά 
ο Ἴνετν (ακο Ένα πιοππίηᾳ {ο ο, ““ Ενοτγ Οήκίαη 
ς ροή/βεά Όνα Ποτγ πα] οἱ Ἠδα, αν ϱΝΟΓΥ 
ραοήβες τν κα] νυν καὶ.” Βηί αν ἆλισθ. νι 
ποῖ πὀτηε οὗ κας Ἡν α - ΙΓ ργείετ Όνο Ππίστρτο- 

{αίΐοη οἳ ἁλ. Ρτοροθεά ὮΥ Ῥος, Μιιπε], απά Ετίίζ.; 
εεροοἰα]]γ ας 1 15 οοπβγππεά Ὦ} {λε αποϊεπί σίοδδ 
δοκιµασθήσεται, ἨΔΠΙΘΙΥ, “ δμα]] Ῥα Ῥριί {ο Όια 
Ῥτοο[.» ΤΠΕΥ ν/ε!] τεπιατ], ναί {λα τείετεηοθ ος 
Ώμς νογεο 5 ποῖ {ο νετ. 47 οπΙγ, Ραΐ ]Κουνῖςε {ο 
γετ. 40 ---Ἱ. Ἐοσ, α5 Ετιίπ. τα]γ οὔξοτγνος, “βἴποῬ 
ᾗθ5α5 Ίας ίπογο {]εῖος αχργεβ8εά {ο 5εη ππεηέ, 
Ειαί α Ίο85 6ΥεηΠ ΟΓ πο ΠΙΘΙΙΡΘΙΡ ΟΓ {11ο Ῥοάγ, παγ, 
οῇ έποςδε πιοςδί 56 ΓΙ], ἶ5 {ο Ὦε εποοιηίετεά, ταί]θΓ 
Όναπ {ο γΙε]ά {ο {πε φεἀιοίίοπς οῇ νίοα; ἰλαί 5ο 
Ρεΐης {τιεά απἀ αρρτονεάἀ, νο πιαγ αἰίαίη {πε Ρτίζθ 
οἳ ουσ Πϊσῃ σα]]]πσς ποίηῖπσ σαπ Ῥο οχρεοίεᾷ 
Ῥαΐέ ναί νε «Που]ά 5Ίουν ελαί 5ποἨ δοτί οἱ {τῖα]β 
(1ῆκο Ώνοςα οἱ αλ]είθς) ατο οἱίῃογ ν6τΥγ α5ε[], ος 
αὐεο]α{ε]γ πθοθβδατγ.. «ἘΥ πᾶς παιδί ο απάεΓ- 
είοοᾷ αἲῖ Ῥεγδοπς, αἲὶ Οιγίκίαπς, 5ἶπος {ο {παπα 
νογ. 49 ---48. Ώε]οῃσ. Πῦρ ἀθδίσπαίθς ίποςο Π6τγ 
ἐπα]ς, ἵπ εποοιπίθτίησ νηίσο] ιο 5ε]{-ἀσηία] απά 
{οτέαἆο 15 οοπιρατθά {ο ἰ]ιαί οϐ εαΠετῖπς {Πε Ίος 
ο α Ιπιῦ. Πνυρὶ ἁλ. πιαγ Ὀ6 Ιπίετρτείες, ΄έ νν]] οα 
τ]οᾷ απά Ῥτεραιεά ὮΥ 5ΙοἩ Πετγ {πίαΙς [ου ια 
οπ]ογππεηί οῇ οίογπα] Γε1οΙ(γ].. Ἔ]οτο ἶ5 Ἱοτο α 
πηθίαρ]ογ ἴακεπ [ποπι νΙοΙπης, ὙΥΠΙΟἩ Ὑνθτο Ρίθ- 
Ρατεά Γο φαοτίῇσοο ΒΥ πα Ἱπιροβί{1οπ ο {πο πποία 
φαΐκα. ἜΤ]ο ννοτᾶᾷς οἳ {πε ποχί «]α1βθ καὶ πᾶσα θυ- 
σία ἁλὶ ἁλισθήσεται ατο Γοαπᾶεά ον Τμαονίί. Π. 12. 
καὶ πᾶν δῶρον θυσίας (1. 6. ΘΥΟΣΥ βαοτίῇςς) ὑμῶν ἁλὶ 
ἁλισθήσεται. Απά ἴο καὶ ἶ5 ἴο Ὦ6 τεπάετεὰ φἰσιῖ, 
αφ, 1]κο ιο Που. . 

Ἠετο 15 α ρατοποπηαῖα οἨ ιο ἀοπβ]ο 5οη5θ οῇ 
βα]ΐ{: Γος Όινο ν/οτὰ 15 Πτδί αφοά, αἱ νετ. 49, 1π 18 
Ί/0ΡΕΡ 46Π86: επ, αἱ νοτ. 60, ἵπ 15 [σιγαξῖυα 
οπ6: Ὑηοτο Τί ἀθποίθβ, 38 80116 Β4Υ, {πο βα]ί οἳ 
πρπακρ; Όσα ταίἸοτ, Νο ΠΙΔΥ 8ΒΗΡΡΟΡΘ, Νῑ]ι 
οίνογς, πο αα]ί οϱ ιρκάοπι. Ἀ6ο (0ἱ988. ἵν. 6. 
Οοπιρ. Μα. ν. 19. Τμικα χὶν. 84. Ῥοπι. κ. 18. 
Που. κ. 14. Άβοτ τοσοπιπιοπάῖπσ (ιο (αγ οἱ 
Ἰοήκάσπε, ΟΥ Τιοτὰ οη]οίη ἴο ου]ναίίοη ος ρεαςε 
οπ6 γη αποΏιοτ. 

Χ. 2. οἱ Φαρ.] Ἴ]οτο ατο ΠΙΙΠΥ ΜΑ 3. Ἠθτο {]αί 
Ἠπνο ποί πο Ατήο]ος νο ἵ σαποθ]]οά Ὦ 
Οτίσκὺ., Ψαΐοτ, αιά Βομοί. Βαΐ, Τ αρρτο]οεπά, 
Νοαί αΠΥ σοοᾷ τθηβο!. Τ]ο Ατίσ]ο (Γοαπά ἵῃ 
Όνο ρηγα]]ο]ἳ Ῥαββασο) οππ βοπτος]γ Ὦο ἀἱδροπεοά 
ΜΕ: απά (ἶνο βοπΠ8ο ἶβ, “ ῆιο Ρ6ΓΒΟΠΗ Ίο Ὕνοτθ 
οῇ Πιο ποοί ο νο Ῥ]ατίκοςς 1η 1ο εαττουπάἶηπα 
σομΠ Ισ,  Ἡ ν, ροτµαρε, Ὦο αἰά, (ναί ἴ]νο 
β6Ώβο ἵ, “8ος Ῥηατίκοςν,” οι Βδυί ναί 
νοιμ]ά τοφαίτο Φαρ. τινες. Ἠομβίάος, Πέ ἵν οπβίογ 
(ο ποσοιπί [οι Όιο οηηακίο ΕΛΠ [ους ιο ααἰαἡΗίοπι 
οὗ νο οἱ, νεο Ε πα, ντι πιοτο ναι Εν αεαπ] 
ἀἱκοτοίίοημ, τοπίπ απά ἀοίοπάμ, Ἡ ἵ πας, Ον 
ροης ΝΤΦΒ, ατο ννινουί νο οἱ ἵπ νο ρητά οἱ ρα- 
κασο, Βιί ΟΥ Άγο νΟΥΥ [ονν ΤΠ δις παπά αἱ 
πιοκί α/ ο Ενοπε ο] αν οπε{ {{ γα, 

ϱ. ἀπὸ ὃὶ ἀρχῆς κπίσεως.] Τπ Οπή τατο ΡΊΤΗΝΟ 
κτίσις ἰσηίβον «« ὔνο ἠήηρε ετοιμος," ὖνο ννοτ]ὰ οἳ 
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19. 18δ.καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν µη- 
. τέρα᾽ καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐ- 

τοῦ, καὶ ἔσονται οἳ δύο εἰς σάρκα µίαν. ὍὭστε οὐκέτι 8 

6 εἰσὶ δύο, ἀλλὰ µία σάρξ. Ὁ οὖν ὁ Θεὺς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ 9 
χωριζέτω. Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ πάλιν οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τοῦ αὐτοῦ 10 

ϱ ἐπηρώτησαν αὐτόν. Καὶ λέγει αὐτοῖς' "Ος ἐὰν ἀπολύσηῃ τὴν γυναῖκα 11 

αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ αὐτήν' καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσῃ 19 

τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται. 

1 1 Καὶ. προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα ἄψηται αὐτῶν" οἳ δὲ μαθηταὶ 19 
ἐπετίμων τοῖς προυφέρουσιν. ἸΙδών δὲ ὁ Ιησοῦς ἠγανάκτησε, καὶ εἶπεν 14 

1 16 αὐτος. ᾿ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός µε, [καὶ] μὴ κωλύετε αὐτὰ ' 

ΙΤ τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ᾽ἁμὴν λέγω ὑμῖν: ὃς 16 

ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὗ μὴ εἴσέλδῃ 
15 εἰς αὐτήν. Καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ, τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτὰ, 16 

ηὐλόγει αὐτά. 

16 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν, προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας ΙΤ 

18 αὐτὸν, ἐπηρώτα αὐτόν «ιδάσκαλε ἀγαθὲ, τί ποιήσω, ἵνα ζωὴν αἰώνιον 

ΙΤ 1 κληροοµήσω; Ὁ δὲ ᾿Πσοῦς εἶπεν αὐτῷ' Τί µε λέγεις ἀγαθόν; οὔ- 18 
18 ο δες ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Τὰς ἐντολὰς οἶδας' ΠΜὴ µοιχεύ- 19 

σης μὴ φονεύσῃς' μὴ κλέψῃς' μὴ ψευδομαφτυρήσῃς΄ 
μὴ ἀποστερήσῃς' τἶἷμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν µητέ- 

υπίγοτςο, α5 χΗ]. 19. 3 Ρει. 1.4. Ῥαρ. ν. 18, ὃς χν]. 
24. ἜΓ]ιο ατσαππεπί ππεαηί {ο ο αγροά ἵπ Οχἱ5 απά 
Όμε Υοτςο Γο]ουνίηρ 15, Οιαί (αοά αἲ Όιο Ὀοσίπηϊίης 
οὗ νε ννοτ]ἀ ογοσίοά ππαπ απά Ὑοππαν ια Ώνεγ 
εἸοι]ά Ἰΐνο {οσεί]μοτ ἵπ ἴἶπο ρτοπίοεί απίοη 5 απά 
Όναί Ἠεπος πιαττίοά ΡΟΓΣΟΠΑ ατα {ο ο τεσατάεὰ 
ποί ας νο, Ὀαί οπ6, απά (πογο[οτε, ὮΥ πο Ὠϊνίπο 
Ιανή, πο ἀΐνοτος οαη ο ρογπη] ες. 

10. ἐν τῇ οἰκίᾳ.] Τη 8οσπας {ο ἀθείμπαίο 8οπηθ 
Ργϊναίο Ιοάμίηας, νο] (ευ οεσιρ]εὰ οἨ χε τοπ ; 
απά Όιο οχργθβείοἩ ἶ8 Ἠετο αφος ἵπ οοπίγαδἱκείπο- 
{οι {ο νο Ρις Ῥίαςρ Νπθτο ος Τ,οτὰ Ἰιαά Όδεοι 
ατσαῖηρ να πο Ἐ]ματίςοςς. 

11, 19. Ίῃπ ἴνεκο ἴννο νν. Όποια 18 α ΠΙΛΥΥΕΙ]οιβΒ 
ἀἰνογαίιν οϐ τοπάΊησε, ποπθ ΟΕ νΠίςἩ, Ἠοννανοτ, 
αιἰλοτίκο «ΠΥ «Ἠαησο ἵπ Όιο ἴοχί. μποτ ππαγ ὃς 
ΒΟΠΊ6 Ὑναηί οῇ ποπίηο»ς ἵπ ἴἨο ΡΊΤΑΒΘΟΙΟΕΥ, Παγ, 
οῇ ρτοοἰδίον ἵπ πο μκο οῇ οπο οῇ ιο ἴθιπιβ οΠῃ- 
Ρ]ογος --- ΠαΠΙΘΙΥ, ἀπολύσῃ ἵπ νετ. 19. Βυαί ἵΓ νο 
νο]ο ο ἴπκοη 45 οχρτοκεοά ρορωαγίεν, Όνοτο 
νι] ἵνα ποϊπίημ {ο εαπηρ]ο αἲ. Τ ἵ ἵταο ναί, 
βἰτίο(1ν εροακίπᾳ, α Σεν] νν][ο οοα]ά πο ἀϊνοτος 
Ἰνοι κ ραπά ς Γοτ 5 {ο ιο οχαπηρ]ος οὗ Βα]οιπθ 
απά οἴνοτς, (είν ποίίοπα Ἠοτο ἆοπο ἴπ ἆοβαποἙ 
οἱ αἲ] Ίανν, απά ἵπ πα (πίίοη οὗ Ἠοππαῃ Πσοσπίίοις- 
Ἠθ88. ᾿Απολίσῃ, Ὀποτοίοτο, αἲ νο, 13, παν, νι 
ΠΙπΗΥ οὗ νο Ὀνορί Οοπιππομίαίοτα, ο οοηκἰάστοὰ 
38 απο ννν 8οππο Ἰσσηβα, οἩ ποσουηίέ οῇ νο πη- 
Εὐνθεία, ΓοΥ ἐζελθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνδρός; Νίο], ἱπάσοὰ 
9 Γουπά ἵπ κοππο ΛΤΒΒ, απά Ἠογβίοης, απά ἵ9 οαειοὰ 
υγ Επ. Ὀί ἵ ρ]αϊη]ν α ρ]οββ. ἜἼοτο ἵα Όνο 
βἄππο οπίασ]γονίς αἱ 1 Οοτ. ν. 5 ἂι 19, (νηλοτο 
Όνο Αροβί]ο πιαν ο επρροφοά {ο Ἠανο Ἠπὰ Οπίη 
Ράβδ4σο ἵπ πιἰπς) {π νο μκο ΟΓ μὴ ἀφιέτω αὐτὴν, 
Ἀπά μὴ ἀφιέτω αὐτόν. Ῥοτ]αρς, ἴοο, Οία ἔσγπα ἵ8 
υ9ος νν τὴ το[ὂτοπος {ο νο οβίοπις οὗ Όνο (εη- 
(λες γαῖ]λου πα νο ᾖσννς, παπά «6ος ἴο ὃς πποπηῖ 
(ο μίνε α τα]ο {ο ο Αροβί]ον Γοτ ζοπογαί αρρ]ϊσα- 

Ποπ, απά Ὑν]οἩ εἸοα]ά ραί Ὀοι] 8εχε» ο {6 
βαπιο Γοοίἵημ. 

Τ]ιο αὐτὴν 18 γ 8οππε τοΓεττεά [ο ἴἶχο γεριαἰαιεὰ 
τοί{ε; Ὁγ οἴ]νοχς, ἴο ἴο ποιον πιαγγίεά 9186. Εἰ- 
Όνει πααΥ ο αὐπιοὰ Ὀυί ἵπ Όνα Γοτήπετ «198 
Όνο 8θη50 ΟΓ ἐπὶ νυν] ὃς, το Όνο Ἱπ]ατγ ος”) ἵπ 
Όνα Ἰαίίος, “' ἵπ τεεροοί οἨ; ” {. 6. ἵπ 8 «οηπες- 
ποπ νι. [Οοπιρ. Μα. ν. 99. Ίλακε αν. 18. 1 
Όοτ. ν. 10. εοα.] 
κ ός [όοοπιρ. Μα. χνἰ]. 5. 1 ος. χὶν. 90. 1 Ρε:. 
α.α, 
ως μὴ κωλ.] Τηα καὶ ἰ8 ποῖ Γουπὰ ἴῃ ΤΗΥ 

ΜΑΕ., απά ἵψ τε]οσίοά Ὦγν ΜΗΙ, απά σπποε]]οά ὮΥ 
Οτίεκο., ἈΠαι]ν., απά Βολμο]κς π]]]ο Ἐκ. ου]εςοίΒ 
Οναί «ο απ 4κυπάείοπ 8 η ΠΟυν | ἱρίγε. 
Ρογ]ναρς, Ἰούνονοτ, ια ἰς Ὀεῖπσ 
Απά ΝοΠ Ἰς ΒΑΥ8 ἴ]αί ο καὶ 18 πθοθκεατγ ἴο 
Όνο 8οηβο, Ίο ντος ἱπουπαϊάσταιοϊν ; Γος ἵπ πά- 
ποϊΐπς Όνο Ἀαγπάοίον 1οεγε, Ίο πάτος ναι 
 πιαΥ ο 1εβ {ο ὃς ἱπαρ]] Τη Όνο 1εἳ ρᾳ8- 
βασο ο Μαϊινονν, ἰπάεσά, ἴἶνο καὶ 8 Γουπιὰ ἵπ ρετ- 
Ἰαρς αἲἲ Όνο ΜΒ. ἨἘπί Όνογο νο οτάοτ οὗ νο 
ποτά 9 ἀἰ[ετοπε, απά  οοσ]ά εοατοε]γ ο ἀῑδ- 
Ροηθος πι. 

---τῶν ποιούτων, ἃο.] Ἠσπάοτ, “' Ροτ {ο Όνοπη νο 
κε. Κο. 

15. [6 οπερ. «αρτα ἵκ. 30. 
17. μένου ---- ὑδδν] “ας Ίνο γνας ἀορατίίπα 

(ἄοπα ἔποπος) οἩ Ἰής Ὕναγ. 
18. [6οπιρ. Εκοὰ, κκ. 15. καὶ. 13. Ὠουϊ. ν. 17. 

Ῥοιη. χηἰ, 9. 

19. μὴ ἀποστερήσῃς] Μαπγ Οοπιπποηίαίογς πτὸ 
οὗ ορίπίοπ Όναι να δες σα π Βοτίρίυτο 1η 
3 ΝΟΓΥ οχιοηκίνο 8θΠ96, 80 38 {ο ἀθποίο οοπιπηῖ- 
Όπῃ Ἰη]οκίσς οὗ ππν Κπάς απά ἴο ὃο ποπτῖν ϱΥ- 
ΠΟΠΥΠΙΟΝΑ ΝΟ ἁδικεῖν. βηι ἀποστερεῖν Ἰνὰβ ρς 
οἑἷν α ΠποΓο ερεσία/ κἰρπ]βοαίον, ἀθποιῖηᾳ ἴο 
Ρτΐνε ΠΠΥ οπε οἳ κ ρτορογίγ, ν]νεί]νος Ὦγ αείααὶ 

4 
| 
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290ρα. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ. Δ4ιδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλα- 19. 18 
’ 3 ΄ ’ ς  Ἡ - 3 , δα αν Ὕ , ο νε 19 

91 ἑαμην ἐκ γεὀτητος µου. Ο δὲ Ιησοῦς ἐμθλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὔτον, 90 9] 
3 .. ς ο ’ ΄ . 

καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿ Ἕν σοι ὑστερεῖ  ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ δὸς 5ι 38 

[τοῖς] πτωχοῖς, καὺ ἕξεις Θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ " καὶ δεῦρο ἀκολούθει 

29 µοι ἄρας τὸν σταυρὸν. ὉΟ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ, ἀπῆλθε λυπού- »» 38 

23 µενος ' ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. Καὶ περιθλεψάμενος ὃ ἸΙησοῦς, 39 

λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς 

94 τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται. Οἵ δὲ μαθηταὶ ἐθαμθοῦντο 

ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἸΙησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς " 
” ’ μ. , 

Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστι τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τοῖς χρήμασιν εἰς τὴν 

25 βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν / Πὐκοπώτερόν ἐστι κάµηλον διὰ τῆς 34 «35 

τρυμαλιᾶς [τῆς] ῥαφίδος Ἰ διελθεἴν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 

96 Θεοῦ εἰσελθεῖν / 

Καὶ τες δύναται σωφθῆναι ; 

Οἵ δὲ περισσῶς 

ο] τούς ' 

ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες πρὸς ἕαυ- 3 36 

᾿μθλέψας δὲ αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς λέ- 36 31 
3 3 ’ 3 ο 3 ο .. ; 

γει᾽ Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἆλλ οὐ παρὰ τῷ Θεῷ' πάν- 

25 τα γὰρ δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ. Καὶ ἤρξατο ὁ Πέτρος λέγειν αὐτῷ: 5 38 

απά ορεῃ τοῦῦετγ, οτ ὉΥ βεοτεί {ταιά, α5 ἀεηγίπσ 
α ἀεβί, επεαίπςσ Ἱῃ Όνε οαπαΠίγ οῇ σοοᾷς 5ο], ος 
ογειτεαεΠῖπρ ἵπ Όιε ἵη. Β6 ναί α8 Τΐ ΠΊαΥ, 
ια υνοτάβ Ἠανε ποί (α5 Ἠγείς. απά οίπογς Ιπιασίπε) 
Γ6Γετεποο {ο πε πίπέ/ι απἀ {επῆι Οοπιπιαπάπιεηίς, 
Ραΐέ, 5 Ηειρε] οὈβεΓνθς, {ο να δευεπί]ι, μὴ κλέφης, 
οἩ ννήο] Ες ἶς α 5οτί ο{ ραταρήτα»ε, {ο 5λουν [ἶνθ 
εχίεηί οἳ νε Ἱπ]αποίίοῃ. Ἰπάεεά, πε {ον ννετε 
αοοιβίοπιεἀ, ἵπ οτάἵπατγ ἀἱδοοιτςδο, απά ϱΥεῃ ἵῃ 
νίίπα, ἴο τοοῖίο ια Ρρτεοερί5 οῇ ἤιο Ώεσα]οσιθ 
ποί ἵπ Όπε Υ6ΓΥ ννογάθ ἵπ πΠίο]Ὦ «εΥ αΓθ ΘΧΡΓΕΞΒ- 

Ῥαΐ ἵπ οὔνετ εφπἴνα]επί ίετπῃς. 
.ἠγάπησεν αὐτόν.] Όπ Όιε έεηςο ΟΓ ἠγάπ. ἴἴνετο 

15 τπποὮ ἀΠετεπος οϐ ορίπίοη ; Νίο Ίαν Ώεεπ 
οσσαείοπεά ὮΥ (πε {αοί, Οιαι Όιε γοιπς τηαη ἀἷά 
ποί [οἱ]σιο ουχ Τ,ογὰ”5 πἀπιοπ]ίοη. Ἀοππο νου] 
πάορί 4 8εΠ56 ΟΓ ἀγαπῶν ὮΥ νΥλίο] 1 ἀεποίθ {ο ῥε 
εσπάεπέ το. Βαϊ νε κγηίακ 18 Όνεη νετγ ἀῑ[οτ- 
επί. Απά Ἡ 19 α5εἆ οἱ Ειέπσα, πο ῬΡΥΜΟΠΑ, απιά 
9 οοηβίταεά εἴθνετ νι α Ὠαίίνε οὗ οὔ]σοι, ος 
νηθν α Ῥατήοῖρ]α, ου απ Τπβπίήνο, Το οἴ]νετ ἵπ- 
εξτρτείαίίοης ατα ἁἰγιάσα Ἱπίο 5ΗΠ6Ἡ α8 τοβρεοί 
ρουὰ νυν] σεπετα!]γ, “« Ἠε ννας ΚΙπάΙν ἀϊεροςεά Το- 
νιατάς Ἠάπι,” ος (18 ναί Ίναρ δε Ὦν ΠΙΑΗΥ 54ρ- 
Ροφεἆ ποί αα/Ποίεπ{) ϱαοἩ ας Ἱππρ]γ σουᾶ νι] ὮΥ 
5οπιθ ου γνατὰ ᾳεφίυτο οἱ ποΠοῃπ. ἩΗ. ΒίαρἩ. απά 
άρμα, πίρτρτεί, “Ίο Κο Πίπας) ν]µ]ο Οα- 

., στοι., Ἀαί»., Ηειπι., Καῑπ., απά Επίκ. Ἱη- 
νε “ο ποσοοφέοὰ Ἠήπι ΚίπάΙΥ : 7 Ῥοῦι εἰσπτῆ- 

οη5 αἰίκαο ἀθρήίαίο οἱ αιοτίίγ. Τηο Ππίοτ- 
μάνηή “ο Γε]ί Κἰπά]γ ἀῑκροφοά (ονναγάς μάπα, 
ψηήσ]ν ἵ αρροτίοά Ὦγ Όιο αποϊοπί Οοπιπιεηία- 
ἴοτα,} ἵα νο πποθέ πα αγα] απά ρτοβαθ]ο, 

οἱ, τοῖς πτωχοῖς.] Το Ατίϊο]ο ἵ9 ποί Γουπά Τη 
κ Α τν μή -α απάᾶ Όινα Επ. Ῥτίηο., απᾶ 19 οπη- 
σε ΒΥ μ αμ. Μαη. Ετία. παπά Βο]νο]α. Το 
ολήε[ τοαποή, { α]νου]ά Ἀθοπα, ΥνἩΥ (πονο ΕΟΓ 
Ἠαγο σπποε]]εὰ νο τοῖς, ἵν Ὀνθσπικο Τέ 15 ποῖ Γοαπᾶ 
ἰπ Όνο ρατα]]οὶ οὗ Μαιλνονν ππά ἴωακο, 
Βαε σγαπίήπς, πα πια, αἸ]οσος, ναί «« καο]ν οκ- 
Ῥτοφκίοης αὐπηῖ οὗ Όνο Απιῤοϊς, απάὰ πἶκο ην ἁἷκ- 
Ροπκς γην Ἡ ς'' γαι τα πο α ννήέον {ο ἵνα π]]ονγοὰ 
{ο εἴνοσκ ν]ήε]ι ἶνο νι Απά αν Μαν Ίος νο 
Απηοιο ἵπ ρτοςἱκο]γ νο καππο ση. αἲ οἩι, χὶν. ὅ Δ. 
1, ει ἵν κατοῖγ {ο Ίθανο Ἱ (ο Ἠήπι Ἠστο, 
Απά οσγιαἰη]γ νο ΠΙΑΥ {αγ Ἐνοίογ ασσοσπέ {ον νο 
οπικίοπ Όνια νο ὑπκεγίίοπ οἱ { Ἠοτο; ΠΙΠΕΊΥ, 

{τοη α Ὑνῖς] {ο πια] {ο Ῥηταςο {α]ἰν νη Μαί- 
Όνανν απά Τμακα. Όπ 5 ναγβδο οοπηρατο ΜΤαί{. νΙ. 
19. Ίωακε κι. 99. αν]. 9. 

33, στυγνάσας.] ᾿ΓΗϊἜ πιαγ Ὀο τε[ετγος εἰί]μεγ {ο 
Όιο εοιπίοπαποε ΟΥ ἴο ἴἶπα Ιπιπᾶά. Ἰπ Όιο ΓΟΓΠΙΕΓ 
οα56 1{ ν]] ἀεποίο (ναί οοπἐγαοξίοπι ο λαο οοιπίο- 
παπεο, ΝηΙο ἶ Ῥτοάισεά ὮΥ Ἰδατίηπσ αΠΥ {λ]ησ 
πγηῖο]ι ἀϊδρ]εαδες οπθ : ἵπ {μο Ἰατίος, Τέ η]] εἰσπ]- 
{ν ρεγέιγλαίοπ. ΤΗΗ5, πονήθενος, πα (επι νγοι]ἀ 
Ῥε πεατ]γ ἴα 816 ΥΜΙΙ λυπούμενος Ἰμδί α[ιετ. 
Τη {οτππςτ Ἱπίετργθίαίίοη, {ετοίοτα, 15 Ρτείεγα- 
Ρε: εερεοῖα]1γ α5 1 15 οοπβτπιεά ὮΥ α ῥαββ8ᾶσθ 
οὗ Ν]οθίας αρ. βομ]ειβ. Τ,οχ. οἱ δὲ κατηφιῶντες καὶ 
στυγνάζοντες ἐβίωσκον. 

-. [οπι. οῦ χακί. 24. Ῥς. Ιχ. 10. 1 Τιπ. 
γι. 1Τ. 

20. μά τρυμαλιᾶς τῆς αφίδος.] Τηο Αγίίο]ος αγο 
οπηέοὰ ἵπ βενεταὶ ΜΒΑ. πιοδί οϐ {επ αποϊεπί, 
ΜΠιάἀλεί, μήπ]κ5 Όνομα ριτίοιςς απά Ετσ. οπη- 
οοἱς Όνοπι. ΟοτίαΙπ]γ, Ῥτοργίθίγ τοφιίτος (αί 
ῥαφὶς, 35 Τί ἀεποίοῬ α ποσά] ἵπ σοπογα], 5μοιι]ἀ 
ποί πανε {ο Ατσϊο, Απά Όνεπ ργορτῖοϊγ αἰίκο 
τοφιίτος Ὠναί 1 Ειαί ο οπη]έεᾶ, χο οὔεγ ἴοο 
εα]] Ῥο 1εῇ ου. ίππος, Πονενος, νο Ἰαἴίοτ Ρτο- 
μ. ἵς οΓ {ου τοβποςὰ α Κὶπὰ {ο ϱο Ἰκο]γ {ο ανα 
6ος ΚΠΟΝΠ {ο νο Ενπησε]ἰεές απά α5 ίο Ιάϊοπι 

ἵ Γουπά Ἱπ οἳΓ οννη Ἰππσπασο, 1 Τπαγ ο βα{ετ ἴο 
γρ[αἶπ νο Ατίϊο]ο ἵπ ααθδίίοη.. Τρυμαλιὰ 18 {Τοπι 
τρίω, {2γ0, ππᾶ 18 οῇ Ώνο βαπ1ο Γογπα ΥΠ ἁρμαλιά. 

---ὁιελβεῖν.] Ὑοτν ΠΙΠΗΥ ΜΒΣ., απά 8οππο Έ- 
Όπου», Ἠπνο εἰσελθεῖν, οί, ἰ5 πἀορίοά Ὦγ Υγοίς, 
απά Μα, Ες 1 ννου]ά τουμίτο Πο δ/οπσΕΥ 
ονίάεπος {ο ομίπβ]κ ο σἰατίπσ α νἰο]αίοῃ οϐ 
στ ξ [ον νο Ἀολμα]., ἵπ ναῖπ α]]οροἈβ 

αμα, νἩ, Τὸ, Ώοςπακθο (5 Επ. (τα]ν οὔβοτνοῬ) 
αἳ εἰσέλβετε διὰ τῆς στενῆς πύλης β]οι]ά Ὄο εαρ- 
ρ]οὰ εἰς τὴν ζωήν. 

20, καὶ τίς ὄψναται σωβ.] ΑΛΑ Μπαίϊ, χὶκ. 90. Ίνα 
τίς ἄρα, Οι 5 ὮΥ ΠΙΠΗΥ Όσο τορητὰσὰ 49 α Ἠο- 
Ὀαίκα, Ἐν καὶ παν ρτοβχοά {ο τίς ἵ ᾖοφισπί 
ἵπ Όινο Οπακίοα] ντος, αν αρροατη ΓΓοπη ο οκ- 
αππρ]ος πἀάποσα Ὦγ ου, Ἰλκη., ππὰ Ἰοιν. Τ]νο 
καὶ ἵπ Οι κο παν ὃς τοπύστος ση (νι). 
ΎἼνοτο ἵν ΡΟΤΗΑΡΑ ΛΠ ο]]ήρκο οἳ ρα, ΒΥ Όνο τίς 
τηε ο απ στο πλούσιος, 

στ. [ζονηρ. 1οἳν κ, 3. στ, κκκὴ, ΤΤ. Τ]κο ἵ, 31 ] 
28 καὶ ἥρζατο,ι] Το καὶ ἵν πο Γοαπὰ ἵπ νατγ 
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19. Ιδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ηκολουθήσαμέν σοι. Ἰ Αποκριθεὶς 39 

δὲ ὁ Ιησοῦς εἶπεν" μὴν λέγω ὑμῖν' οὐδείς ἐστι, ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, 
ἡ ἀδελφοὺς, ἢ ἀδελφὰς, ἢ πατέρα, ἡ μητέρα, ἡ γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἤ ἀγροὺς, 

Μτ. 10. 

19. 
9» 
ωω «99 

90 ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, ἐὰν μὴ λάδῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ 30 

καιρῷ τούτῳ, (οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα 

πιαΠΥ Λ{958., απά ἵ8 οαπος]]εὰά Ὦγ (Οπτίεκὺ., Ὑαἲ., 
απά Βολοίσ. Βαΐ Τ οπίς, νν]νοι]γν νι νοιί ΤοάΒΟΠ., 
Έοτ ἴ 9 οὔνίοις, απά αοκπον]εάσεά Ὦν Ετις., 
Οιαί 8οπιθ ρατίίο]ο 18 ΠΕΟΘΒΕΑΤΥ: απά εδ εὐ1ί5 
ἤρζατο δέ. Ἐαί Γοτ Οναί τοαδίπς {ποτε 19 ποί ει[ῇ- 
εἶεπί αμιογίέη; παπά Ὀοβίάςς, Έπετο ννου]ά Όναβ 
πρροατ ΠΟ ΤεαΦΟΠ {ος ιο οπιἱβδίοη οῇ νο ραγίίο]ο. 
Ἰη/πεταας ἴἶνο καὶ νοι]ά Ὃε ΗΚαΙγ {ο ο οπη (θά, 
α5 Ῥοίηπσ αφεὰ ἵπ ἃ- ΠΙΠΠΠΕΓ Ἠθγοετ Γουπά ἵπ νο 
Οαθεῖσαἰ νυτίοις. Λίνοτ. 29, νο (τας τεπά(πᾳ, 
εωθρεοί, 18 καὶ ἀπ. ὃ Τ., 48 Γουπᾶά ἵπ ππαην Μ35. 
μιά, οατ]γ ΕΙΙοΠΒ, απά εὐ]ίεὰ ον Ετήσ. απά 
ΦοἩο]Σ. Τ]οςς πΙαηΥ ΝΑΡ. νν]ε]ι Ίνανα ποϊοτ 
αγίίο]α ποτ πα οίποτ, ατα ἵπ [πνοιγ οὗ 5 τοα- 

1πσ. Έοτ ἴιο Οτίήσε, Ι 566Π15, Ίνοτο οοπίεπί 
ντ εχρε]]]πς Όλο καὶ, απἁ Ἱπίτοάισεά ποῦιίηρ 1π 
1{5 είοαά. 

29. ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τ. εὔαγγ.] Ὑετγ πιαηΥ Μ35, 
Ἰανο ἕνεκα αἱ5ο Ὀοίοτο τοῦ εὐαγγ., Νήσο] 195 οὐίοά 
Ὦγ τίοκὺ., Μαἰ., απά θο]νοἷα, Ι Ίνάνα ποί νει- 
(ατοά {ο Γοἶ]ονν Ονοῖτ εχαπαρ]θ: γοί ποῖι Ὀδσαμκο Ἰ 
Μπήη]ς (45 ἆοος Ετίίσ.) ἠναί ιο ννοτά 19 είεγ αισαι ; 
Ῥαί Ὀεσααδαο 1 αρροατς ἴο ππθ, (οεροοἰα]ἰΙγ οοη- 
βἰάοτίηρ ιο τοπάίηᾳ οῇ Ὠπο ρατα]]α] ραβεασο) ναι 
ἱ ννας Πλογο Ικεὶγ {ο Ίνανο Ὄευμ πιδεγίοί ναι 
οπα({6ὰ. ΒοδίάσΒ, ἴε νΕΓΥ 84116 ΕΧΡΤΟΡΒΙΟΠ ος- 
ουγς 61ρτα νυν], 90, νι -. ΟΠΕ ἔνεκα. 

29, 90. ἜἼϊιοτο ατο πιατνε]]οις ἀἰνογαίίον ο 
γεαάις ἵπ γοςο νοι5ο8 (οδροοἶπ]]γ να Ἰα{οτ), 
απά πο σι ἀϊβιοιυ]1ες Ἰάνο Όσο βἰατίοὰ ας {ο 
Όλο ἐπ/οηρ/οἰαέἶοπι ΟΓ ελα Υνοτάς αξ {11ου πονν εἰίαπά. 
Έννο 5οταρ]ος Ἠανο ὈδεἨ ταἰβθοᾷ, οπο α5 {ο ο 
Ῥγοπιΐκο Π86]Γ: ιο οίλοτ ας {ο Τα ἠἠπίαξίοπ, μετὰ 
ὁιωγμῶν. ὉΝ1ῆι τοβροοί {ο νο Γοτπος, (αππρῦ. 
οὐ]θοίς ἐπαί ἴπ νου, 90. ενα ννοτὰς οἰκίας --- ἀγροὺς 
86θΙἩ {ο εἰσπί)ν εναί πο οοπιρεηκδαἶοῃ α]α]] ο ἐπ 
Κὐπιά, ἵπ ἐιῖς Πίο; νν]λο]ι, Ίο 8αγς, οου]ά ου) παῖβ- 
Ἰοαά Ιηδίοπά οὗ οπ]σηίοηίησ. Βεδίάσς, Οναί 8οπιθ 
η ρ5 ατο πιοπ{οποά αἱ νοτ. 59, οῇ πνμ]ο ἃ ΠΙαΠ 
σοαπ Ἠανο Ὀαἱ οπο, α5 Γαΐ]χοτ απᾶά Πιοί]οτ. νι 
αἱ νογ. 0, νο Ἠανο {ο ρ/μγαί ---- ΠΙΟΟΥΝ. . 
5 πιοηι]οποὰά αἲ νοτ. 29, Ὀαί ποῖ τοίρες αἱ νοτ. 90. 
Λοοοτάίπᾳ {ο τα]ο (Ίο αάάς) 1 οπε ννας τοροαίοᾶ, 
αἰἰ αἸνου]ά Ἰανο Όεοι τοροαίθἁ. Απά Όνο οο0Ἡ- 
αἰγισοίίοῦ τοφυῖτοὰ νο ρ/ηγαί παππροτ ἵπ αἲ]. 
οτί, 1 {5 ρ]αίπ ναί Ἰνο τορατὰςᾶ νο ραςς 
(νι Ῥοατος, Όννοι, απά ο πογς) 5 απ ἠπογροία- 
(ἶοπ.. Ευ νο οοηβοηί οἳ αἲ] εἶνο ΝΤΕ, απά επτ]γ 
Ὑοτείοης αἰ{οτ]γ ἀἰκοσαπίθηπησθς βποἩ α ποίίοη, 
Απά αξ {ο Όιο οὐ]οσίίοης οἳ Οαππρί,, Ὀνοα ση νου 
Ἠάνο Όοοῃ πἀορίος απά εἰτοπαοακ]ν ατρος ὃν Ετσ., 
Όνου Ἠανα, ἵπ τοαΠ{γ, ΙΠ]ο ος πο [οτοο, ο ΠΙΑΥ 
ϱα [ον πηπ πίστη (νν Ην βονοτα] Οοπηπισηίαίοτα, πΠ- 
οἶθηί απᾶ πιοάρτη) ναί νο ρτοπῖδο 6ΥΟΠ 45 Το- 
ρατάεὰ Γεν ννοτ]ὰ ννας (οοπεἰἀστίηῃ ναί ἕκατοντα- 
πλασίονα ΠΙΝί ο (πκοη ΓΟΓ πολλαπλασίονα, Νο] 
ἰπάσοὰ ἵ9 γεαά ἵπ Όνο ρατα]]ο] ραβκαρο οἱ Τωαικο 
απά ἵπ «οππο ΜΒ. οἱ ἐιαί οἳ Μαἴε]νονν) Λι]β]]οά 
Ποτα]]ν ἵπ Όνο Λροβίο]ῖς ασο, Ἐοτ νο ἀῑδείρίον, 
π8 νου ἱτανο]]οά αὔουέ, ο Ὑοτο ἀτίνοι Ὦγ Ρογεο- 
οἱ ομς, οχροτίοηοςὰ ενοτν νηοτο νο πποεί πη- 
Ῥουπάςά Ἰοκρία λεν [τοπ νοίτ Ῥτοίητοῦς Ππκο- 
πηπο]ν (ναί νο πάναπίασος ου Ἠπά Ἰο8ί ταση ὃο 
«αἱὰ {ο ἴνο απιρὶν πιπάο αρ ἴο νο. ΈΤ]ετο ἵ9 
νου Ίος [οτοςο ἵπ νο οἶνοι οὐ]οσίίοης. ἜΤ]νο 

Τη 

βγίοί τοσπαγίήη, νε] ϱαππρὸ. απά Ἐτία, ἀεεῖά- 
οταίε, 8 Ὦγ πο ἸπεαΠπ8 ας ιοπιδίίο οὗ νο 
Ῥοηρίατα] νντίτετα, (Γπάεεὰ οἱ Γενν απεϊεπῖ οπεφ) 
παπά Ἰοαςί οἳ αἱ οἳ . Μας. Τ]8 ἱτπεμυ]ατίήεβ 
Όνεγ οοπηρ]αΐη οἳ ατα Ἱπάεεά, αἰἰ οὗ Όνεπα, γεπιουεά 
ἵπ οπς ος οὔΏποτ οί Όνε ΝΜΒΝ., απά Όχοφο αἰτεγαίίοηβ 
Άτο αἰὶ γερείνεά ἐπίο ἔιε επί ὃν Ἐπίία., Ονουρὶν πι 
ἀεβαποο ο{ ενετγ ρτ]πεαῖρ]α οΓ ίτας (γη οἶκπα. Α8 
ἰο Όιο ρίαγαί παπινετ Ὀείπᾳ τεφιἰτεὰ Οτουρ]λους 
γοτ. ο, Π ΒΗΤΕΙΥ ππακες πο ρτεαί ἀἴβετεπες 
νείποτ {πο ρίυταὶ ος πε εἰηρυ]αγ ὃεο αἀοριεὰ. 
ο παὶρηῖ, Ιπάεεά, αγ Οναί 116 εἰπσιίαν ἵπ λίτρο 
ο νμίοἩ. ππεη ανα Όσί οπο εἰου]ά Ἠπνε Ώεεῃ 
μδοά. Ἠεποε [ Ίινανο κοπιείίπηες Ονουσ]ί ναί µη- 
τέρα Ἰου]ά Ὃε τεαὰ, Ποια 5εγεταὶ ΜΑ5. Τε ρ]α 
μ, πονενετ, παν ο ἴομετατεά, α5 τε[εττίπσ ἴο 
Ομτίκίαπς αἱ Ἰαχρο. ἘΈοτ Ολοι σ]ι Όνο ἀεο]αγαίῖοτ 
5 οοπιπιεποθὰ νι οὐδεῖς, γεῖ Εναί ἵ ονἰάεπ]γ 
ἐπίοπαάρά οὗ ππαπη. Απά Όιουσ]ὴ ρτατηπηαἶσαὶ Ῥτο- 
ρτίείγ οοπβπεά {πο Εναηρε]]κί ο πο πφο οἳ να 
οὐπσμίαγ α5 ἴο Όλα (πρ ]αθί αἀνοτίεά {ο ἵηπ ἴἶνθ 
Αγδί νοτβο, Υαεῖ ἵπ πε φεοοπὰ απά πποτο πππαῖθ 
οπαπιθτα {ο ης αβαπάοηπς . ἜΤ]εν ασαίη, ουσ] 
Ότο ραγίϊοι]ατς ατο οπιεὰ ἵπ νοτ. 20, γν]]ο]Ἡ 
Ἰανθ Ῥ]πσο ἵπ νογ. 29, 1. 6. πατέρας, μητέρας ππὰ 
γυναϊκας), Υοῖ μητέρας πηὶαΗῖ, ἵπ 8ΟΠηΕ Ππθάδγε, ἔη- 
οἰμάρ νο οἴ]νοτ ος, ἃ5 Όλετο ἵ9 νεΓΥ παογί- 
ἵν [ος ἵ ἵπ ΜΒΒ. απᾶ Ὑετείοης, απά είτοηᾳ κ 
μα ἵπ α ννε]] Κποννη ογησαὶ ρτἰποῖρ]ε, νο πιῖσηί 
ο Ιββοὰ ἵη ἱπίτοδιοῖηῃ καὶ πατέρας Ιπῖο (χο {οτί 

πΠΟΓ καὶ μητέρας. ΑΒ {ο νο οπηἱβείοη ΟΓ γυναῖκας, 
ἵτ 19 ποι ἀἰ[ῆοι]έ {ο ποσουπ Γοτ Οναί, Γοτ πο οπ]γ 
ἀο]ίοπογ Γοτραάο ἴἶνα Ιπίτοὐιο οι οἱ είν Ραγτοι]- 
Ίαε, Ὀαέ, ἵπ τοσα έγ, 1 γνας α- Κἰπά οἳ Ίος νήσο, 
ἵπ νο παίατο ο Οήπρε, ἀἱὰ ποί αἁπιί οἳ Ὀνεῖηᾳ 

η Ενίς 1ῇ 8 {ο ιο αρὴγέα! γεεπρεηκε ἵπ η] ΗΓε, πιοη- 
Ποπεά ὃν Οαπιρῦ. (απά απχίοικ]γ φουα]ί Γοτ ὮΥ 
ΠΙΠΏΥ Ρρίοις ϱοπππιθηίαζογκ}, “ιο 1οΥ Ρρεποθ 
ἵπ Ὀοονίης, εν μῖσο] ννου]ά πιοτο ἴαπ οοµπίθγ» 
Ἠαΐαπος Οποαῖτ ]ο5865, {ναί Τῖ ου]ά 8ο θἶῃ, ννας πο 
Ἴθγο αἀνοτίοὰ {ο ΒΥ ους Ἰμοτά. Απά ἰνουρ] ἵε 
πιαν 8θοπα Ὀί {1ο Ενα (επηροταί τοππαπογα ἶο 
εοπ]ά Ός πιοητίοποά Το ο ροσίίες, γεῖ (αι 
πιἰσΏε Ὃο οβροοἰα]]γ πιθαπῖ {ο νο αἰκοίρίος αἲ 
ἰαμρο.. ας ΟἨγγκοδίοπη πι Ἰῖς ο ου Μαιι, 
χὶκ. 51, ἃ' 8οαᾳ. Ρ. 400. 40. ποπτε]ν ἐυ]γ οὗ- 
βοτνος: "να γὰρ µή τινες, ἀκούσαντες τὸ, ὑμεῖς 
ὡς] ἐξαίρετον τῶν μαθητῶν εἶναι τοῦτο νοµίσωσι, 
ὴ τὸ τῶν µεγίστων καὶ πρωτείων ἐν τοῖς μέλλονσιν 

ἀπολαύειν) ἐξέτεινε τὸν λόγον, καὶ ἥπλωσε τὴν ὑπόσχε- 
σιν ἐπὶ τὴν γῆν ἅπασαν ' καὶ ἀπὸ τῶν ννε καὶ τὰ 
μέλλοντα πιστοῦται. ἵπ Όνο ννογᾶς ἐξέτεινε ------- τὴν 
γῆν ἅπασαν αμ ώ ο να. ιο ον ο τς. 
-π πρώτοι, ΝΗΙΟ ΓΥ5. Υ δα], πτο 
ίσα Ὦγ Ολίκε, νι τοὂτοπος {ο Σά μμ 
ση, 38 πἲ ἐκ. 39.1 Όνο 8οπκο Ὀοίηᾳ, ναί ΠΙπΗΥ οΓ 
Όνοβο «ο απο ποσομη{οὰ βγαί ἵπ ή ννοτ]ά, νε] 
νο βουνά Ἰαφί ἵπ νο γνοτ]ὰ {ο οοππο. Τ]νο οἱ ἵνδ- 
νο ρε .- .. πΙΠΗ -ν παπά δι . 

Ἰτίοκς,, ἈΤαι., πη -ᾱ ἃ 
σου Ἡρ. ἉΠιάά]οι,. ον αι. χὶκ. ον 

Ῥτουσος ννο {ο οοπαίἆοτ νο οὔιεν ἀϊβιου]εν νἷπ. 
ναί ζουπά ἵπ ἴἶνο απα]ή ννογᾶς, δι 
νο, {ακον ἵπ μα» Ἡ. οι ο ο) 



ΜΑΕΚ ΟΗΑΡ. Χ. ὁ0--- 42. 
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"καὶ ἀγροὺς, μετὰ διωγμῶν) καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωην αἰωνιον. 19. 

3Ι Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι, ἔσχατοι ' καὶ [οἳ] ἔσχατοι, πρῶτοι. 

201 
Ρῦ. 
18 

ΜΤ. 

90 

’ 20. 

3 ᾿ΗΣ4Ν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ, ἀναβαίνοντες εἲς Ἱεροσύλυμα καὶ ἦν προά- 1 
ι 3 3 ο... ο. 3 υ. - 

γων αὐτοὺς ὃ Ἰησοῦς" καὶ ἐθαμθοῦντο, καὶ ἄκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. 

Καὶ παραλαθὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα 91 
ν] - . 32 ς 

3 αὐτῷ συµθαίνειν Ότι, ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἲς Ἱεροσόλυμα, καὺ ὁ Ἡὶὸς 18 

τοῦ 

καὶ 

34 καὶ 

τῷ, 
. αἱ Αλ Ψ ’ 

3ῦ Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ἸΙάκωδος καὶ Ιωάννης οἳ υἱοὶ Ζεθεδαίου 

λέγοντες «4ιδάσκαλε, Θέλομεν ἵνα ὃ 

36 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ̓  

3 ’ ’ ω 3 - 9 ω ” 

ἀνθρωπου παραδοῦησεται τοῖς αρχιερευσι καὶ [τοῖς] γθαμματευσι ̓  

, ὁ ς ον 
Τί Θέλετε ποιῆσαί µε ὑμῖν; Οἳ 

33 
ε . 349 ’ 9 , 5.8 ω Ε. 

Ζατακριγουσιν αυτον Φανατῳ, καὶ παραδωσουσιν αυτον τοῖς εὔνεσι, 19 
» ο ’ 3 3 

ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, καὶ μµαστιγώσουσιν αὐτὸν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὖ- 98 
3 - .. ἁ - ς Π 3 ’ 

καὶ ἀπομτενοῦσιν αυτον καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἄναστήσεται. 

320 
8 α άν ; ον 
ἐὰν αἰτήσωμεν, ποιήσης ἡμῖν. 

πα. τς τν δὲ εἶπον αὐτῷ Ἰ 31 
. Ξ - τ 3 ’ 

3τ 4ὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωµεν 

95 ἐν τῇ δύξη σου. 
5 3. 3 - ες} 3 6 

ὃ δὲ Γησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
2 Ἡ - 

Οὐκ οἴδατε τί αιτεῖσώε” 99 
’ - . ’ οἳ 3 .) , ΔΝ .) ’ [4] 3 3 

δυύνασθε πιεῖν το ποτηοιον ο ἐγω πίνω, αι το βάπτισμα ο έγω ῥα- 

39 πτίζοµαι, ῥαπτισθηναι ; 
κ. 4 3 ώι ᾿ ᾽ ’ 

σους εἶπεν αυτοις Ί0 µεν ποτηριον, 

ο. 2 - 

Οἵ δὲ εἶπον αὐτῷ ' 4υνάμεθα. ὁ δὲ Τη-- 
εἰ ε.. ὃ 
Ὁ ἐγὼ πίνω, πίεσθε᾽ καὶ τὸ 38 

40 βάπτισμα, ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, ῥαπτισθήσεσθε" τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δε- 
- ν ος 2 ’ 3 2, α κ νε ν 3 3 - ς Π 

ξιῶν µου καὶ ἐξ ευωνύμων µου οὐκ εστιν ἐμον δοῦναι, αλλ οἷς ητοί- 
3 ΄ ΄ [ 3 ω 32 

4] µασται. Καὶ ἀκούσαντες οἳ δέκα, Ίρξαντο ἀγανακτεῖν πεθὶ Ιακώθδου 34 
ς κτ » 2 Ὁ , 3 -- 

40 καὶ Ἰωάννου. Ὁ δὲ ἸΙησοῦς προσκαλεσάµενος αὐτοὺς, λέγει αὐτοῖς 35 
. . .”” -” - ’ 3 .. 

Οἴδατε ὅτι οἳ δοκοῦντες ἄρχειν των ἐθνῶν, κατακυριεύουσιν αὐτῶν 

Οήπρς πιεγε]γ (επηροτα], Ίνα» Ὀεεῃ ἐπουσηί ὉΥ πιαΠΥ 
το Ἠανε . τρρὸς ; Ἱπβοππαο]Ἠ Οιαί Όνεγ Ἠανε 

{ εἴθιει {ο αἰίετ νε τεαάϊπςσ διωγμῶν Ιπῖο 
ιωγμὸν. ΟΙ {ο ἴαΚκθ μετὰ ἵηπ πε ΒΕΠΒΘ α/τεγ. Βιῖ 
Όιετε ἵ5 πο πα ]οτίγ {ος εἶί]ετ «Ἠπησε. ἜΤ]ε απ- 
εἶεπί Οοπιπιρπίαίοτε, απά βεγεταὶ πιοάθγη 09Π68 
35 Βετα, Ζεψετ, Ἠειρε], οι, πες, απά 
τισ.], Γἱρ]ιγ εχρ]αῖπ πο 8εη9ο {ο 6 “' απἀἆετ 
γαεουίοης͵) 1. 6. “ ευεη απι]ἀθί ο ιά 

ψνετο (πρα]αίοαπ αὈουπάςεά, σοπβο]αίίοη 
εἰου]ά ππασἩ πποτε αὈουπά, Όροι να ν]ο]ς, (ή 
τεπηατκαῦ]ο ραββασο πιαγ Ὦε τερατὰεὰ α5 οπθ οῇ 
Όνοβο ααγίπρ» οἱ οατ Τ,ογά νο] ννετο αἲ οποθ 
ἀεε]αγα[ίοπα απᾶ ργορ]ιεείρα. Απά ἵνα (α]β]ππεηί 
οἳ Πε ἵπ ενα Ἰαξίετ νίονν 9 εἰγ]κ]πσ]γ πιαπ]ίοςε, Ὀοί]ι 
ᾖτοπι Ξοτϊρίατο απά ἴποπα νε Εος]ερίακάσαὶ Η]9- 

οὗ εἶνα ἤτεί ΟΕΠΙΗΤΥ. 
1. [οοπιῳ. Μα. κκ. 16. Ίακα χι. 90. 

95, βοῦντο, δες.] ΌΟπ νο ογέσίπ παπά πιαγε 
οἳ ὄνορε ροίίαρν ο{ Ώνο Αρορί]εε ὕνο Οοπηπιοηία- 
ἔστα ατα ἁῑγίάοά ἵπ ορίΠίοῃ. 6οπιο, πα Ἠσιπι., 
Ἐσφεππα., απά Κπῑπ., αΗτίρα{ο Όνοτη 1ο νο ρτοάίο- 
ἄσα, νλίο Οτίκέ πονν ἀθ]ίνεγα οἱ Ἠΐν ἀθαίῖν απά 
μα. 5ο Επανγπα., Ώετα, ππά οἼχετ, 5Ἴρροφο 

Όνα σπη.ς οὗ ἠνοῖν [ραγ ννας ος [,ογά” ροΐηπᾳ 
(ο ετικαίεπα, ποννααπάίηα Όινο Ἀπημοδγίπι 
ψετε κεο {ο Ἱνοπά Ἠήπα; παπά ἀτοπᾶ οὗ θνο 
ον] γή οἷν μαῑά αἲ νετ, 91. δι Γκ. 51. ἵπα 
Ρεπάκᾶ ονετ Ἰήπι. Βίπος, Ἱοννθγοτ, ΟΥ ἀἷά ποι 
ππάσγαπᾶ Ὀνοῖτ Τ,οτᾶ οἩ Ενπί οοσπΜίοῃ, Άπά ντο 
ον γ πο Όνεῃμ Ἀννατο οὗ νο ἀθκίρην οῇ νο 
Ἠοάτίπε, Ον γῖονν σπηποί νο] ὃο αὐπησᾶ, 

Επίκ, Οήη]κα Τξ να α κοτῖ ο Ἱπνο]απίατΥ ργοκοηή/- 
ππορί ο ον. Τη τα, ἵ οοποείνα, Όνο {γή ; 
πο .-ἷ κι πι; Ῥοσλπος  ποσουη!ω {ος ἆκο- 

. Ἱ. υ 

λουθοῦντες ἐφοβοῦντο, Ὀαί ποῖ {ΟΥ ἐθαμβοῦντο. ΤΠιαὲ 
παιδί Ὦο τοβεττος (45 Τ θιισσορίοἀ 1π Ἠθεθῃς. 9Υ- 
ΠΟΡ,) {ο α ορτίαϊη Ππαοε/παθίο αιυε, ΝΝ 1 ννηΙοἩ ιο 
Δροβί]ες, εἶποςῬ νο ΓταπςβριταίΙοῦ, Ἰαὰά Όοσαπ 
ΠΊΟΤΕ απά Ίποτθ {ο οοπίεπιρ]αίο (παιτ Τ,οτὰς απά 
ΝΙΟΠ, Ῥερίάςς Ἠἱ5 ΠΊαΠΥ πητασ]ος, {πο Ιποτοπδίη 
αἰτ οῇ ππα]εδίγ απά απ λλοτ]γ ννλίο] Ἰς ΠΠΟΓΘ Π 
πποτθ αβδαππες, α5 Π5 Ἰοιγ ἆτανν 8ο πθας, Υνα8 ν/ε]] 
σα]οα]αίοά {ο ἱπερίτο. 

Οπ πα τοπιαϊπίης ρατί οἱ 5 νοἵςθ, ΟΟΠΙΡΑΤΘ 
8αρτα νΠ, ο], Μαις, χν]. οἱ. 

98, ων Τμ χι. 60.] 
40. ἐξ εὐωνίμων µου.] Μου ἵψ οπη(έοά ἵΠ ΠΙΣΠΥ 

ΛΝΠ5Β. απά Ὑογβίοης, απά 8 οππος]]εά Ὦγ Μαιτμ., 
Οτίιοκὺ., αι, απά Ἀομο]ας Όυαῖ ἶς τοίαϊ]ποὰ ὮΥ 
πάπα. απά Ετσ.: τσ]γ, Τ Ον ης: [οτ πο οΠΙΥ 
οχίοτηα], Ὀας ὑπίογπαί ονἰάοπος ἵ5 απ]ίο ἵπ [ανοιτ 
οῇ να ννοτὰ, ννΠ]σ]ι, ΤΕ 18 πποτο ρτοῦαθ]α, νναβ σαπ- 
οε[]ρά ὮΥ νο [αβ1άἱοιιΒ Ανιωῤάλεα ογ{{1ο8, {ο το- 
ππονο (απι{ο]οργ, (μαΠ αάάρά Ὦγ νο Μαν οἳ Ιαΐοτ 
Ππιομ, Τί τπαγ, Ιπάσεᾶ, ο (ποιρ]ί {ο Ίνανο Ώου 
ἱπίτοδυσεςὰ Γοπι Ἀπαλιονν, Βιί Ἰοί 5 τοΠΙΘΠΙΡΘΥ 
1ο]ηη ιο σοῦ ννας (τον οι αἲ Μα, κχ. 29., απά 
ΛΗ1ο/1οπι γοκίογρά; ὮΥ ἴνοβο νοτγ Βάσος νν]ιο Ἠοτο 
οππςς] ιο µου, ΠΠΟΤΟΊΥ ΟἩ Υπο. Όπ ή νουβο 
οοπιρ. Μα. κχν. 1. 

43. οἵ δοκοῦντες ἄργειν] Ἔ]να οἱὰ ΟοπππιεΠ(1- 
{ους τορατὰ Όνο ρατΙοῖρ]ο ας γοάµπάαή,. Απά ἴο 
Εν ορίπὰρη νο πιοµῖ τοσσοπέ Επρ]ρὴ ΕκροβΙίοΓβ 
ειπα, πἀάποίπρ ᾖοπι νοπι α ο]οιά οὗ οχαπαρ]ος, 
πποµί ο{ Όνοπα πο {ο ιο ΡΗΤΡρΟΝοΟ.  Ἴνανο παγκο] 
α]νναγ ομ]οσισὰ {ο νο ΗΠΠΘΟΘΝΜΑΕΥ ἱπίτούνοίοῃ 
οὗ νο πῬονο βρητο, νο]νοτ {π νο Βοηρίατα] οἳ 
"νο (Ἱακαίσα] ντος ννήο]ν νίονν Τ πιά καρροτιοὰ 
ΡΥ νο απαΏποίγ ο) Επί. νο ῥτοπουποςν Οναῖ 

η 



ΜΑΗΚ ΟΗΛΡ. Χ. 45 --- 65. ΧΙ. 1--- 5. 
ΜΤ. , 
90, 18. καὶ οἵ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. Οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν 43 

. ὑμῖν αλλ ὃς ἐὰν Φέλη γενέσθαι µέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται διάκονος ὑμῶν" 

3τ καὶ ὃς ἂν Φέλη ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος Καὶ 4 

98 γὰρ ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, 46 

καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

9. 3 Καὶ ἔρονται εἰς Περχώ" καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἱεριχώ, καὶ 46 

50 τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, υἱὸς Τιμαίου, Βαρτίμαιος ὁ 
8 τυφλὸς, ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. Καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς 41 

να ὁ Ναζωραϊός ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν" “Ὁ υἱὸς «{αυϊδ Ἰησοῦ. 
ι 3 ἐλέησόν µε! Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ, ἵνα σιωπήση" ὁ δὲ πολλῷ 48 

μᾶλλον ἔκραζεν: }Τίὲ «Ιαυϊδ, ἐλέησόν µε! Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 49 
33 40 αὐτὸν φωνηθῆναι" καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλὸν, λέγοντες αὐτῷ" Θάρσει, 

ἔγειραι φωφεῖ σε. "Ο δὲ ἀποθαλὼν τὸ ἵμάτιον αὐτοῦ, ἀλαστὰς ἠλθε 00 
41 πρὸς τὸν Ιησοῦν. Καὶ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς' Τί θέλεις δι 

98 ποιήσω σοι; ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ' "Ραθθουνὶ, ἵνα ἀναθλέψω. 

4 4 Ὁ δὲ Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ" ὝὙπαγε ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ ὔδ 
4. εὐθέως ἀνέθλεψε, καὶ ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ἓν τῇ ὁδῷ. 

.. κ ΧΙ. ΚΑΙ ὅτε ἐγγίζουσιν εἲς Ἱερουσαλὴμ, εἲς Βηθφαγὴ καὶ Ῥηθα- 1 
» - . αν . ε) , ΄ - - 2 - 

γίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν Ελαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 
λ ΄ 2 . , .- ή 3 ᾽ ’ . . ς υμᾶ- . 

3 50 καὶ λέγει αὐτοῖς Τπαγετε εἰς την κωµην την κατέναντι υμων᾽ καὶ 5 
3 , 3 ΄ 3 » 3 ς » ΄ Ας 

εὐθέως εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεµένον, ἐφ᾽ ὃν 
9 51 

ὑμῖν εἴπη' Τί ποιεῖτε τοῦτο ; 

Όιθ νγογά 15 πο ιο]εγο ρ]εοπαδίο. ἜΤ]αί Ι 9 ποῖ 
βο ᾖεγε, νν]]] αρροατ {ΟΠΗ ἴ]νο ΠΗΠΙΘΤΟΙ5 ϱχαΠΠΡ]ΕΒ 
ν/]]οὶ Τ Ἰανο αἀάποσά {τοι Όνε Ο]αδλίσα] ντος 
ἵηπ Ώοσεῃα. 8γΠ., νήσο] νν 1 οοπβττη χα τομ ετῖη 
οῇ Οτοι., “' αἱ ἵππρετατο οθηβεπίιτ ο ος Ειαί ο 
Επί,“ αιὶ ἱδί Ίππρετατο νἰἀεπίωτ,” [όοπιρ. 
1 1κο αχ], 90.] 
--- οἱ μεγάλοι αὐτῶν] ἜΤ]ε 8εηβο ἶ8, “΄ἴἶνο στοαί 

0Π68 (πιασηα{οβ) ΠΠΙΟΠς {οπι.. Επί. οπἱ]ς Ο8 
ἃ πιίγα ἀἰοίο. Ἠο πηὶρ]ί Ὀοίίοτ Ἰανο {ογπιοά ἴέ 
ἀῑοίίο ρορμίαγίς. Κατεζουσιάζουσιν, 1. 6. 88 (αβααΝ., 
τοπάςθγ», Ιπαιροτία πα ἵπ ΘΟΓΕΠΗ ποπηίπθ οχετοθηῖ, 

4. [οοπιρ. εαρτα Ἱκ. ο0. 1 Ῥοι, ν. 5] 
40. [Οοπιρ. ον κ, 14. Ῥ]η], 1. Τ. Ερῃ. 1. Τ. 

οἱ. 1. 14. 1 Ἐἶπι, 1, 6.] 
40. Βαρτίμαιος] 3οππο (πο Ολ]ς Γοτα ραέγοπιπείς, 

οἱ επ μ/ἱσα {ίση ΟΓ ὁ υἱὸς Τιμαίου. Όιοτα, ΝΗ ππογς 
ΓΘΠΦΟΝ, οοηβἰἆοτ ἴῖ 48 α γοαί παπα, απά Ολήη]κ 1ἶνο 
ΘΓΡΟΠ ννας οπ]]οὰ Βαρτίμαιος απὰ Ύναβ νο 8οηπ ο 
Ἱππσας. 30 Βαρθολομαῖος απᾶ Βαριησοῦς. πιά Έ]ν- 

ογά. Ἱ. 39, ᾿Ἰσαρχίδας ὃ ᾿Ισάρχν. ἵπ ασ] σπ9θς 
νο ραίτοηγπηῖο Ἠα8 δε οομνοτίοὰ ἰπίο α τορυ]ατ 
πρρε]]αήνο, πογο ἵβ βοπης τοβοπηῦ]απος {ο ἴ]νοβο 
ΠαΠηςς Νίο] Ἠανο νο /οηπι ομ]γ, Νιου Όνο 
αἱρπίβοαίίους οἩ ΝΙΟΗ 9οθ πιγ Νοίο οη Τηαογάἀ, 
.. 1. 

--.προσαιτῶν] Τ]ιο προς 18 ποῖ (48 8οΠΠο Ιππρίπο) 
ννθνουί Γοτσοος Ὀαξ 1 οπηποῖ αἰση]θγ, 458 8οπηΘ 8ρ- 
Ρονς, Λεφίέεκ, Ὀαῖ τα ]λοτ ἀοποίος {ο οτ /ογ, τοπάος 
ἑαακίπῃ Γο Ἠήπηκο][.”” ο ἴπ πρόσοδος ΔΠὰ προσκα- 
λεῖσθαι. Ῥαρρ]ν τὸ χρῦμα. 

48. πολλοὶ] Νοι «νο πην ἠἐάο , (ος Οναξ οπλο 
που]ά γοφιίτο οἱ πολλοίς Ὀί ΠπαΠΗ, Ὠππιοϊν, οἳ 
ἔνοθς Ὕν]νο ποσοπηραπ]ες 9ο, 

49. φονηθῆναι] "το ὃς οα]]εὰ ος δυπηπιοηθά,” 

Σς 9 3 ΄ ’ . ΄ .. .- 
ουδεὶς ανθρωπων κεκαῦθικε᾽ λύσαντες αὐτον αγαγετε. Καὶ ἐάν τις 3 

”, “ ε ’ ΄ - . », -. 

εἴπατε, ὅτι ὁ κύριος αὐτοῦ χφείαν ἔχει 

60, ἀποβαλὼν τὸ φ--- ἹΝαππε]γ, Όντουρ] 1οΥ, 
απά ἵπ οτάετ {ο τεας] 6ευς γε 6οοπετ,. Α σγαρλίς 
γα, ενἰἀεπί]ν ρτοσεεάίπῃ Γοπι απ 9Υ6-νίηεκς, 
Ἰκα ναί ἵπ ο οἶνη γἱ. 10. ϱ Νονν νετ να ΠΙΟ 
ρταςς ἵπ {ο ρ]ασθ.”) 

01. 'Ῥαββουνὶ] '“μτοαῖ πιαείοτ.. Το τοαδῖη 
ουνι Γοτ ονι ἵ5 Γοαπά ΤΠ πιοδί οΓ νε Ἰνοεί ΛΤΒΒ., απ 
5 οὐ]ιοὰ ὃν Μαιν. ατίοςὺ., ναι, Ῥπσα., Επ. 
απά βομο]σς Ἠν Γθαβοῃ. Τη ε ἶα, α5 Ετίις, 
βαγς, ραταρορίο, παπά ενα νν]ο]ο (ογπιηα το 8, 6 
Ταπηπά είς (οἱ) ας, πασπποηίαἸνο, 36ο ομη κκ. 
16. απά Τ,αππρο ἵη ]οο, 

ΧΙ. Ἱ. καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν ---Ἑλαιῶν] ΎΤ]οτο ἶ8 
Ἀθτο πιο] ἀῑνοτείῖν οῇ τοπάῖπα, οννἶπα [ο νο πΠ- 
Πεπί Οσον ααπηδ] πρ αἲ νο οἶοφο Ὀτονίιν απά 
τοιρ]ηθς οῇ νο Ρτάβθο]οᾳγ, απ, αν ακαα], ζακίηασ 
Όνο Ἠλοτίγ {ο οχραπᾶ απά Ρο]. Το δεπες, ἵη- 
ἀοθά, 8 ναί νοεο Μ385. τορτοφοηί: Πππο]γ, 
εαπά ννηοἨ νου Ἰνπά Ἠοὰ {ο ἠοτακαίοπα, 
ππά νοτο οΟΠΠΘ {ο νο [ν]οἰπίιν ο] Βεύνγρῃμασο 
παπά Βοίμαηγν [ονον] {ο Όνο Λίουπι οὗ ΟΙ1νοςῬ.” 
Βιέ νο αγο ποῖ ννατγαπῖθὰ ἵπ γεοεϊοίης Όχοςο τοα]- 
πρ, ας Εγὶϊσ. Ίνα ἀσπο. 

ε κεκάθικε] Ίνα καίο.”. Ῥοδᾶτ, απἀ οἱ ηογβ 
Ἰανο ννε]] τεηπτκοἆ Ίνοτο οἩ ο [,ογὰ ργοβοίεηοθ 
ονοη 38 {ο πο πιοβί πηϊπα το απά Γογηίίους ρατ- 
εἰσα]ασα, νἱχ. Ἱ. Ὑε εἰνα]] βπά α οοἵι; 5. ο νο 
ΠΟ ΤΙΛΑ 6ν6ς κα; ὃ. Ῥουπά νι ή πιοίοτ: 
4. ννοτο (νο Νναγς πηοοίς ὅ. ας νο οπίοτ ἰπίο (να 
γη]αρος 6. Όνο ον/ποτν ΟΓ νν]]οι νν]] αἲ βεδί 8οσπα 
απνν]ἶπς Ον γοι ελου]ά υαηρήπἁ Ἠίπας ἴΤ. Όαε 
νο νου Ίθαι ΟὨναί ἵ Ἰπνο ποσά οὗ πα, να 
κ] Ἰοι πι ρο. “ μα 5υο]ν να Ἡ 
Ῥοὰτ.) οσσυττοὰ α Ηπτ]ο νο[οτο ῖς ἆραι]ι, 

ἆ 
ᾗ 
' 
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4 καὶ εὐθέως αὐτὸν ἀποστελεῖ ὧδε. ᾽πῆλθον δὲ, καὶ εὗρον [τὸν] πῶ- 91. 19. 
λον δεδεµένον πρὸς τὴν Θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου καὶ λύουσιν .. 

ο κ ” 3 ω ο 

ὅ αυτον. Καΐ τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς 
- ν τε - μ, 

Οἱ δὲ εἶπον αὐτοῖς καθὼς ἐνετείλατο ο ἸΙησοῦς 94 ὃ Οντες τὸν πῶλονς; 

Γη ΄ 

Τί ποιεῖτε λύ- 33 

3 πο Ὀ - - 

Ἰ καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. ἸΚαὺ ἤγαγον τὸν πῶλον πρὸς τὸν ἸΙησοῦν, καὶ Ἱ δδ 
. » - ΄ 3 υ 

8 ἐπέβαλον αὐτῷ τὰ ἵμάτια αὐτῶν ' 
’ 3 3 -” 

καὶ ἐκάθισεν ἐπ ανὐτῳ. ΠΠολλοὶ 8 86 
3 ρα ’ αν 2, 3 . ς μα 2»; . ’ 3, 

δὲ τὰ μάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἲς τὴν ὁδόν᾽ ἄλλοι δὲ στοιθάδας ἔκο- 

9 πτον ἐκ τῶν δένδρων, καὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν. Καὶ οἳ προάγοντες 

καὶ οἳ ἀκολουθοῦντε ἔκραζον, λέγοντες "«Ωσαννά! εὐλαγημένος ὁ 9 3τ 

10 ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου! εὐλογημένη ἢ ἐρχομένη βασιλεία [ἐν 98 

ὀνόματι Κυρίου,] τοῦ πατρὸς ἡμῶν «4αυΐδ᾽ “Ωσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις 

1 Καὶ εἰσῆλθεν εἲς Ἱεροσόλυμα ὃ ἸΙησοῦς, καὶ εἲς τὸ ἱερόν ̓ καὶ περιόθλε-- 

ψΨάµενος πάντα, ὀψίας Ίδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἲς Βηθανίαν ΙΙ 

μετὰ τῶν δώδεκα. 
.. 7 3 3 

Φ Καὶ τῇ ἐπαύριον, ἐξελίόντων αὐτῶν ἀπὸ Ῥηδθανίας, ἐπείνασε. Καὶ 18 
- ῃ 5 » ᾱ-, 

13 ἰδὼν συκῆν µακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἠλθεν, εἰ ἄρα εύρησει τὸ ἐν 19 
6 Ὁν ᾽ δω .- σοι ια 3 η ΄ 3 ᾽ 3 

αὐτῇῃ' καὶ ἐλθὼν ἐπ αὐτην, οὐδὲν εὗρεν εἰ µη φυλλα. ου γαρ ἡν 
3 . ς 32 - . δώ ’ 

14 καιρὸς σύκων. Καὶ ἀποκριύεις [ο Ἰησοῦς] εἶπεν αυτη” Ἰήηκετι ἐκ 

ατα Μαβμ. καν]. 9] --- 956. Ματς χὶν. 15 ὃς 16. 
2. - κκ, Η1 ---- 19.3 

8. ἀποστελεῖ] Ὑ ειν ππαπΥ Μ55., 5ευετα] ὙΎε- 
βίοµ5, απά πο ΕάῑΙ. Ῥτίπο. Ἠανθ ἀποστέλλει, ΝΠΙΟἨ 
18 αἀορίεά Ὁγ Ίεις., Μαπλ., ατὶεςὺ., Υαἲ., Τιτπι., 
απά Ξεμοὶσ. Βπαί Επίπ., πιοτο ]πάΙσΙοιΙΒ]γ, τείαίηβ 
Όνε οοπΊπποη τεαάίησ; απάἀ σὶνεΒ σοοᾷ ΤΕΔΡΟΠΒ ΓΟΓ 
ϱο ἀοΐπσ. Α {ος νε αα{λοτίγ οἳ Μ35., Τε ἱ9 ος 
Πα]ε αναἲ] ἵπ ασ] παπα αξ λ απἀ λλ. 

4. ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου] Τίς ἵ5 νυτοηα]γ τοπἀετεά 
ὮΥ 8οπηθ “΄ π Μηυίο”. Ἔ]ε υνοτὰ ιτ ἀεποίες 
4 ραμδασ», Ῥηΐ ἵπ Όλο Βορί. απά Ν. Τ. βἰσπ]ῇες α 
ίτεεί, Ηεὺ. ΥΥΠ: 35 Ἰθτθ. 

7. [ζσπιρ. ζομπ κ. 14. 2 ΚΙπρ» ἵκ. 19.] 

8. στοιβάδας] ἜΤη9 νγοτὰ (γή οἷι 18 ἵπ νο Ο148- 
εἶσαὶ απ]νοτα ντ ίεπ στιβᾶς) ἀεποίθε ῬτορετΙγ 
βοπιριίπσ αίγειορά οπ Ειε σγοιµιά ; ννηδί]ιετ αίτανν, 
μαγ, εασυ]α, τυκηθς, τοσςς, Ίεανθβ, οἱ με Ώνῖρν 
ο πεες; οἱ αἲἲ νΥποὮ εκΑΠΙΡΙΕΒ πιαγ Ὃε 86εῃΠ ΙΠ 
γεια, Ἠετε, Ἠονγενοτ, [τοπι α οοπαρητῖδοη νν]]ι 
Μαιν, κχὶ. 8., Τ αρροατε {ο ἀσποίο [γοπάρα, ια 
εαν (ννήση οἱ {εεΒ, 816] α8 Ἠνετο αφοὰ Γοτ Ἰοὺν 
εοιεμες. 

9, [ζζοπιρ. Ῥ.. οκν ή. 20, 20. Μα. κκ]. 59.] 
10. Το ννοτᾶς ἐν ὂν. Κυρ. ατα οπή ετοά ἵπ 8οππθ 

Μ58., απά σαποε]]οὰ ὮΥ Οτίοεὺ,, Ὑπίετ, Ετία., 
απά Βο]νο]α, Όαί ννθνουί αηΥ φαΗΠοἰεπί ΓΕΠΒΟΠ, 

Ἡ. [οσπιρ ;οη Π. 14.] 
15. οὗ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων] Ί]ετο πτο Γον ρᾳ9- 

βαρος ναί Ίνα οεσπμοποᾶ ρτοπίοτ ροτρ]οχ{ίγ 
Όνια νο ρτοκοηί, ἜΤ]νο ἀββμου]ίγ οἱ τουοποΙ]ίηα 
Όνο νγοτᾶς νν ην ουχ Τ,οτά”ς οπροοίαίοπ οἳ βΠά{Π 
πρ. οἩ Όνα ἴχος, οἳ νν εν Ἠή καἰηοφαοπί ουγείης οὗ 
{, 14 οὐνίους, Ἠπνο ρίνοῃ πρ νο «ο)ηίοῃ 
απ ἀθαραίτ; οὔνοτκ Ίανο ποοὸ "πο ράβκαμο {ο 
νο σοτταρε, παπά ρτορουπάος ναγίουν οοΠ]οομΙγον; 
αἲί ο ἔνεπε ἐπ πκείβίε, που νο Ν85. ἀῑνοση- 
έσηπππσς αν ΜΕ ππογο ΑΠΥ σαπρίπσ 
ο νοτάς, Τίτο ργονοηί τοπά(πᾳ Πακ Όο τοἰπίηοά, 
απά Όνο ἡπεαλιγ ὓο τοπιονοά Ὦγ περγείαίοι. 

Αἰπποςί αἲ] πο πιεί]οάἆς, Ἠον/6γοτ, υΥμῖοἩ Ἠανο 
Ῥεεπ Ρτορουπάςἆ, ατο εἰίλετ {οαπάεά οἩ αΠαΠ{]ογ- 
ΙΣ6ά 86η5ε5 ΟΓ καιρὸς, ΟΓ απο ἱπαρροβίίο. Οπο 
Όήπσ 56ετης ο]εατ, ---ἴλαί νο παιδί (ντ Κιάάςτ, 
ΜατΚΙ., Ῥεατος, Οαπιρῦ., ΥΝο]ί, Ώοάςγ., ΥΥείς., 
Ἠακεβ., Ἠοδεππῃ., Καῑπ., Ἀομίειδη., απά Ἠ/αΠ]) 
ἴαλκθ καιρὸς σύκων 38 οοιτοξεροπάῖηπσ {ο {Πε καιρὸς 
τῶν καρπῶν αἱ Ματ. κχὶ. 94, απά ἴ]ο καιρὸς τοῦ θε- 
ρισμοῦ αἲ Μαι. χΙ. ὀ0., α8 α19ο {ο ὃ τῶν σύκων 
καιρὸς αἲ ΛίΠΘΠΦΙΑ, Ρ. 00. Απά Ομ 5οη5ε 18 νετΥ 
ταποπα]: {ος ναί (45 Ῥεατοο απἀ ϱ0απιρῦ. 5αγ) 
σαπ ια ἐἶπιε οἱ ἄΠΥ [τι Ῥε, Ὀπέ {πο ἶππο οῇ 1{8 
πηρίατΙν παπά οσαλεγίπισ Βιί ιο ἀος]αταίίοι 
οοπίαϊποες Ιπ οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σίκων οαηποί (18 {ο 
οτζατ οἳ ενα ννογάς νγοι]ά Ιπάασθ 18 {ο 5ιΡροβ8ε) 
Ὀο πηθαηί ἴο ο/6γ πο Τεαδοπ το) λογο ννας ποϊλῖηασ 
Ῥηΐ{ ΊεανθΒ οἩ πο ίτες; {ος ἴπε Πρ ἶ5 οῇ ελαί οἶαςθ 
οῇ ἴποςβ ]ογοῖη ἴα (γα1{ 15 ἀονε]ορεά ἠρ/ογο ἴ]ιο 
ραῦρ πρρθατ. Νονν ΒΟΠ1Θ ννοι]ά ρ]ασο {πο ννογάβ 
καὶ ἐλθῶὼν --- φύλλα ἵπ α ραγοηίμοείς» {ο νο], 
Ἰον/ενοαγ, πετ Β6ΘΠ15 ΠΟ Ῥ]ασθ. Οιογ ϐαρρο8θ 
α ἑγα]ρο[ίο Ῥ6τ διπο]ηύα (18 αἱ χνι. ὁ δι 4. Τίς 
ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου ; καὶ 
ἀναβλέφασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὃ λίθος ἦν 
γρ µέγας σφόδρα.) Ὁ} νγλ]οἩ να ννογζς οὐ γὰρ. ἃο. 
Όιουσῃ οοπηίησ Ἱπππιοδίαίο]γ αβίοτ καὶ ἐλθὼν, Κο. 
ατα ἴο νε το[οττοὰ Το ἴο πποτο τοπηοίο ᾖλθεν εἰ ἄρα 
εὗρήσει τὶ ἐν αὐτῃ, Όναβ: βοοῖηρ α βσ-ίτου α[αγ οβ" 
Ἠανίηρ Ἰοπνος, Ίο οα1ης, {ο οο ἵΓ Παρ]γ Ἰνο πιὶρ]ιε 
Ππά αἩγ (γιί νοτοοῃ ; Γοτ βσ-σα(λιοτίησ να πο 
γείσοσπιθ: απά (ποτοίοτο, 1 Ίνα (του Ἰνπὰ ρτούσοὰ 
ΛΗΥ ρ, βοιπθ, πον/ονοτ απτήρο, παρ Ὦο οχροοί- 
οὐ {ο ο στοννῖηρ ο Π, Βημί ννλοη ο σαπιο {ο 1ε, 
ο (οαπὰ πονίησ Ρ{ Ίοπνον; απά να, ης ἀἱκαρ- 
ου” σομ]ά οπ]γ Ἠπνο ρτοσσοᾶσὰ οι ἴἶιο 
ΥΑΓΤΕΠΠΟΛ οὗ πο Ίσα, [πτίρο ἄμε, Π Ἠπν Ώοσῃ 
οὔμοτνος, παν ος οπίση [ος αἰ]πγίης Ἠππσογ. Απὰ 
Ονουσ] 9 πρΕῖ οοπη ομτ]ν Γοτ βαν, γοι, ή ἆ- 
όσα, ἴινο ἤμ-ίτου Ώοαγη ἐνίσο ΤΠ ο γοαγς Όλο ἤγες 
στορ Ὀνοίης αἲ νο Ὡοσηπίης οὗ Ό1ο Ιπποτ.  Νοι 
{ο αγ ναί α Γον Γογννατὰ απᾶ νίσοτοι» τους νν] 
τίρον νο Γη πονοταὶ νου] Ὀοίοτο Όνο ροῃθ. 
γα) {γ, 



1. 

1 «ο αὐτοῦ. 

19, σοῦ εἲς τὸν αἰῶνα Ἰ μηδεὶς καρπὸν φάγοι / 
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καὶ ἤκουον οἵ μαθηταὶ 

Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα" καὶ εἰσελθὼν ὁ Ἰησοῖς εἲς τὸ 15 

ἱερὸν, ἤφξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ ἁγοράζοντας ἐν τῷ Ἱερῷ " 

καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυθιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων 

τὰς περιστερὰς κατέστρεψε’ καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τὶς διενέγκη σκεῦος 16 

15 6 διὰ τοῦ ἱεροῦ. Καὶ ἐδίδασκε, λέγων αὐτοῖς" Οὔ γέγραπται, ὅτι ὃ ΙΤ 
οἶκός µου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς 

ἔθνεσιν; ἡμεῖς δὲ ἐποιήσατε αὐτὸν σπήλαιον ληστῶν. Καὶ ἤκουσαν 18 
“Ἱ οἵ γραμματεῖς καὶ οἵ ἀρχιερεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσουσιν 

4 ἐφοθοῦντο γὰρ αὐτὸν, ὅτι πᾶς ὃ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ 
2 - 

αυτου. 

Καὶ ὅτε ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύετο ἔξω τῆς πόλεως. Καὶ πρωῖ παρα- 19 
πορευόµενοι, εἶδον τὴν συκην ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶ». 

σθεὶς ὃ Πέτρος λέγει αὐτῷ" 
91 ἐξηρανται. 

Καὶ ἄναμνη- 50 
ραββὶ, ἴδε, ἡ συκῆ, ἣν κατηράσω, 51 

Καὺ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿ἸΙησοῦς λέγει αὐτοῖς' Ἔχετε πίστιν 59 

Θεοῦ. αἁμὴν γὰρ λέγω ἡμῖν, ὅτι ὃς ἂν εἴπη τῷ ὄρει τούτῳ" "άρδητι, 33 
καὶ ῥλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν " 

90 ἀλλὰ πιστεύση, ὅτι ἃ λέγει γίνεται " 
-” , α 4ν 

τουτο λέγω υμῖν ' 
5 ’ 

οτι λαμβάνετε 
2 ΄ , . αφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος 

Δ εκ. καὶ ἔσται ὑμῖν. 

καὶ μὴ διακριθῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, 

ἔσται αὐτῷ ὃ ἐὰν εἴπη. «Ιιὰ 34 
{ ας οι ΄ ” -- ’ 

Πάντα οσα ἄν προσευχόµενοι αιτεσῦθε, πιστεύετε 
λα ’ ΄ 

Και οταν στηκητε πφροσευχόµενοι, 55 
«’ ων. . ς - ς - 3 

ἵνα καὶ ο πατηρ ὑμων ὁ ἐν τοῖς οὓ- 
”. 7 - δ - . ’ 5 - . ε - 3 ο. 

ρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν" εἰ δὲ ἡμεῖς οὔκ ἀφίετε, 96 
90. οὐδὲ ὅ πατὴρ ὑμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

ΚΑΙ ἔρχονται πάλιν εἲς Ἱεροσόλυμα " καὶ, ἐν τῷ Ἱερῷ περιπατοῦν- 51 

τος αὐτοῦ, ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἳ γραμματεῖς καὶ 
5 ’ . ’ ν ὁ- 3 ΄ Ὡ ἰ . ον 

οἱ πρεσθύτεροι, καὶ λέγουσιν αυὐτῳ' ν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταύτα ποιεῖς ' 98 

14. μηδεὶς] Τη18 τεαάῖπῃ ({οτ να]ᾳ. οὐδεῖς) 5 Γουπά 
ἵηῃ νογγ ΠΙπΗΥ Μ88., 8οππθ Εαίλετα, απά 5ονοτα] οῇ 
Όιο οατ]γ ΕάῑΙοηπ5; απἀ ἵς τοσεϊνοά ὃν Ἰγείβ., 
τίοςὺ., Μαι. Ετίϊσ., Γΐπι., απά Θο]οῖπ. Βετῖος 
ὁγαπιπια(ἶσα] ψγοργίείη τεφπ]τοἙ Πε, Ὀαί Οναί Ματίς 
β0 Μτοίο 9 Ὦγ πο πισαης οργίαϊη, 

15. ἤρξζατο Ἰκβόλλειν Τ]18 15 ποῖ, αἱ πιοδβί Οοπι- 
πποηίαίοτγς ἱππασίπο, ΓΟΓ ἐζέβαλε; Ὀαῖ χο 56ηβο ἵ8, 
«Ίνα ρτοσεεάεἆ {ο οπδί ου... [Οοπιρ. ἆοη Ι. 14] 

16. ὀιενέγκῃ σκεῦος] Τὴἱ8 ἵ9 αβαα]]γ απἀθτκίοσά 
{ο ππεαπ αΠΥ Ὀοκκεί, ΠαΠΙΕΙΥ, ἀενοίοά {ο ῥτοίαπο 
πφος, απά Ὁγ γη] απγ μαῖῃ ννας Ἰππάο. Ἐν Όιο 
ν/ογὰ σκεῦος, Ννη{ο]ι ἵπ Όιο Βερί. οοτγεδροπά» {ο νο 

Ηοὺ. 131, ας, 1ο Εἶναί ννοτὰ, α οοπεἰἀσταῦ]ο ]αἱ]- 
ἰπάο οὗ εἰσπίβοπίίοπ, απά ἀοποίος, Ἰἶκο ἴἶνο Ἐ απ 
φας, ΟΥ ὑπκίγπρπίπε, ἃ {επιφή! (νν]οίΊνοτ Γοτ βπστοὰ 
ος Ρτο[απθ 196], ος ρίεσε ο ἵμεγε, οἱ ἀγενε, 
απᾶ, ἵπ α ροπογα] 6οηβο, απ αγήεία, νΥηο νου Γοτ α5ο 
οἱ (ταί[ῇο. 

ἵπ ἀοΐπς Οκ οἳτ Τ,οτὰ αρ]νο]ά Όνο ο οννῖκ]ι 
απποπς ({οππάσά ον Τον. χἰκ. 90. απά Ώου, 
αἲὶ, 5.), ὙνήσἩ, 5 νο βπά Γοπα νο Ἠαροηίοαὶ 
Μτ]ίογ», ἀοῇπο πο τονοτοῄσο οὗ Όνο Τοπηρ]ο (1. ο. 
Όιο ομἵογ (οτί) ἕο πιθαῃ, ναί ποπ αλοπ]ά σο 
Ἱπίο ἵε νι ήν ἰπῇ, ἴνοσν, οἳ ρᾳγκο, ος ον ἀπκί 
προῃπ Ἠΐς [οοί; απά Όγπί ποπο ελοπ]ά πιακο ἵξ ἃ 
ὑιογοιμ]ήατο. Το Ἱτγορυ]αγίῖος νν]]οἷι οςσ [,οτὰ 

. -- - ι4 

καὶ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν, ἵνα ταῦτα ποιης; Ο δὲ 

τοῬικθΒ, Ἠαά, 1 ἶ9 καρροβδἀ, ογἱσίηαίεά ἴη, οἑ Όθεῃ 
ποτεακθά ὉΥ πο ργοχΙπηῖῖγ οΓ νο Οπλί1ο ο) Απίο- 
πας {ο Νη]οἩ Όχοτο νγου]ά 6 α οοηβίπηῖ τοβοτί οῇ 
νατίοῦΒ ΡΘΓΒΟΠΒ, (90 ᾖοδερῇ. Β. 1). 1. 5. ὅ. όντα 
διὰ τοῦ ἱεροῦ.) ππά Όναί Όιο Ῥτίοςίς, Ἱανίης απ Ππίετ- 
οδί ἴπ, οοπη]νοά αἲ ἔπεπα. 

17. ο 1 Κίπρε νι, 99, Ἰ9. Ἰνὶ, Τ. 16η, 

. ἔχετε πίστιν θιοῦ] 
«ανα α αίτοπς Ρανς) 
νλοτοῦγ νο σοπ] νε αοἆ ”' εαὐ]οίηποά το 
απραίπηἼνος, ἀοποίος ρτοπίηθες οἱ οχοε]Ἰοῃοο. 
Βιϊ Όνοτο 8 πο ΓΟΆΦΟΠ {ο αὐαπάοι νο οΟΠΙΠΙΟΠ 
ἰπίρτργοίαίοἨ, ὮΥ νν]ήοἩ Θεοῦ ἵ9 α Οεηᾖῖνο οῇ οὐ- 
7εοί οτ επ, ἃς ἵπ Ῥοπα. 1. 39. Οσα]. Π, 90, η. 99, 
πνηθτο ἴξ 19 αἶκο Γοαπά νυν πίστις. ΟΓ οσους ἴε ἷ8 
ὑπερέέοά, Όναι Ότο θν νήσο] ἵς τοροεοά ἵπ Οοὰ 
ανα]! νο βτπα απά απάσυδείηᾳ, ας Όνο ννοτὰς Γο]ουν- 
ἵπρ κα { απά ἠλακίταϊο. 

. [ο οπερ. Μαι, πν. 90. Τακο πν]]. 6. 
ο. ν] Τηῖς, Ιἶκο ἔσται αὐτῷ τανί . 

5 3 νο αφίοη, Ου ΓΝ.᾽ 
ννοννο Μα. ν, Ἱ. Ίλικο χὶ. 8, 1οἶνη ὧν. 19. 
ππιος 1. ὅ, 6. Τ Φον 1. 33. ν. 14.] 
35. [Οοπερ. Μα. νὶ. 4. Ερλι. ἵν. 39. 0οἱ. 1; 

195. Εσοῖ. κκν. 3 
38. [ο οπιρ. Ἐκοά, . 14. Λος ἵν. 7. ν. 57.] 
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᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ᾿ΕἘπερωτήσω ἡμᾶς κἀγὼ ἕνα λόγον,91. 90 
3 . .. ” 3 - 

80 καὶ ἀποκρίθητέ µοι' καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
3 3 κ. Ὁ 

βαπτισµα Ἰωώννου ἐξ οὐρανοῦ η», η εξ 

51 Καὶ ἐλογίζοντο πρὸς ξαυτοὺς, λέγοντες. 

Τὸ 35 4 

ἀνθρώπων; ἀποκρέθητέ µοι. 
2 3 , - 32 3 

Εὰν εἴπωμεν Εξ ουὐρανοῦ, 
ὰς, 5 3 2} » 3ης -ᾱ 6 ο ψς 

39 ἐρεῖ᾽ «Δἄιατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; αλλ ἐὰν εἴπωμεν Εξ ἄν- 36 6 
: [ή 3 -- ο Μα «/ . « υ 3 ΄ ο 
ὥρωπω», ἐφοβοῦντο τὸν λαόν ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ιωάννην ὅτι 

35 ὄντως προφήτης ἦν. Καὶ ἀποκριθέντες λέγουσι τῷ Ἰησοῦ" Οὖκ οἳ- 3 

δαµεν. Καὶ ὃ Ιησοῦς ἀποκριθ εἰς λέχει αὐτοῖς 

ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν 

ι ΧΠ. ΚάΙ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λέγειν" ᾽Αμπελῶνα ἐφύ- 38 9 
» . ΄ ν Δ ” Γ ς ’ Δ 

τευσεν ἄνθρωπος, καὶ περιέθηκε φραγµο», καὶ ὠρυξεν υπολῆνιον, καὶ 

2 ὠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησε. Καὶ 3 10 
εν] - .. - ο -» 

ἀπέστειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ ᾿καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν 
΄ υ.. - -- -- 3 - 

8 λάθη απο τοῦ καρποὺ τοῦ ἄμπελωγος. 
ο πο ΄ 

4 καὶ απέστειλαν κενον. 

3 , Οἳ δὲ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν, 35 

Καὶ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦ- 36 1 
κ. 3 , 

λον κἀκεῖνον λιβοθολήσαντες ἐκεφαλαίωσα», καὶ ἀπέστειλαν ἠτιμωμέ- 
’ 2 

ὅ νον. Καὶ πάλιν ἄλλον ἀπέστειλε᾽ 
3 - 3 ; 

ΧΖαχκεινον) απεχτειγαγ. καὶ πολλοὺς 13 
. . 3 Ε ’ ον 

6 ἄλλους, τοὺς μὲν δέροντες, τοὺς δὲ ἀποκτείνοντε. ᾿Ετι οὖν ἕνα υἱὸν 5 18 
3, 3 ῃ 3 - 9. ρ Ν 2 ον ᾿ 3 να) 2, ῃ 
ἔχων ἀγαπητὸν αὐτοῦ, ἀπέστειλε καὶ αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς ἔσχατον, λέ- 

Ίων" Ὅτι ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου. ᾿Εκεῖνοι δὲ οἳ γεωργοὶ εἶπον 38 4 
. μα ᾱ Γη, η ς / . 3 , 

προς ἑαυτους Οτι οὗτος ἐστιν ο κληρονόμος δεῦτε αποκτεί/ωµεν 

6 αὐτὸν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονοµία. Καὶ λαθόντες αὐτὸν ἀπέκτειναν, 3 δ 

9 καὶ ἐξέθαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. Τί οὖν ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἅμπε- 40 

λῶνος ; 
19 λῶνα ἄλλοις. 

ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς, καὶ δώσει τὸν ἅμπε- 41 16 

Οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε ; 4ἱθον ὃν 4 1 

ἀπεδοκέμασαν οἳ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἲς 

Π κεφαλὴν γωνίας. 

Ι ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ημῶγν. 

35. ἐξ ἀνβρώπων' ἐφοβοῦντο τὸν λαόν.] Τη9 Ξοτίρεβ 
απά να ϱοπιπποπίαίοτε αἰίκο (αππρ]ο αἲ Οἱ οοη- 
είτασ{ίοῃ, απά επάθανοιτ {ο τεππονο {6 Ἱττερα]ατ- 
{τν Ὁγ νατίοας παθίηοάς, αἲἲ οἱ ἴνεπα [γαή]ε5ς απά 
ἰπάεεά Πππρερκκαγη. Ἐοτ ἴπεγο 18 πο πεθά {0 81ρ- 
Ἰγ, νι Αοπιαο, τί γενήσεται ἡμῖν, ΟΥ κακῶς ἔξει ' 

ἹΓροτο 18, α5 ΚΥΡΚο απἀ Επί. αγ, απ απασθ[Η/]ιοπ, 
(πεφπεπί ἵπ νο νουέ νυγίίοτ»͵) Ὁν νο] νο Εναη- 

18 ράμφος {γοπα ἴἶνο Ῥεγη προγάς ος Όνθ ΡΕΓΡΟΠΒ 
κ γτ-- οἳ, ἴο α παγγαίοπ ο αο]ιαί Ίρας καἰά; α βοτί 

Ἰάΐσπι αἰππί]ατ {ο Ογαί Ὦγ νν ο] επετο [8 α (Γπη- 
ασ (τοπη νο ογα{ο ἀίγεεία {ο νο οὐ ίφμα. Τα 
/φοβοῖντο τὸν λαὺν 9 ΓΟΤ φοβοίµεθα τὸν λαὸν, Νήσο] 
{ (οαπὰ ἵπ Μα, αχἰ. 20. [ζοπιρ. 6αρτα νἱ. 20: 
απά Μα. χὶν. δ.] 

ΧΠ. Ἱ. ἓν παραβολαῖς] Έοτα τἱρ]ηϊγ τορπτὰς 
ο αν Όνο σεπι οπίς, απά απ οηαἵν- 
αἱσπί {ο ιών μάς Γοτ οσα Τ,οτᾶ ρτοναῦ]γ εροκο 

Ενπηρε]]κί Ίνα τοσοτόεᾶ ΟΥ 

. πελῶνα ἠφίγ.Ἱ σπι. Ῥν. ἵκακκ. 8. Τα. ν. Ἱ. 
ωώ παπς ο 

4. λιθοβολήσαντες ἠκεφαλ.]Όη νο «οηκο ΟΓ Ἴκεφολ. 
"νο Οοπιπνῳιίατοτν απο ἀῑγιάσα ἵπ ορίπίου, Βαι 

παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη' καὶ 

Καὶ ἐζήτουν αὖὐ- 46 19 

αἰπιοδί αἲ] Όπο Ἱπέετρτείαίῖοπ5 Ῥτοροδεά ατθ οὐ]ος- 
Ποπαβ]ας εἴίπετ α5 δἰταϊηῖηρ χο 56η5ο Ὦγ αγΌΙίΓαΓΥ 
ε/ρεες. οτ αξ αβεἰσηίῃς αἰσπ]ῇοσίίοης νν]]ο]ι οἴί]οτ 
ατθ πο Ἰπ]ετοηί ἵπ πε ννοτὰ, ογατο {Ισὶᾳ απά πΠ- 
επλίαν]ο. Ἔ]α ίγας 86Π86 86ΕΠΙΣ {ο ο (]αί ϱχ- 
Ργοββεά Ὁγ ἴπο Ἁντ., Ψα]σ., απά οίπει Ὑογβίοηθ, 
απά 8οππο πποάετη Τταηβ]αίίους, (α5 Εν, Υ.,) απά 
πάορίοϱᾶά Ὦν Βεζα, Ῥίΐεο., (αβαιβ., Ἠοαιρε], Ἐο- 
βΗΤΗ., Ἀομ]οις., Καπ, απά Ετσ., “ ννουπάοά 
Ἠπα ἵπ Όνο Ἠοπά. ΤΓἨΠαβ λιθοβολ. νυν] ἀεποίο (νο 
ΠΙΑΤΙΠΕΥ απᾶά ππραπα; Ἱ. 6. “'ΒΥ Ρρε]ίπσ Ἠἶπα νν]ι 
είοπομ.”. Της ἱπίοτρτείαίίοη ἵδ ΠπΟΓΘΟΥΟΓ ο0η- 
Ητπιοςὰ Ὦγ ενα τραυματίζειν οἱ Τωακα, Απά α]νοισ]ι 
Ο αἰσπίβοαίίοη οὗ Όνο νοτὸ 18 ροτῃαρς νο 
να. γ-ς γα Τί {9 βίτοπᾳΙγ καρροτίοά Ὁγ πο αμα]- 
οςΥ ο νο Ἱαπριαρο, 48 π [χο νοτΏς γναθοῦν, γυιοῦν, 
γαστρίζειν, µηρίζειν. "Ἠτιμωμένον, “« ΙσποπηϊπΙοκἲγ 
ἰτοαίςοά.. ή {οτι (ἀτιμόω [ος ἀτιμάζω) ἵ οΕ 
ΥΟΤΥ τατο οσστίοῃςσς. Επί Όινο Ἐνπησο]ικί Ἠα8 
ΠΙΠΗΥ πο] ρουμ αγηἶον, ἀστῖνος, ρτοβαβ!γ, [τοπα 
νο ρω οὗ σοΠΙΠοΟΠ Πίο, 

τ. [οοπρ. Ῥν. Π. 8. Μας, καν]. 5. ολη αχἰ. ὅδ 
ση, κκκν, 15.] 

10, [έσπιρ, Ἑν. οκν η, 59, καπ καν, 15. 
Λεία ἵν, 1. Ἀσπ, ἱκ. 50. 1 οι. , Τ.] 
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239. 390 τὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον" ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς 
αὐτοὺς τὴν παραθολὴν εἶπε' καὶ ἀφέντες αὐτὸν, ἀπῆλθον, 

1 90 Καὶ ἀποστέλλουσι πρὸς αὐτὸν τινὰς τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρω- 13 

διανῶν, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσι λόγῳ. Οἱ δὲ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ ' 14 
31 ιδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἁληθὴς εἶ, καὶ οὗ µέλει σοι περὶ οὐδενός" οὐ 

7ὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἆλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν 

3 τοῦ Θεοῦ διδάσκει. ἔξεστι κῆνσον Καΐσαρι δοῦναι ἡ οὔ, δῶμεν, ἤ 

1 3 μὴ δῶμε; Ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς' Τί µε 15 

3. πειράτεε; «φέρετέ µοι δηνάριον, ἵνα ἴδω. Οἳ δὲ ἤνεγκαν. Καὶ λέγει 16 

90 αὐτοῖς Ίΐνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἳ δὲ εἶπον αὐτῷ 

5Ι 3 ἸἹΚαίσαρο. Ναὶ ἀποκριθεὶς ὁ Γησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' ᾽Απόδοτε τὰ Καί- 13 

3» 3 σαρος Καΐσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. καὶ ἐθαύμασαν ἐπ᾽ αὐτῷ. 
5 3 Ναὶ ἔρχονται «Σαδδουκαῖοι πρὸς ἑαὐτὸν, οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν 18 

3! 3 μὴ εἶνι' καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν, λέγοντε" «ιδάσκαλε, ἸΜωῦσῆς 19 

ἔγραψεν ἡμῖν, ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ, καὶ καταλίπη γυναῖκα, 

καὶ τέκνα μὴ ἀφῇῆ, ἵνα λάδη ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ 
3 39 ἐξαναστήση σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. Ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἠσαν" καὶ ὁ 50 

3 30 πρῶτος ἔλαδε γυναῖκα, καὶ ἀποθνήσκων οὖκ ἀφῆκε σπέρμα" καὶ ὁ 5ἱ 

δεύτερος ἔλαδεν αὐτὴν, καὶ ἀπέθανε, καὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκε σπέρμα" 

5Ι καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως. Καὶ ἔλαθον αὐτὴν οἳ ἑπτὰ, καὶ οὐκ ἀφῆκαν 59 

-ᾱ -- σπέρμα. ᾿Γσχάτη πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. Ἐν τῇ οὖν ἄνασταο εἰ, 93 

ὅταν ἀναστῶσι, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή. οἳ γὰρ ἐπιὰ ἴἔσχον αὐτὴν 
0 34 γυναῖκα. Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Ἴησους εἶπεν αὐτοῖς' Οὐ διὰ τοῦτο 34 

50. 3δ πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ; ὅταν 55 

γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσι», οὔτε γαμοῖσιν, οὔτε γαμίσκονται, ἆλλ᾽ εἰσὶν 
Ι ᾱ ὡς ἄγγελοι [ο] ἐν τοῖς οὐρανοῖς. «Περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, ὅτι ἐγείρονται, 39 

οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ ῥίθλῳ ἸΜωῦσέως, ἐπὶ Ἰ τῆς Βάτου, ὥς εἶπεν αὐτῷ 
80 ὃ Θεὸς λέγων Ἐγὼ ὁ θεὸς Αθραὰμ, καὶ ὁ θεὸς Ἰσαάκ, 

88 καὶ ὁ Θεός Ἰακώδ; οὖκ ἔστιυ ὁ Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ Θεὺς ζών- 51 
” τσ ” των ἡμεῖς οὖν πολὺ πλανᾶσθε. 

19. ἀγρεύσωσι.] ΤἩϊ8 νοτὺ, κα ενα ἨΠεῦ. Ἵιν, 
Ῥτοροτ]γ εἰσηίβος {0 πιαΚε αροί ο, εαίο]ι, {αᾗε. 38 
βαἱά οὗ Ὀεαβίς, τάς, απἀ ἤεμοςς Ὀαί ας Όναι Ίπῃ- 
Ρ]ΐος οἰτουππνοπίίο, 5ο Τε πιοἰπρ]ιογίσα]]γ ἀοποίεΒ 
{ο ἰαψ Απαγες [ογ απ οπε, εἴθιοτ Ὦν Ὑοτᾶς οτ 
ἀοσάα, απά ππαγ Όνοη ὃο τοπάοτοά {ο εΠΑΠαΓΕ. 
Μαι, αφοςφ νο πποτο αρεείαἰ οχρτοβείοΠ παγι- 
ὀεύσωσι. 

ΙΤ. [οπιρ. Μα. κν]]. 30. Ῥοπα. χη]. 7.] 
18. [Οοπιρ. Λος κκΠϊ, 8.] 
19. [έζοπιρ. Ώουί. κχν. ὅ, 6.] 
---ἔγραψεν ἡμῖν.] ΓΤράφειν ἵδ, Ὀοῦι ἵπ Όνο Ο]αλ- 

εἰσα] απά Βοτιριυτα] νντσοτς, αφοά αν αρρ]ίοά ἴο 
Ιεσικ[α(ἶσπ, παπά Όνον ἀσποίοα {ο ργοκογίδε, επαοί. 

94. οὗ διὰ ---Θεοῦ.] ἜΤ]ο Ἱπίοττοραίίοη Ἠοτο ἴπι» 
Ρ]ΐος α αίτονρ αβϊτπιπίοῃ. 

260. ἐπὶ τῆς Ἡότου.] Της ἵ ακπα]]γ ἴακον ας ἵΓ 
νογο ννοτο α (Γαπαροκή[ίοη ΓΟτ ὡς εἶπεν αὕτῳ ὃ Θεὸς 
ἐπὶ τῆς βότου. Επι οι, Μίοµ., Ἠσεοππα., παπά 
Κυία,, πποτο ῥγοροτ]γ, πἀορί Όπο νίονν ἵπκοι ὮΥ 
Βοτα απ με νο τοσπτά ία ας α Γογπι 
ο) οὐ ίπς Βογήρέωνε αδαα], ἵπ Ὠναί αμο, Ον να 

/ουν]κ]ι Ὠουίογβ: ΠαΠΠΘΙΥ, οἳ τοβοττίηᾳ ἴο αΠΥ ρατ- 
Ώσου]ατ ρατί ο Βοτίρίατε ὃν παπηῖπρ 8ΟΠηΘ τοπησγκ- 
πυ]ο οἰτοιπκίαπος [πογεῖη πατταϊθὰ, ἜΓλις νο 
βοηβο νυν]! να, “' π νο βοοἴῖοη ννμίο]ι (σοαίς οὗ Βνο 
Ῥατπίηρ Ὀεμ.. 8ο ἵπ Ῥοπι. χἰ. Ὁ. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν 
Ἠλίᾳ τί λέγε ἡ γραφή. Απά, Τ ννου]ὰ αάά, Όνο 
πποϊοπί Οτος οἶῖο νατίους ραγίς ο) Ποπεγ [η α 
αἰππί]αγ ΠΙΠΠΠΟΓ: 6. στ. ἐν Κατ ἐν Τάφῳ Πα 
τρόκλου, ἐν Νεκνομαντείᾳ. Χαν, Τασγοίάον ᾖ. 8 
- το[οτα ἴο ΗΟΠΙΕΓ ἐν του σκῆπτρου τῇ Παρα 

Οπ νο ῥγοκθοηί γογεο ο Εχοά. Π1. 6. 
Λοις γ]], 3 Ἡοῦ. χ]. 10. ”--εὰ 
Ην τοκροοί {ο Όνο Αγιίοίε, ἵ 18 πο ορτίαίη 

νν]οί]νοτ τὴς ὃς (ἶνα ἴτως τοπάίηᾳ, οἵ τοῦ. Βυαΐ αἱ- 
νττι αν τοῦ ἵ4 Γουπά ἵπ πα μασ οὗ Όνο Όροι 
Μ195., απά ἵά τουοϊνοά ὃν Ἁπααλμ., Οτίοκῦ., απιά 
Ἀο]ιο]κς γεῖ, ας [νο πιακοι]ήπο ἵς Γουπά οπ]γ ἵπ 
Ότο οαγ]]ος (Ἰαβείσα] νντίίτοτε, ποί ἵηπ {]νο α{εγ οπς», 
ν]νο πο [πο Γοπηϊπίπα, [ Ίνα, νι Επί, τε- 
αἱποά Όλο οοππΠΊοη τοπόίηᾳ. 

31. Θις ζώντων.] Ἀἴαπγ ΜΒΕ., λοπηο γετείοπα, 
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056 Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμµατέω», ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων, 93. 90. 
3 ”, 27 32 ’ ο 

εἰδὼς ὅτι καλῶς αὐτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν αὐτόν ΙΠοία ἐστὶ 94 
95 

5 πρώτη Ἰ πασῶν ἐντολή; ὅὃ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκμίθη αὐτῷ" Ὅτι πρώτη 36 

πασών τῶν ἐντολών ᾿ 

8) ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι καὶ 

κουε, Ἰσραήλ Κύριος ὁ Θεὸς 5Ί 
3 ’ ’ Ν 

αγαπησεις Κυριον τον 

Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς 

ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίαςσου, καὶ ἐξ ὅλης 

81 τῆς ἰσχύος σου. «Αὕτη πρώτη ἐντολή. ἸΚαὶ δευτέρα ὁμοία, } αἵ-- 

τη. αγαπήσεις τὸν πλησίον 
’ 

σου ὡς σεαυτὀν. μείζων 
3 2} - 

39 τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐὖκ ἔστι Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ γραμματεύς' Κα- 
.. 3 3 3 Στ » 5 

λῶς, διδάσκαλε, ἐπ ἀληθείας εἶπας, ὅτι εἲς ἐστι 
ν΄ . . Φ - 3 

33 ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. Καὶ τὸ ἀἆγαπᾷν αὐτὸν ἐξ 

3 

Θεὸς, | καὶ οὖκ 

ὅλης τῆς καρδίας, 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς, καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
3 ’ Λ 3 3 - ᾽ ; 

ἰσχύος, καὶ το ἀγαπᾷν τον πλησίον 

84 ὁλοκαυτωμάτων καὶ [τῶν] θυσιῶν. 

γεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ' Οὐ 

ς ς ᾽ ω.” Β ’ - 

ως ἑαυτογ, πλεῖον ἐστι παντων των 
κ. ” . 3 5 

Καὶ ο Ιησοῦς ιδὼν αὐτὸν ὅτι νου-- 
) ς η 3 3 . ” 

µακραν εἰ ἀπὸ τῆς βασιλείας του 
ο. 3 .) ’ ’ 4 » 

Θεοῦ. Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτολμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

3” Καὶ ἀποκριθεὶ ὁ ἸΙησοῦς ἔλεγε, διδάσκων ἐν τῷ Ἱερῷ' Πὼς λέ- 4 αἱ 

36 γουσιν οἳ γφαμματεῖ, ὅτι ὁ ἉΧριστὸς υἷός ἐστι «αυΐδ; αὐτὸς γὰρ 48 42 

Δαυϊδ λέγει ἐν [τῷ] πνεύµατι [τῷ] ἁγίῳ: Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ 44 

ντ Εσηγπι. απά 'ΤΠΕοΡΗΥΙ., οπιῖῖ Θεός; υ/ηῖο] 
9 οαποε]]θά, ρετ]αρφ ν]λουί σοοά τεαδοη, ὮΥ 
(τίεκὺ., Επία., απἀ Ξ6Πο]ἆ. 

28. [ζοπιρ. ἴμακε κ. 20.] 
--πασῶν.] Ύετγ ΙπαΠηΥ Μ35. Ἠαυθ Ἰετα, απᾶ 

αεί αἴετ, πάντων; ΝΠΙΟἨ 15 Ῥτε[ειτεά ὃν ΜΙΙ 
απά Βεησ., απά οὐ ιτεᾷ Ὦγ Μαιλ., ατίεἙὺ., Γηΐπῃ., 
ἘτίΠ., απάἁ Βομοῖπ. Βιί νΏι νε Ιάΐοπι Ὦ} υν]ίο], 
ἵπ ορτίαϊη Γογπιπ]ας, πάντων (1η Όνε πει{ετ) 15 ραῖ 
ἵπ Ένα 56Πβε αἲ] ἠήπσα (15 Τηπογά. ἵν. ὅ2.) ταιθ 
εναν ἵπ ο Ο]ᾳβθείσα]ὶ ντε, Ττ 15 απ]κεΙγ ναί 
νο Εναησε]ἰεί ου]ά πανε Όεεπ ασφιαϊη{θά; απά 
Ι Ἠανε 86ΕΠ ΠΟ Χαρ] ΝΊΘΓΟ πάντων 5 (18 
Ῥτουσ]ά Ἱπίο Ἱπιπεάίαίε οοΠποττΘπος υΗι ια 
(αεμίί (επιίπίπα. ἜΤ]αί, Ἰπάεεά, 18 σεποτα]]γ 
οπιεεοᾶ. Ῥετ]αρς, 15 Όνο πι ]ογί{γ Γογ Ώνο /οΥπιογ 
πάντων ἵψ ρτεα]γ εαρετίοτ {ο Οναί {οτ ια ᾖαΐεν, 
Ματκ πιαγ Ἠανο νυγδεη ἵπ (Πἱβ ΥΘΙΡΕ πρώτη πάν- 
των ἐντολή; Ἀπά {π (α Πεχί, πρώτη πασῶν τῶν ἐν- 
τολῶν, ννπήσ]ι πο φοτίνες ννου]ὰ νο ἸκεΙγ {ο αἰίοτ 
{πίο πάντων, ἵπ οτἀετ {ο αἀαρί Τ {ο νο ΓΌτπιοτ 
ο... ογίαἰΠ]Υ πάντων οπηΠΟί (48 8ΟΠΛ6 ἵπιασ- 
αμ. α πιακομ/ἶπε, παπά Ἰνανο τείοΓΘῃΟΘ {ο νόμων. 

ν ς--- ἐστι]  3εε Ώειί. νΙ. 4. κ. 12. Ταἷκο 
χ. 51. Ύπτιηρα απά Οαπιρῦ. ἴπκο ο ννοτάφ 48 
{ι νο αοηίοησσ. "Το Τ,οτὰ (1. ο. ᾖ6- 
Ἰνουα]η) 15 ους ο: ενα [,οτὰ {9 οπο, Βαΐ, ἠνουσ]ι 
Όνο νετὺ επωααηίίνο ο αἀπιαοά ἵῃ νο Ἠορτονν, 
γαι Όνα Ἰάΐσπα οὗ Οναί Ἱαπρααρο νι] πο ρογπη{ νο 
βεραγα {η οἳ νο ννοτὰς 1» παπά πχ. απ {πο 
οομαίγπσίοη ἵπ Οὔγρείς η! ο (1ο ΡογιηΙ οἳ , 

3]. ὅμοία αὕτη] 89ο Τιονί. χἰκ. 18. Τλικο κ. 
21. Ἀοπι, α, 9, Οαἱ, ν. 14. ππιον Π, 8. ΎἸοτο 
ἵ Ίνετο α- γατ]αίοη ἵπ τοπάΐηα: βοππο Μ98. απ 
γοτγκίσης, νε Ἐαηγπη, πες να Ἱαγίηᾳ ὅμοία 

ο τη, ὃ αὐτῆς; ονοτν, αραΐπ, ὅμοί 
4 Τ]ο ἡνιί κοιν [κο[οτήλς να αρρεοτοά 
Ὦν ΜΗ απά Ἠεαρε], π ο τιοὰ Ὦγ Επ, Βηαι 
Λ νο ον/άσπες {ου Ἡ ἵ γα Ισλη, (ου Εναί οὗ εἶλο 
Ῥεγείσπα ἵν κεατεε]γ {ο ὃς πὐνηΗσὰ) απά αν αἲ) 

ιο ναττ. Ἰεοίί. 866ΠΙ {ο Ὦθ 50 πιαπ! 1οαής οἱ 7ε- 
πιουΐπς ἴιε αἰ[ιειίέψ οϐ νε οοΠΙΠΙΟΠ τεαάἴηρ, 
οασΏί ποί {ο Ἠανε Όεεῃ γεσεοῖυεά ἴπίο {ια {επί 1 
ν/α5 Ρτοραδ]ν ἀθτῖνοάὰ {ποπι Φί. Μαΐιουν, ἘΤ]α 
96/56 5, ΄΄ Τ]με 5εοοπἆ ἵ5 Ίκο [απίο Πές 1. 6. ἵπ 
Ἱπιροτίαπςε]; παππε]γ, χ]ς.. Ετίίσ., πάθςά, 8οτιι- 
165 αἱ (5 αὐεο[μίε 196 ΟΓ ὅμοιος: Ὀιί 1 18 Γουπά 

1ῃ νε Ο]αβείσα] νυτίίοτ; απά (πουσ] ἰ πιαγ πο 
οσσγ εἸκεαυνμετο ἵπ {Πο ΑΒοεγρηιγταϊ 9Π65, ἴλαί 
πιϊσηί ο ὮΥ αοοϊἰἀεπῃί, εερεοία]]γ αφ Ιί ἀοθςδ ποί 
οῇεή οσσοτ απι ιο/ιετο. 

92, καλῶς --- εἴπας.] Ῥεπάοτ, “ΟΡ α {αι ΝΤαφ- 
(ος, οι Ἰχαδί βροκεπ 'νε]].. Θεὸς Ὀε[οτο εἷς ἐστι 
Ι8 ποί Γουπά ἵπ α οοηκἰάεταῦ]ο Ρροτίῖοπ οῇ νε Ὀορί 
Μ38., βενοτα] ὙετείοῃΠ8, απά ιο [ά. Ῥτίπο. Τι 
βθοπῃς {ο Ὦο [γοπι χο ππατσίης απά ἶ5 τισηί]γ οαη- 
οε]]ειὶ Ὦγ Ὑείς., Μαέτ., τίςκὺ., Γηέπι., γαι, 
Ἐτίζ., απά Β6]ο]. ἨΠλὴν αὐτοῦ 18 οπηϊ {ο 1Π 8οπ1θ 
Μ85., Όαῖ 18 ἀο[επάεά ὮΥ πιαηΥ (]1βείσα] Ρρᾳ58ασος 
οἶ(εὰ Ὦγ ενα Οοπιππεηίαίογς: {ο ία] Ίπαγ ὢο 
πάάεα οπο πποτο αρροείίο ἴπαπ απγ οῇ έπθιῃ, [γοπι 
ΑτἰκίορἩ. Ῥ]αι. 1060. οὐ γάρ ἐστιν ἄλλος, πλὴν ἐγώ. 
96ο πΙΥ Νοίο ον Τηπογά. Π. 9. Νο. ὅ. 

90, συνέσεως.] Της ἵπ ποῖ, α5 3ομ]οια. απά 
Ἠ/αΝ] Ἱππαρίπα, Γοτ ψυχῆς, Ρα {ο διανοίας. 

.. ἰδὼν ---- ἀπεκρίθη.] Ῥυαϊ Ὦγ αἡγασβίοπ {ΟΥ ἰδὼν 
ὅτι, διο., “«ροτοοϊνίηρ ναί νο Ἰπά ππβννοτο γν]δθ- 
1... Νουνεχῶς ἵ8 Ιπίοτ Οτοε] {ΟΥ ιο ϱΗΓ]1ΘΓ νουνε- 
όντως. 

΄ 00. τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ.] 3οο ῬΑ. οχ, Ἱ. Λοίβ 
Π, 4. 1 Οοτ, κν. 20. Πομ, 1, 19. Το 4 γεἱο]ες πο 
οπιαοὰ ἵπ ΠΙΠΗΥ οὗ Όνο οορί ΜΒΣ,, αππᾶ αονοταὶ 
οατ]γ ΕάΠίοπΕ: παπά οππος]]οά Ὦγ Οτίον., ΜαίΗ., 
παπα. ναι, Επίκ, απὰ Βομο]κ: τρ] τν,  Ολπ]ς, 
Ῥοσπήκο νο οπι]κκίοη ἵ ποί οπ]ν οοπβῄτιηοά ὮΥ 
Όνο Ὑατ, Ἰσοι, ἵπ Μα, κκ, 43, Ὀυί Ὦγ νο ο0η- 
έχε, νν ον, αγ ΜΙάἀ]οι., τοφαίτον νο ἑηπ/πεποε 
ο{ Όνο Ηο]ν δρ]τίε, 

Γ Ἠπνοα, ηνέ βοίοτο, νι Επ., οὐ τοῦ λέγει, {ο 
εἶπεν; οι Όπου ρ] νο ἀῑτοσί ονἰάσπος [ος ἡτ ο δαί 



ΜΑΗΚ ΟΗΑΡ. ΧΙ. 36-44. ΧΠΙ. 1, 9. 
ΜΤ. 1)Ὀ. 

29. 90.κυρίῳ µου" Κάδου ἐκ δεξιῶν µου, ἕως ἂν Φῶ τοὺς 

5 ντ ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. «αὐτὸς οὖν «{αυἲδ 31 

λέγει αὐτὸν κύριον καὶ πόθεν υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; Καὶ ὁ πολὺς ὄχλος 

ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 

46 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ" Ελέπετε ἀπὸ τῶν 7ραµ-- 38 

993. µατέων», τῶν Θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν, καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς 

: ἀγοραῖς, καὶ πρωτοκαθεδρίας ἓν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ πρωτοκλισίας ἐν 39 

1 Ἅ-ατ τοῖς δείπνοι. Οἵ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει 40 

94. 91]. μακρὰ προσευχόµενοι" οὗτοι λήψονται περισσότερον κριµα. 

Ἱ Καὶ καθίσας ὁ ἸΙησοῦς κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου, ἐθεώρει πῶς ὁ 41 

ὄχλος βάλλει χαλκὺν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον" καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔθαλλον 
9 πολλά. 

δ της. 

καὶ ἐλθοῖσα µία χήρα πτωχὴ ἔθαλε λεπτὰ δύο, ὅ ἐστι κοδράν- 35 

Καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγει αὐτοῖς' ᾽αμὴν 433 

λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων βέθληκε τῶν βα- 
4 Λλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. Πάντες γάρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς 4 

ἔθαλον" αὕτη δὲ, ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς, πάντα ὅσα εἶχεν ἔδαλεν, 
ϱ, .-” 

Όλον τὸν ῥίον αὐτῆς. 

. ν χυ, 

μαθητῶν αὐτοῦ " 
9 6. δομαί / 

ε]ἰσηῖ, - Όνο ὑπαίγεεί ἵ8 νοτΥ βίοπσ; εἶπορ (48 
Ετιί. οὔδετνοφ) Ττ 19 [ουπά ἵπ πο λα π5δασοβ 
οἳ Ματ απά Τωακα, απ 15 οοπβγπιεὰ ὮΥ ύιο λέγει, 
αἲ νετ. ὅτ. [ νου] αάά, ναί νο λέγει οἩ ΥετΥ 
ΠΙΠΙΘΤΟΙΝ ΝΤ. απά Εάῑάοης {ος εἶπεν, ἵπ πε ποχί 
ε]αήδαο (νν]ήσ]ι, (οτείοτο, ΛΤαΠμ., τίοςῦ., απά 
Βο]ο]ά τοσεῖνε Ιπίο γε ἰοχί, ἴποισ] αἱ νατίαποθ 
ντ Όια Θερί. απά ο ρατα]]ε] ραββασε» οὗ Μαί- 
Όνενν απά [,]κο) ἵς, Τ ἀοαδί πο, πισαπί {ο ης; ἃ 
Βοτί ο πκίακο ᾖΓοφπθηί π αἲ] απίηογς. Ἰπάθεά 
ΡΙΟΥ Νοπ]ά 5οεπῃ {ο τοφἶτο Οχαί λέγειν κ]λου]ά 
ο μ86οἆ οῇ α πιαπ (18 Ὠανίά). απά εἰπεῖν οἳ «οσα, 

Όιο Ἰαΐΐοτ Ῥεῖης α πποχο αἱρπίβσαπε απά απ]γοτίζα- 
νο ἵοτῃῃ. 

28. στολαῖς] Τ]ο στολὴ Ὑαβ απ Οτγοπία] ρατ- 
ππεηί, ἀεεορπάΐημ {ο 6 αΠΟΙΘΒ, απά ννοτη ὮΥ ΡοΓ- 
ΒΟΠ5 οἳ ἀἰλίίποίοῃ, α9 Ῥΐησε (1 ΟἨτοῃ. χν. 37. 
1ομα 1, 6), Ἐτίοκίς (5 Εκάτ, 1, Τ. ν. 81), απάἀ Ἰοή- 
ουταῦ]ο ΡΟΓΜΟΠΒ: (86ο Χοπ, ΟΥΤ. 1. 4. 26. . 4 Ἱ. 
[ικα χν. 95.) παπά Ἠνοτο αΠεσίοὰ Ὦγ νο ο ατὶφίς ο 
Όνο Ῥ]νατίκπ]σα] 9οοί, 

40. οἱ κατεσθίοντες, ἃο.] Της ἵ Ὦγ πιοεί Οοπι- 
πιοπίαίογν οβίοσπιος α αο{εοίσπε; Ὀαί εἰπηϊ]ατ οοἩ- 
αἰίγις({οης8 απο Γουπά ἵπ νο Ο]αβκίσα] ντίίοτς. 
5 ῥε//εγ τορατάσὰ Ὦγ 8οππο τοσοπί ϱοπηπιοπίαίογβ 
38 4Π οχαπαρ]ο ο) απαρο/ὔισῃ. ἙἘτίία., Ἰονονετ, 
οὐ]εοί {ο ἶναι Ρεϊποίῖρ]ο, αθ απκα ἑαῦ]α {ο νο αἶπι- 
ΡΙοἵιν οὗ οοπβίτασῖοη ἵπ νο ραββάσος απά ο 
νοπ]ά (ακο νο ννηο]ο βοηίοηςο ας επεἰαπια/ογη, 
γ ων ανα 37 ιο, Ἴγοβο «Ηα]] τεσσίνο, ἃο, 

τοίςτ, ποναυος, νι Οτο, ο θα 8Η ἁκή- 
ο. παπά τοπόσς, «ιο Ὑν]νο ο.» ἃο., 
6 Όνοκο α]να]] τοσσίνο,” ο: Νο ποιος ἵη- 
μμ Όνο {εακί ἀἱΠιοι]Ιγ. [οοπιρ. 5 Τἶπα. Π, 6. 

πε, {, 11.1 

41. [8εε 35 Κίπρε κ. 9.] 

43. λεπτή.] Τ]νο λεπτὸν Νά9 α νΟΤΥ παϊππίο οοἵπ, 
νε Ἰα]) ο α φμαπάγαπα ος Πτηήπσ, Τι ἵ ἵπ ου 
οοπΙπιοῦ ἱταπκ]αίοι τοπάςτοά μείε, νο νοτὰ 

΄ .] - . - ΄ ο. Ψ η - 

Κ4Ι ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ, λέγει αὐτῷ εἷς τῶν 1 

4ιδάσκαλε, ἴδε, ποταποὶ λίθοι, καὶ ποταπαὶ οἴκο- 
- 1 ” ΄ 

Καὶ ὁ Γησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ Βλέπεις ταύτας τὰς 3 

σοππος Γποπη πεζπωίε, 35 Γαγπς Γτοπα Γουγήίπς, 
{ογπιες ἵπ Ἱπηίαίίοη οΓ φπαάγαπ». 

40. πλεῖον] 1. 6. πποτθ ΤΠ ΡΤοροζίίοη {ο Ἰετ εαῦ- 
είπποθ. [ζοπιρ. 5 0ο. γη, Το. 

44. ἐκ τοῦ περισσεύοντος .-.. ἐκ τοῦ περισσεί- 
ατος, ΝΝΙοἩ 18 Γουπά ἵπ 8οπης ΛΤ8Β8. Ἠετε απά αἲ 
αἴε]νουν παπά Τμακο, αΐ ἵ9 ἀουθί]οςς α οοττθοίίοη. 

Τὸν βίον αὐτῆς, '' ες ππεαης οὗ Πνίης :) α αἱρπίῆ- 
οαἴῖοπ οῇ βίος οοπιπιοπ Ὀοῖ]ι ἵπ πα (αβεῖσαὶ νντί- 
ἴοτς απ (πε Ξερί. 

ΧΤΠ. Ἱ. ποταποὶ λίθοι] ἜΤηεςο Ἱνετο Ιπάθοά 
βἰπροπάος; ἵπ ΡΓοοΓ οῇ νν]]οἷν εἶνο Οοπιππεηία{ογς 
κ. οδεορἩ. Απίιχν. 11, 5. Βε]]. ν. ὅ, 6, (ὔοπι 
ΜλίοἩ ραβδασος ἴτ 18 καἱά Ὠναί Όνο φἴοπος οἳ Όνε 
ἱοπιρ]θ γνθτο 8ΟΠ16 ΟΕ ἴηοπι 40 οαὈίίς ἵπ Ἱεπρίῃ, ὃ 
ἵη ἀορίν, απά 6 ἵπ Ὀτοπά(μ. Τ 19 είαηρε, ουν- 
ονοτ, (Ἠ6γ ἀἱά ποί 96ο ναί νο Ἰαξίετ αοσοαπῖ, 8 
{αγ α5 ἵε το Όνο ἀῑπιεπείοις οὗ ᾖνο αίοπες, 
πιακος [ο ΓΟΓΠΙΟΤ 0Π6 8θεπι αἰπιοκί Ἱποτοάίυ]α, 
Ῥοτ ἵτ τεργεβοηίς Όνοπι ας οπ]γ αὔοιι 35 ου δή 
Ίοπᾳ, 8 ἵπ Ἰαϊρ]ί, απά αὔουαί 13 ἵπ ἀερῦν, Τί 19 ποῖ 
8ο πιΙςἩ {ο οχοθκείνο {σπσί εροκεν ο (Γοτ ἵῃ 
Βο]]. 1. 5ἳ, 6. ὁοφερ]ας ερεαΚα οΓ 1ο είοπος οῇ 
Βιγαϊο {οννοτ 48 8ΟΠΠΘ οὗ νεα 60 {εοί Ἰομμ, ο ΜΗ, 
ππά 10 Ὀτουά) αν νο ἀἰεργορογίοη ἐπ ὀγεαάή, 
νμίοὮ αβοτός τουπη Γοτ εὐβρίοῖοῃ, Απά ας Όης 
πεσσοί ἀϊβετε 8ο πιπἰοτία]]ν Γγοπα Όνα οί ἵπ ᾗο- 
5ερµυς, ἵ οππποί Ὀπί βαβροοί ναί Γογ μ΄ ννο επου]ά 
τοπὰ κ’, Νήσοι νν] ππακο Όνα παπα οτ ἠιοπίη-ῇηο. 
Της Ὀνοῦἳη ποσοαηῖς υν]] οκαοτ]ν ο. ΙΓ οππποί 
οπη({ το αάά, ναι Ὀνουρ]ι [ νάνο οπγο/α]]γ οταπηίη- 
οὐ αἰπιοκί αἲ νο ποσουηῖς νηίο] νο αποϊεπῖς 
Ἠανθο 1ο 18 4 ἴο νο ἀἰππεπείομα οῇ δίοπες υβοὰ 
{οτ Ὀαἱ]άΐπα, Τ Ίνα πουετ Γουπά ἄΠΥ ἴο οχεεοὰ 3δ 
{εο.. Το εκε]αππίοη οὗ ῆνο Αροεί]ος Ίντο [8 
αΠηακιταϊοὰ Ὦγ Ὕν]νας οδορ]ας καὖς αί Βο]]. ν. ὅ, 6. 
παπιε]ν, ναί νο ννηο]ο οἳ χο οκ{οτίοτ ο{ Όλο Τοπι- 
Ρο, Ρο αἱ τορατάσᾳ αἴοπος απά 
νπς οπ]οι]αίοὰ {ο οχοίτο αφοπἰκἈππθηί (ἐκκληξιν.] 
[Οοπιρ. ἳ Βῑπρε ἱκ. Τ.] 
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ΜΤ. τ)ῦ. 
µεγάλας οἰκοδομάς; Οὖ μὴ ἀφεθῇ λίθος ἐπὶ λίθῳ, ὃς οὗ μὴ κατα-94,. 91. 

8λυθῃ. Καὶ, καθηµένου αὐτοῦ εἲς τὸ ὄρος τῶν ᾿Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ 3 

ἱεροῦ, ἐπηρώτων αὐτὸν κατ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωδος καὶ Ἰωάννης Ί 

4 καὶ ᾽νδρέας Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν 

ὅ µέλλη πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι; Ὁ δὲ ᾿Γησοῦς ἀποκριύ εἲς αὐτοῖς 4 

6 ἤρξατο λέγειν Ἀλέπετε µή τις ὑμᾶς πλανήση. «ΙΠολλοὶ γὰρ ἐλεύσον- 
ται ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, λέγοντες Ὅτι ἐγώ εἰμι' καὺ πολλοὺς πλανή- 

Ἰσουσιν. Όταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ 9ροεῖσθε" 9 

8 δεῖ γὰρ γενέσθαι" ἀλλ οὕπω τὸ τέλος. Ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὺ Ἰ τ0 
ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν ' καὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, 11 

9 καὶ ἔσονται λιμοὺ καὶ ταραχαἰ. ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα. Ἀλέπετε δὲ ϐ 

ὑμεῖς ἑαυτούς" παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ εἲς συνα- 9 {9 

}ωγὰς δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν 
10 ἐμοῦ, εἰς µαρτύριον αὐτοῖ. Ναὶ εἲς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον κη- 14 «8 

Η ρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. Όταν δὲ ἀγάγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ 14 

προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, μηδὲ μελετᾶτε αλλ’, ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν 15 

ἐκείνη τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε" οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἳ λαλοῦντες, ἀλλὰ 

1 τὸ Πνεύμα τὸ ἅγιον. Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς Φάνατον, 16 
. ’ ΄ ” ’ 

καὶ πατὴρ τέκνον καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ ὃανατώ- 
3 ΄ ." ., ’ ς 4 ’ 3 ᾽ » ’ 

19 σουσιν αὐτούς. Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ το ὄνομα 9 

µου" ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. 1 |9 

Ἡ "Όταν δὲ ἴδητε τὸ ῥδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸ ῥηθὲν ὑπὸ «ανιὴλ 1 30 

τοῦ προφήτου, ἑστὼς ὅπου οὗ δεῖ, [ὁ ἀναγινώσκων νοείτω"] τότε οἳ 91 

16 ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἲς τὰ ὄρη” ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώµατος μὴ 11 

καταθάτω εἰς τὴν ο ία μὲ εἰσελῶ έτω ἀραί τι ἐκ τῆρ οἰκίας αὐτοῦ 

16 καὶ ὁ εἲς τὸν ἀγρὸν ὤν μὴ ἐπισερεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἑμάτιον 18 

17 αὐτοῦ. Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς Φηλαζούσαις ἐν 19 3 

15 ἐκείναις ταῖς ἡμέραις! προσεύχεσθε δὲ, ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν 30 

19 χειμῶνος. Ἔσονται γὰρ αἳ ἡμέραι ἐκεῖναι Ὀλῖψις οἵα οὐ γέγονε 99 

τοιαύτη ἄπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως, ἧς ἔκτισεν ὁ Θεὸς, ἕως τοῦ νῦν, καὶ οὐ 

20 µὴ γένηται. Καὶ εἰ μὴ Κύριος ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη 33 
πᾶσα σἀρξ, ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς, οὓς ἐξελέξατο, ἐκολόβωσε τὰς 

91 ἡμέρας. Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπη' Ἰδοῦ, ὧδε ὃ Χριστὸς, Π᾽ 38 

29 ἰδοῦ, ἐκεῖ' µὴ πιστεύσητε. Ἀγορθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ Ψευ- 34 

δοπροφῆται" καὶ δώσουσι σημεῖα καὶ τέρατα, πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν, εἰ 

233 δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς "Τμεῖ δὲ βλέπετε" ἰδοῦ, προείρηκα 36 

24 ἡμῖν πάντα. αλλ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν Φλῖψιν ἐκείνην, 39 Ἅᾖ35 

οὗ ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς" καὶ 

οἳ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντερ καὶ αἵ δυνάµεις αἱ ἐν 

ἐμοῦ οἵ ὧν Ἴνν ο θλραρίά, αμάν, κα «ἰαδονα ον 33 [Όση Ῥοιε κ. {- ἆ Τον. Π. 1. ι 
Οτγκίσης, ον ορροµ/ὔσῃ {ο επίεπιρογαγη ΟΓΠ{ΟΤΥ. ὦ4. [ζσπιρ. Τε. κ, 10. Εποκ, κκκί. Ἱ. οοὶ Π, 

μον ὡιο ἀεε]απια ίσα ο νο Ἠ]νοιογίοίαπα ννοτο 10, 51. Ἠον. νἰ, 12.] 
οα]]οά µέλεται. [ζσπι, Μα. κ. 19. κο χι, 11.] 20. οἵ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἴσ, ἐκπ.] Τη Ραβαρφ 

12. [ορ αα, κ. 73, Ἠον. Π. Τ. 10] ἱς {παδοφπαίο]Υ τορτονομίσοά Ὦγ αἱ γαπκλαίοτα, 
14. [έσπει. Όσα, κ. στ. κ, 11.] Ίνα κενο ἵν, 1ο κίατν οἱ Ἰνοπνοῃ εἰ] Ὄο νναµ- 

οἱ. 1. γ 4, 
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ο σα τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. Καὶ τότε ὄψονται τὸν Τίὸν τοῦ ἀνθρώ- 96 

ὦ που ἐρχόμενον ἐν γεφέλαις μετὰ δυνάµεως πολλῆς καὶ δόξης. Καὶ 5 

- τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς 
αὐτοῦ ἐκ τῶν τευσάρων ἀγέμων, ἄπ᾿ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 

». 3 Απὺ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραθολήν' ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ 58 

30 κλάδος ἁπαλὸς γένηται, καὶ ἐκφυῇ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ 
3 38 θέρος ἐστίν' οὕτω καὶ ἡὑμεῖς, ὅταν ταῦτα ἴδητε γινόμενα, γινώσκετε 59 

ο” 3) ὅτι ἐγγύς ἐστω ἐπὶ θύραι. -ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὗ μὴ παρέλθη ἡ 3 
36 38 γενεὰ αὕτη, μέχρις οὗ πάντα ταῦτα γένηται. Ὅ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 3Ι 

παρελεύσονται" οἱ δὲ λόγοι µου οὗ μὴ παρέλθωσι. 

56 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥὧφας, οὐδεὶς οἶδεν' οὐδὲ οἱ 38 

ἄγγελοι οἱ ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ Τίός' εἰ μὴ ὁ Πατήρ. 

Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε᾽ οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός 33 
ἐστιν. Ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, καὶ δοὺς τοῖς 34 

δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν καὶ ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ Όυρω- 
ϱῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. Τρηγορεῖτε οὖν" οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ 30 

κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται' ὀψὲ, ἢ µεσονυκτίου, ἢ ἀλεκτοροφωνίας, ἢ 
πρωί μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης, εὕρη ὑμᾶς καθεύδοντας. -ᾱ δὲ ὑμῖν λέγω, 36 

260. 3239.πᾶσι λέγω" Τφρηγορεῖτε. . 3τ 
.  Ἱ ΧΙ. ΙΠΝ δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας καὶ 1 

5 3 ἐζήτουν οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἳ γραμματεῖς, πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαν-- 

4 τες ἀποκτείνωσιν. Ἔλεγον δὲ. Ἰὴ ἐν τῇ ἑορτῆν μήποτε θόρυβος 9 

5 ἔσται τοῦ λαοῦ. Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ, ἐν τῇ οἰκίᾳ «Σίμωνος 9 

: τοῦ λεπροῦ κατακειµένου αὐτοῦ, ἦλθε γυνὴ ἴχουσα ἀλάβαστρον : µύρου 

πρ; 1, 6. εμα]] σταάπα]]ν Ίο5ο Οείτ Πρα. Ον 
Όιο 196 οῇ εἰμὶ απά ἴἶιο ραγοῖρ]α, [ος 8οπ1θ νοτΏ, 
φοο Ὑγηπογ)ς (τ. ατ. ὁ 99.3. ΑΙ νε ἀΤοτεπος 
Ἠεγθ Ὠοίνοση νο Εναησο]ϊθίς 18, ναί Ἀπατὶκ 18 
Ἰηογς σταρμἰσα]]γ παϊπαίο παν ἈΤαἴ]νευν παπά Τακο. 

20. ἡλν Ώαπ. ν. 15. Ῥον. 1. Τ. 1 Ἴ]νεεα. ἵν. 
10. 5 Τ]νο8ς. 1. 10.] 

25. ἐκφυῃ] 3εε Νοίο οη Μαι. χχὶν. 92. 
91. [ζοπιρ. Ῥς. οἳι. 27. Τ8. χ]. 8. Ηεὺ. 1. 1]. 
95, ἣ Ι8 (Γοτ νο οοπΙππΟη τοπάίπσ καὶ) 18 

Γουπά ἵπ πιοβί οῇ Όιο αποϊεπί ΜΡΕ., Ὑεγείοης, 
απά Εαΐποτς, απά 8 τοσρῖνοά ὮΥ αἱπιοεί ενθτγ 
- [τοπι είς. ἴο Βομοία. "ἀῑετο οοπηρ. 

οἱς {. 7 

55. [Οοπιρ. Ίωακο κ. 40. 1 Τ]6ςε, ν. 6.] 

ΧΙΥ. [ζΌοπιρ. ᾗομπ κ. 5. κ], 1.] 
5. [Οοπηρ. Τμικο νΙὶ. ὅτ. {οἶη χὶ. 3.] 
---πιστικῆς] Πιν ης ννοτὰ Όνο Ο οπαπισπ{αίοτ8 

Ἠπνθ Όθεῃ ποῖ α Πτί]ο ροτρ]οχοὰ; απά Ίθπος Ενοίτ 
ορίπΊοηβ ατο νογΥ νατίοῦς. Βοφϊάος οοπ]οσίαγα] 

ἱοτα(ίοπ8, απά ἀθγίναίοπς (ΤΟΠ ΟΠΠ Παππο ο 
Ρ]ασς, νο αγο αἰίκο Ἱπαδπικείρ]ο, ἴγοτο ατο 
ἔἼιρεε ἐπίεγργοίαβίσπα ννογίἩγ οὗ ποσο, 1. Τα 
ο Οαπππογ., Βοσα, Οτος,, Ἰ/οἴς., απᾶά Ἠσεσηπη., πο 
ὑπ ναί πιστικῆς ἵα Ρας, ρογ πποϊαοαίη, [ο 
σπικάτου, 38 επρτα νυν], 4. ζέστη {ο κεπίαγίο, Απ 
Οπής 9 κοπποννἨαί οοπῄτππεά ὃν νο Ὑα]σαίο δρί- 
εαἡ,. Επ (Ἴνογο ἵν Πε] οἵἶνον απ οτί ος ε, ο 
ιπάσσᾶ, ργοδα η; [ον νν ιν (1 Επί. τοπηατ κε) 
εοιπ]ά ποί 8, ατκ Ἠπνο πί οπσο Ἠ86ά στικήτου, 
38 Οαἱεηπ οΏεῃ ἆουντ 3. Οποτε, α5 Ἐτασπ., 

Γαμος, Ὑαἰαρ]., Βυΐο., (αρεῖ]., 0ακααδ., Βαἴπιαν., 
Βοα]1ρ., Τε (Ἴετςο, Βεημ., γρκο, Ἠευπῃ., Καῑι., 
Τππα., απά Ἰλ/αΡ], ἀετῖνα νο ννογὰ Γγοπη πίστις (18 
Γτοπὰ µάντις, µαντικός; ΓΤΟΠΙ πρᾶξις, πρακτικός; [τοι 
κρίσις, κριτικὸς), απά ἴπκε 1 ἓ αἱ ν . 6επι- 
ἴπε, πα (εγαίεά. Ἐοτ Όναι να» οΏοη αάι]- 
(εγα(εά, αρρεατς ΓΓοα Ρ]ΗΠΥ απιά ὨΏΐομο., ἴἶνε Γογππος 
οὗ νποπη ππθηίοης α ρεοπάο-πατάς. Ἐπα., Ἠονν- 
ουος, ορ]οοἲς, ια (Ἠθῃ πιστικὸς Νου]ά ὃς φια 
οεἱ /αοεγε Ῥοἱ ]αδεγε ροίεεί, ἃ κἰσπίβοαίίου Ρ]αϊἰπ]γ 
υηδυαῦ]θ {ο πατά. Απά {ο ἀθτῖνο νο ἵοτπα [τοι 
πιστὸς, ὙΝνου]ά Ἰεπά {ο α Ίο γοκυ]. δὃ. Ρἶεο., Η. 
8ιορµ., Δομππίά, Ἀολμννατίκ, Ἠθιρεί, Εϊκο]νοτ, 
Βολποίάςτ, Ἀολμ]θακη., απἀ Ἐπίια, ἀοτίνο {έ οι 
πίνειν ΟΥ πιεῖν (ος, αφ Επίκ. πιαϊηαϊπα, πιπίσκειν : 
Όαβ πιπίσκω, πίσω, ἔπισα, πέπισµαι, πιστὸς, πιστικός : 
{οτ απἀ]οσίίνον ἵῃ ---ικός ἄτο οὔση ἀετίνεὰ [τοπι 
γοτγυα]ς ἵπ ----τός.), απᾶ 1ου (ακο ΤΕ {ο πιθαη ἠἰφία. 
Επίία., Ἰοννσνετ, οχρ]αΐπς ροία δε; απά Ίο εἸνθννα, 
[γοπι 8οΙΠΘ ραβδ4σος ο Ανοπας, Ομαῖ απσαθηίΒ 
ννογο βοπποίίπηθος αι: Ὦν Όνο αποϊεηίε. ἵ 
νο νν]οῖα, Ἠονθνοτ, Ἰς ας Ὀοίίου οσον {η 
Ργονῖηᾳ ναι ἴἶνο Ἰαἱοτρτοἰλίίοη ἠἰφιά ος ροίαδίε ἵ 
[ γε, Οναῖ μα 8θη8ο, σοπέπε, ἵ8 οεΥ- 
ἰαίπίη Γα]νε. Ἔλιο ἰΓἰβίηα αδικο Ίο οοπηρ]αίηα ο{ 
κ] ποί Ίνα Για] {ο Οναί Ἱπιοτρτοία ος Γοτ 1 πιαγ 
νοτγ ννο]] ἴνο, ναί Ἁ[ατ] Ίνοτο (15 οοσακὶ ο]9ο- 
κ ηοτθ) α9ος α Τογπῃ οῇ νο οΟΠΙπποη Ωτοεκ Ἱ 
απά 5 γε ἱπτοτργείπίίοη {9 ἰτοπρ]ν εαρροτίοά ὮΥ 
Όνο αποϊοπί Ὑεγείοης απᾶ Ἐπίλογς, ἶ 966 ΠΟ ΓΟΒΦΟΠ 
(ο αὐαπάσπ 1. 8ο Επκονίης Αροά. 1. 9. (οἶτοὰ Ὁγ 
Ετκ.) ομ]]ς Όνο 0 ο5ρε] τὸ πιστικὸν τῆς καινῆς ὁιαθή- 
κην κρᾶμα. 
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νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς' καὶ συντρίψασα τὸ ἀλάβαστρο», κατέχεεν 96. 99. 
.» . - - ε] , 3 . 3 ς 3 

4 αυτου κατα της χεφαλης. Ησαν δέ τινες αγαγακτουντὲες προς ἐαντους, 8 

ὅ καὶ λέγοντες" Εϊς τί ἤ ἀπώλεια αὕτη τοῦ µύρου γέγονεν ; Ἰδύνατο 9 

γὰρ τοῦτο πραθῆναι ἐπάνω τριακοσίων δηναρίων, καὶ δοθηναι τοῖς 
- κου. ν΄ 32 - ν ο 8 τς ο νι 

6 πτωχοῖς καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν ᾿ἄφετε αὐτήν 10 

Ττὲ αὐτῇ κόπους παρέχετε; 3, Κι ε) ὰ ’ καλον εργον ειργάσατο ἐν Ἔ ἐμοί. πάν-- Ιὶ 
2 «ς - / 

τοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεῦ ἑαυτῶν, καὶ, ὅταν θέλητε, δύνασθε 
Ἅ α - 3 ο μα . .] / 3, [ὁ) 1”, μα) 3 ΄ 

8 αὐτοὺς εὐ ποιησαι ἐμὲ δὲ οὗ πάντοτε ἔχετε. Ὁ ἔσχεν αὗὑτη, ἐποίησε. 13 

9 Προέλαδε μµυρίσαι µου τὸ σώμα εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. ᾽ἁμὴν λέγω 18 
Ἡ ο. ) .] δ- . 3 - » 3 5/ λ , 
υμῖν οπου ἄν κηρυχῦη το εὐαγγέλιον τούτο εἰς 0λον τον κοσμο», 

10 καὶ ὃ 
ς 

δας ο 

11 παραδῷ αὐτὸν αὐτοῖς. 
κ ο Ἡ ’ δ ” ν 834" ο 4 2 Π ελα δὼ 15 

αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι καὶ ἐζήτει πῶς εὐκαίρως αὐτὸν παραδῳ. 
ς 3 5/ [ 

Ἡ ΚΑΙ τῇ πρώτη ἡμέραᾳ τῶν αζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθνυον, λέγουσιν ΙΤ 
7 3 .. - , 3 ” ’ 

αὐτῷ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ Φέλες ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα 

13 φάγῃης τὸ πάσχα; ἈΚαὶ ἀποστέλλει 

λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν ̓  

ἐποίησεν αὕτη λαληΦήσεται εἰς μνηµόσυνον αὐτῆς. 

. 3 Γ 

Οἵ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο 

Καὶ ὃ Ἱού- 14 8 

Ἰσκαριώτης, εἷς τῶν δώδεκα, ἀπηλθε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ἵνα 

--- [οι] 

ρ Ὁ σοι 
- 3 - 

δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὺ 
2 ω ’ 

καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος 18 0 
3 3 5/ ’ 

14 κεράµιον ὕδατος ῥαστάζων  ἀκολουθήσατε αὐτῷ, καὺ ὅπου ἐὰν εἰσέλ- 
.. 5 5 

9η, εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότη, ὅτι ὁ διδάσκαλος λέγει" 

16 κατάλυμα, ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν µου φάγω; 

Που ἐστι τὸ 11 
7 

Καὶ αὐ-- 19 
᾿ ς ο κ. ἁ.. ἆς ’ ] ’ ς/ ὀ » ον , 

τος υμῖν δείξει Τ ἀνώγεον µέγα ἐστρωμενον ἔτοιμον ἐκεῖ ἕτοιμασατε 
.. - 3 - ε] ’ 

16 ἡμῖν. Καὶ ἐξηλθον οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ" καὶ ἠλθον εἲς τὴν πόλιν, καὶ 19 
τ . 5” λ.. Ἡν.ὁ ο Ν.] , Γι Π 

ευρον καθως εἶπεν αυτοῖς και ητοιμασαν το πασχα. 13 

17 

18 αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων, εἶπεν ὁ ἸΙησοῦς 

--- καὶ συντρίφασα] Ἠετο, ασαῖη, νο Ο0ΠΙΠΙΕΗ- 
ἔπίοτς ατα αἲ 18816 οἨ ἴἨθ 86Π66 ΟΓ συντρίψασα. 
Θοππο ἴακοα Π {ο ππεπῃ “«Πανίησ Ότοκεῃ Τί ἵη Ρρίθο- 
ες: ο πθγς, “΄ Ἠανίπς ϱακεπ Ἱέ αρ... Βαΐ ιο 
Γοτπιοτ ννου]ά ὃε ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, ππά απβιίαῦ]ε {ο 
Όνε ρα ἵπ γενν; απά Όιε ]αζετ ἰπτετργείαίοη 
ῥεοσεούν ἴοῦ πππεἩ προη Ἠγροίμεείς, απά 1 Η{{θΓ- 
ψ απί {ο πο 56η9ο οἱ νε νγοτά; 5 ἶ5 ναί 
ος τ5, “«ταυρίησ Ἡ Τη. πο (τας Ἱπίοτρτεία- 
Πο ἵα, πο ἀουῦέ, ἶναί οὗ Ώτις., Ώε Ὠΐει, Ἀτεῦς, 
Εοφεππι., Καῑπ., βομ]ευκη., Υπ], Βτοίβο]η., απά 
Επία., ο ἴακο Ί {ο πποαν ““ἀἱ[γασίο ογ{βείο, 
πἱαὐαφίταπαι αρετιτ.. Τῆο ἔετπι ΎναῬ, Τέ 86θΠ1Α, 
ηφοὰ οἵ νε ορεπίπς οἳ βαβΚΑ οἳ οἱ] ο Πφπ]ά οἶπί- 
ποπ; νο να», ὉΥ Κποοσκίπρ ο Όνο 1 επὰ ος 
Ότο παττον πθο], νηοτο νο οτίβος ννας οα]οὰ 
πρ, νέου αφ. Όνο οοπίρηί5. Νονν 019, Ρ]αἱπ]γ, 
πτηάμΊη ὃς ἆσπο νν νου ννακ πρ νο οοπίρη{». Το 
αὔογο γίονν οἵ νο 4σπςο ἵν οοπβτπιοά ὮΥ Όνο πη- 
εἰοπί Ὑοπείοης, ο] οχρτο»ς {ιο ρεπετα] εἱρπίῇ- 
οαΐσπ “ αρεγργιω. ι 

6. ὃν ἡμοί] Τη (ος εἰς ἰμὶ) ἵψ Γοαπᾶά ἵπ α]- 
ππονί αἲἩ νο ους Μ35, απᾶ οατ]γ Εάίάσηςς 8 
πζορισά Ὦγ Ὑγοία, απᾶ οὐ ιοὰ ὮΥ Ῥεπα., Μαι, 
γαι, Τήσπα., Επίία,, απά Βο]νο]α; πο ἀουνε, γἰρ]- 
Ι] ζος νι: Ἠοίνγονν) οἱντασίοτ απά ρτοπίετ ἁ[ῃ- 

Εν αεοκί π ροππίποποκα, [ζοοσπι. Ώειε. χν. 
11. 
ὃ ιχω] {, 6, ἠδίνατο; ἃ πεηκο οἱ ἴχειν, Ἰἶκο 

Καὶ ὀψίας γενομένης, ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα" 
] 

καὶ ἀνακειμένων 390 14 
3 ᾽ ’ ” ή ” 
μην λέγω ὑμῖν, Ότι εἷς ἐξ 5ἱ 

Όναί οἳ Λαδεγο ἵπ Τατ, οΟΠΊΠΠΙΟΠ ἵπ {νο (0]αβεῖσα] 
ν/τ]ίοτβ. Προέλαβε, Ἱ. 6. προέφθασε, “ πιιοΙραίες, 
Ρτο-οσοσαρίεά. 

15. 3ε6 Εχοἆ. χι. 11. Ώοευί, χνὶ. ὄ. 
12. ἄνθρωπος] Ἐτοπα ἴἶιο ννοτὰ Ὀοΐπρ ορροβοά {ο 

οἰκοδεσπότης ἵπ ἴἶιο Γο]]ονίπσ νογ5ο, παπά .- νο 
βετνί]ο παίητο οΓ {πο οσσαραἶοπ, 1 ππαΥ ϱο 1Π{ΘΓ- 
τοὰ Οναί 8 ννας α ἀοππιοείίο. 

---κεράμιον] Ἔ]ιο (οπππιθη{π{οΓς οοΠοιΙΓ Ιπ τος- 
ορη]χίπᾳ Ἠοτο απ΄ ϱἸ]ρεο οῇ σκεῦος, ΟΥ ἀγγεῖον ; 
απά {Π6γ Ρτοάμσο οχαπηρ]ος Ῥοί]ι ο ελο οᾖ σα 
απά πο οοπαρ]είο Ῥρηταβο, Βηπί [ο οχαπηρ]ος ΟΓ 
Όλο ἰαίίεγ Ἠανα κεραμεῖον, Νο] 8, Λοιοπιά ἀοιθ, 
4Ἡ α]οοίίνο, ΝΥΘΓΟΠΡ κεράµιον, 15 ΕΤΙΙΣ. 8ἈονΒ, 
ν/αβ αναγς οοπεἰἀοτοὰ α8 α οαῤαίαπένο. 

14. κατάλυμα] 3εο ποίο οἩ Τωα]κο Π, 10. Τ. 
10. ἀνώγεον] Άπ πρροτ τουπα, πφοά ὂν νο ον 

{οτ Όνο απο ΡΙΤΡΟΡΟ5 π8 Όιοκο {ο νμ]οὮ ους ἀἱπ- 
ἵπμ-τοσπας απά ῥρατ]οΓ πτο αρρ]οά. (Οτίοκὺ., 
Ετιή., απᾶ θο]ιοἷε οὐ, ᾗοπι πο Ὄορί ΜΡΕ., ᾖ- 
γώγαιον. Βιί Όνο Οήηρ ἵ πο ο οσγίπἶῃ 38 {ο 
ν/ατταπί α Ἠπηρο. ᾿Εστρωμένον Ἠπβδ α΄ ΤΟΙΟΓΟΠΟΘ 
ἵο ἴνο ργοραγα {οι οἱ Ῥοῦμ, 6ο ς]χος, ΟΥ ΒΟβΙΗ, οςΓ- 

4, ρή]]οννν, αίου]ς, οι, ασ] αἱ ποια νο 
ποπ] ΠΠΙΟΠΑ, αρρ]ν νο ρ]ασο οἱ ονπίση, {π- 

Ῥ]ος, απά Γπάσσος αἰπιονί αἲὶ νο οίμον θατίτο οῇ 
4 ΤΟΟΠΗ, 

ΙΤ. 3ου }οἶνη κ, 51, 
19 [έόσπιρ. Ῥν, χι. 9, Λοιμ |. 16,] 
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26. 99, ὑμῶν παραδώσει µε ὁ ἐσθίων µετ ἐμοῦ. Οἱ δὲ ἤρξαντο λυπεῖσθαι, 19 
» 3 καὶ λέγειν αὐτῷ, εἷς καθ εἷς' Ἰήτι ἐγώ; καὶ ἄλλος' Ἰήτι 

93 ἐγώ, "ὉΟ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς' Ες ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ ἐμδα- 90 

5! 91 πτόµενος µετ ἐμοῦ εἰς τὸ τρυθλίον. ὁ μὲν Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει, 31 
καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ" οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι οὗ 
ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται. καλὸν ἦν αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη 
ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 

96 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, λαθὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον, εὐλογήσας ἔκλασε, καὶ 38 

ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπε' «{άθετε φάγετε. τοῦὔτό ἐωτι τὸ σῶμά µου. 
11 Καὶ Λλαθὼν τὸ ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς' καὶ ἔπιον ἐξ 53 
38 αὐτοῦ πάντες. καὶ εἶπεν αὐτοῖς' Ἰοῦτό ἐστι τὸ αἷμά µου, τὸ τῆς 34 

39 καινῆς διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον. ᾽αμὴν λέγω ἡμῖν, ὅτι 5 

οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γεννήµατος τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας 
ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 

0. 869 Καὶ ὑμνήσαντε, ἐξηλθον εἲς τὸ ὄρος τῶν Ελαιῶν. καὶ λέγει αὐτοῖς 96 
8Ι ὁ Ιησοῦς' Ὅτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ: 31 

ὅτι γέγραπται Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσεται τὰ πρό- 
52 θατα. ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί µε, προάξω ἡμᾶς εἲς τὴν Γαλιλαίαν 38 
98 “Ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ' Καὶ εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἆλλ᾽ οὖκ 59 

δ4 ἐγω. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς' ᾽ἁμὴν λέγω σοι, ὅτι σὺ σήμερον ἐν 3) 
35 τῇ »υκτὶ ταύτῃ, πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ µε. ὃ δὲ 8ἱ 

ἐκ περισσοῦ ἔλεγε μᾶλλον" Ἐάν µε δέῃ συναποθανεῖν σοι, οὗ μή σε 
ἀπαρνήσομαι. ὠὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. 

36 0 ΚΑΙ ἔρχονται εἰς χωρίον, οὗ τὸ ὄνομα Γεβσημανη" καὶ λέγει τοῖς 39 

5Ί μαθηταῖς αὐτοῦ" Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωµαι. Καὶ παραλαμβά- 38 
γει τὸν ΙΠέτρον καὶ τὸν Ἰάκωθον καὶ Ιωάννην μεῦθ ἑαυτοῦ. καὶ ἠρξα- 

96 το ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. Καὶ λέγει αὐτοῖς' Περίλυπός ἐστιν 34 

ἡ ψυχή µου ἕως θανάτου" µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. Ναὶ προελ- 35 
99 αἱ θὼν μικρὸν, ἔπεσεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο, ἵνα εἰ δυνατόν ἐστι, 

4 παρέλθη ἀπ αὐτοῦ ἡ ὥρα" καὶ ἔλεγεν' ᾿ἀθδᾶ ὁ πατὴρ, πάντα 38 
δυνατά σοι. παρένεγκε τὸ ποτήριον ἄπ᾿ ἐμοῦ τοῦτο" ἆλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ 

0 46 Φθέλω, ἀλλὰ τί σύ. καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ 3η 

46 Λλέγει τῷ Πέτρῳ' «Σίμων, καθεύδεις; οὔκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορή- 

19. εἷς καθ’ εκ] Α Ηεῦτονν Ιάΐοπα ΓΟΥ καθ’ ἕνα, 8 
ιο Οοπιπποπίαίοτς αγ Ὀαί ἵ 19 Γουπά ακο ἵη 
οί]νετ νντίίστα, ἴποιρῃ, Ιπάθοᾶ, αἰπιονί ὙνοΙΙγ 
Όινοβς ννλο Γοτπιοὰ Ονοῖτ κίγ]ο οπ νο Ν, Ῥ. Επια. 
Ἰαβ ρτονεά ναί ἴἶνο κατὰ οπηποί ὃς ἴακθη, 45 8ΟΠ1Θ 
κ ο. {οΥ καὶ εἶτα. 

. Γ[όοπι. 1 Οοἑ. χὶ. 54] 
21. Πατάξω, ἃιο.] 86ο Ζαςομ. κ]. Τ. 
28. [Ῥεο Ἱπῄγα αγ. 7.] 

99. [6ο 1ο κ, ὅτ.] 
90, σύ.] Τις 9 ζοαπά ἵπ αἰπποκβί αἲ] νο αποϊοπί 

ΜΡΕ. απά νο οατ]γ Ἐάά., οοπβτπιεά ὮΥ πιονί οὗ 
νο αποἰοηί Ἠ ογβίοης, απ Ίνας Όσοι, γη] τοσο, 
τοοείνεὰ ὉΥ Ἠγεί»., Μαμ., Οπίεκὺ., παρρ, Ὑᾱ- 
ος, Τ{άπι., Ετία., απά Βομοίκ, ΤΠ νναβ, πο ἀουοί, 
αὐφοτροά ὮΥ νο σή (οἰλοννίπμ. ἜΤϊα ννοτὰ ἵν οπι- 
Ρ]ια{σα]. 

35, [ζοπιρ. ἆομη αν, 1.] 
94, [6 οπιρ. Ἰωακο κκ], 44. ᾿οἶνα κ, 5τ.] 
56. [Οοπιρ. ολα νΙ. 58.] 
---᾽Αββᾶ ὃ πατήρ.] ΤἼετο ας Όδοπ πο Πι]ο ἁῑ[- 

{οτεπεο οΓ ορἰπίοη ας {ο νο ΤΘΊΒΟΠ ΓΟΓ 8 8εοπι- 
ἵπᾳ ΡΙθοπαβΠη, παπά ἴἶνο οχασί {στου οἱ νο Ιάΐοπῃ. 
Τη αποϊοπί Οτου]ς Τηοτρτοίετα, αενοτα] οατ] 
πιοάθγη 0Π68 (15 Ῥοτα, Τα, απά Τ,οἰσἩ), απ 
πιοβί ο{ {νο Ἰαΐοτ Οοπαππθη{πίοτα (18 Νοννοσπιθ 
Οαπιρὺ., αΚο,, Εἰκο]., 5οἩ]θις,, Ῥοβθηπη., παπά 
Κυία.), Ὀη]ς Οναξ ὁ πατὴρ 198 αὐδοὰ, γ ἵο 
α ουκίοτα ὮΥ νήσο] νο οννς α9οά ἴο οα]] α ρετ- 
βοἩ οτ -- Ὁγ ἴννο ΠπΊΠΕΣ, οπο Ἠεῦτενν απά Όλα 
.. ν- γω» ΙΓ τα λεν αμτος γην ολο (18 
τσ. Οναί Όλο Ἰαετ ἵ9 απ ἐπίογργείαίίοπ οἱ ετ- 

Ἱ “ον οὗ Όνο (τππου, ας ἵπ Ῥοπα. νῖ, 16. (α]. 
ἵν. 6. ΑΝ {ο ᾽Αββᾶ, ἵε ἵκ (18 Επί. οὔκετνος) ακοὰ 
αστεσαδὶγ {ο Όιο ουβίοπα ({Γοαπά ονεἩ ἵπ Όιε 
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Ἅ σαι; Τρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν.26. 399. 
ς ᾽ 

39 τὸ μέν πνεῦμα πρόὀθυµον, ἡ δὲ σὰρξ 
΄ 3 3 3 ’ 3 [ή 

40 προσηύξατο, τὸν αὖτον λόγον εἴπων. 

ἀσθενής. Καὶ πάλιν ἀπελθὼν {9 
’ τ 3 ' 

Καὶ ὑποστρέψας εὗρεν αὐτοὺς 48 

πάλιν καθεύδοντας ἦσαν γὰρ οἳ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν βεβαρηµένοι, καὺ 
3 .. ΄ θὰ 3 

οὐκ {δεισαν τὲ αὐτῷ ἀποκριθώσι. 
3 ,ω ’ ᾽ . 9 

4Ἱ Καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον, καὶ λέγει αὐτοῖς' Καθεύδετε τὸ λοιπον καὶ 4δ 

ἀναπαύεσθε. ἀπέχει! ἠλθεν ἡ ὥρα" ἰδοὺ, παραδίδοται ὃ Τὶὸς τοῦ 

4 ἀνθρώπου εἲς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλών.--- Ἐγείρεσθε! ἄγωμεν { 46 

ἰδοὺ, ὃ παραδιδούς µε ἤγχικε. 
43 Καὶ εὐθέως, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται Ιούδας, εἷς ὢν τῶν 4 ἲ 

3 2 . - ’ 

δώδεκα, καὶ µετ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, παρὰ 

44 τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμµατέων καὶ τῶν πρεσθυτέρων. «εδώκει δὲ 48 
ς η) . α ’ 3 ” ΄ ο 4) .) ’ 2 / 

ο παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αντοῖς, λέγων Ον αν φιλησω, αυτος 
’ ς Γ 3 

45 ἐστι κρατήσατε αὐτὸν, καὶ ἀπαγάγετε ἀσφαλῶς' Καὶ ἐλθὼν, εὐθέως 49 κ 

46 προσελθὼν αὐτῷ λέγει" "Ῥαββὶ, ῥαῤῤί' καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Οἱ σο 
« 2 2 . 9 ω , / 

δὲ ἐπέθαλον ἐπ αὐτὸν τᾶς χεῖρας αὐτῶν, καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 

4τ 
-- -”- ’ ’ .] ’ 3”, .) 

Εἰς δε τις τῶν παρεστηκοτῶων σπασαάµενος την µαχαιραν, ἔπαισε τον δι ῥθ 
ον , ο 2 - . 3 

45 δοῦλον ποῦ ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. ἸΚαὶ ἀποκριθεὶς ὅδ ὅλ 
3 - 3 ν 5 ώς - 

ὃ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' «Ως ἐπὶ ληστὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ 

49 ξύλων, συλλαβεῖν µε; Καθ᾽ ἡμέραν ἤμην πρὸς ἡμᾶς ἐν τῷ Ἱερῷ δ8 
3 [ή 3 3 ” 

διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με᾽ αλλ ἵνα πληρωθῶώσιν αἳἵ γραφαί. 
ε) ΄ ἓ ” 

50. Καὶ ἀφέντες αὐτὸν πάντες ἔφυγον. Καὶ εἷς τις νεανίσκος ἠκολούθει 

δΙ αὐτῷ, περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὺ γυμνοῦ" 

Τ,οτά5 ρταγετ) οἱ οοπιππεποῖησ πι {πο γνοτᾶ 
α]ιε. 
56, [ζΟοπιρ. (α]. ν. 1Τ.] 
4]. ἀπέχει] Τη ΟοπιππεπίαίοτΒ αγθ ποί αρτοεά 

οἩἳ πα [οτοε οἳ ης αχργεβείοη. ΟΕ ια νατίοις 
Ἱπιετρτείαίίοπ8 ρτοροιπάεᾶ, πετ αἴθ ΟΠΙΥ ἴνο 
νήσο Ἠανο απΥ οἰαίῖπι {ο αοπίίοῃπ. 1. Τ]ιαί οἳ 
πιοβί οἳ ενα τεσεΠπί Οοπιππεηίαίοτς, αὐρεί, δεῖ]. 
ἐπαπεῖτί απ]πηϊ πιοὶ απροτ. Βυιί Ο]ς 19 Παῦ]ε {ο ἵῃ- 
εαρεταῦ]ε οὐ]εσίίοης, Ὀουι Οταιητησίίσαὶ απά οἵ]ι- 
ετ. 35. Τ]αϊ οἱ [αὔνες, Βετα, Η. ΒίερΗ., ΗΑΠΙΠΗ., 
ατα, Βαρ]μ., Πειρ., απά Ετίία., “' δΠο) Π 18 
εποιρῃ Γ πο Ίοηρο ποοᾷ γοιτ γρ]. Της 
{8 αίτοµρ]γ οοπῃτπιεά Ὦγ να απο]επί Ὑ οΓβίοΠ5, παπά 
Όνο (Ο1ομφος οἱ νο Ῥο]ιο]]αβίς, απά γαι Πποτο ὮΥ 
Όιε ἵκανόν ἐστι οἳ Ἰωικο. Απά αἰποιρ]ι Όνο αοηβο 
Ῥς τατε, γεί νετρ Ἠανε Ώθθῃ {ιο οὔ νετ εκαπρ]εΒ 
πάάησεά; οπο {Τοπι ΆΠΑΟΤΕΟΠ καν]. 39. ἀπέχει' 
βλίπω γὰρ αὐτήν. απᾶ αποθνοτ (οπι ΟγτΙ. Της 
ἀπέχει ἵν απ πιρετκοπα], απά {ο οο {ΆΚκοῃ, 48 {ιο 
ἰπιρ]ο ἔχειν πιά ΠΙΑΠΥ οἳ 189 οοπιρουπάς (Γοφοί- 
1 ατα, ἵπ α πεί 86Π9ο. 

40. [ο σπιρ. Σον κνῖ, 9. 
443. σίσσημον.] Άπ ΛΙοκαπάτίαη ἔοτπα Γοτ νο Λί- 
ες σημεῖον. Α ἵα {οί οὗτος, ὉΥ απ Ἠε]οπ]κίίο 
υ.6 οΏρῃ [οαπά ἵπ νο Ν, Έ, 

---ἀπφαλῶς] Τη ἵ ποῖ (15 βοπηο Οοπαπιοηία- 
ἴογκ πνκρίηε} το ἵνα (πκοη νν{Ε]ι κρατήσατε, απ ΤΟΠ- 
ἀργεᾶ είπε ρεγίζµίο ; ἴνῖ νι ἀπαγάγετε, ππὰ τοή- 
ἀειρά “' ζαιήε ας ἁίσεπίογ, ο ἵπ Λοιν χνὶ, 20. 
νο αΐεν ἵ οτάς ἀσφαλῶς τηρεῖν. απᾶὰ ἵπ νετ, 
34. ἀσφαλίζεσθάς Ἡν αμεὰ οἱ κοουτε]γ Κοορίπᾳ ἴλο 

κοπο, 
4ὔὖ. [έσπι. 3 Ἀαπη, τε, 9 
47. εν δέ τις] ΑΙπνονί ) ἠνο ΟΟΠΙΠΙΘΠΙΛΤΟΓΡ 

ν 

- . 

καὶ κρατοῦὺσι» αυτὸν 

αοσοιηί Ομ α Ώήροπαδπι, Οἱ ὝΥπῖοἩ Πι6γ αἀάαςσθ 
εχαπιρ]ος Ροί]ι {τοπα Βοτίρίατα] απά Ο]αδεῖσα] υντὶ 
οτε. ΕΒυιΐ Τ 8, ἵπ Γαοῖ, πο ῬΡΙΦοπαδΠα, απά Ετίίς 
(α]γ οἈΏβοινος, ἴ]αί εἷς τις 5Ισηίβες πι αἰϊφιῖς 
80Πιε ΟΠΟ. Τηθ ΕΧΡΙΘΒΒΙΟΠ 5 Ρεπετα]]γ δα ος 
οπ6 Ν/Ἠοβθ ΠαΠΠΘ νο ΚΠΟΝ πο, οἵ 4ο ποί οατθ {9 
πιοηίίοηῦ. ἜΤ]ο Τοξο ΓοΥ βαρρτοβείηᾳ ιο Παπ1Θ 
Ίιεγε ἵ5 ομνίοις. ἜΤ]ναί {ΟΥ ΠδΙΠς ιο βαπ1ο Ἱπάε[- 
π]ίο οχρτοβείοπ Πτίλοτ οἩ αἱ νογ. δΙ., 56ΘΙηΒ {ο 
Ἰανο Ώουμ. Γοπι {πο Εναπσο]ἰδί ποί ἠποιοῖπρ ἴο 
ΡΟΓΒΟΠ”8 ἨΠΠΘ. Ἐοτ (ιοιρ]ῃ ΠΙαπΥ οοπ]θοίΙταοβ 
ΏνογοΙροπ Ἰανο Ώεοῃ Ἰαχατάςά, Υαί ποί οποθ οΓ 
Όνοπα Ἠπ5 ονοἩ ΡτοβαβΙλ(γ {ο τοσοοπηπποπά 1έ, οχ- 
οαορί Ολα, εναί Ίο νναν α ΥγοΙΠΡ ΠΊαΠ ΟΡ {ιο Ἐο- 
ΠΙΑΠ ΒΟΙ4ἱ6ΙΥ : οβροσἰα]1γ αξ ασαῖπ, ἵπ (5 γο 
Υ6Γβ6, Όιο Ατγίσ]ο ροϊπίς {ο α ρατήσι]αγ ρατί οἱ 
Όιο οΟΠΙΡάΠΥ 5 Νήσο οοπ]ά οΠΙΥ Ἠανο Ῥοσῃ {8 
βο]ά{οτγ. 

40. [ζσπιρ. Ὦ8. κχ!]. 7. Ἱχίκ. 10. 19, 11. 12 | 
σ0,. [Οοπιρ. 1οῦ χὶκ. 10. Ὦς. Ἱκκανι], ὃ.] 
01. σινόδόνα,] 9οο Νοίο οἩ ΝΠΙ, χχνι1. 09. ἜΤ]ο 

Β6ΠΑΟ, ΠΟνΝΟΥΟΥ, /ιργρ ἵ8 βοπιονν]αί ἀἰβογοηπί, Έοτ 
π8 ιο ννοτὰ ρτπιατ]]ν ἀοποίοὰ α ννοῦ οῇ οἱοί], 5ο 
Π σπππς {ο ΠιοπΠ ᾱ- ΙΓαΡΡΕΥ, 81Ο] α8 5 οβοῃ 
πβοὰ Γοτ α πἰσηί-νοθί; οἱ νήσο] Ἠλοίβ, αάάπσοβ 
εκαπηρ]ος [τοπ ἨΠοστοάοί, απά (α]οῃ, απά βοἩΙθρη, 
αποῦοτ οπα Ὦ. Κολ, Ἔης ἵν ἀοιῦί]ομς ἴ]ιο 
β6η.ο ο, Επομ νο ννοτὰ κοπποίππος ἀοποῖεά 
ἔπομο νου οὗ οἱο ήν νήσο], 48 νο βπά ᾖοπι Οτί- 
οπ{α! (σανο]]οτη, αγς βΗ]] υ.οῦ ας α ἆαη ἀτομα, Ικο 
ου Ηἱσπ]απᾶ ρ]αίάν, απά σπ]]οά Γ1ηΝ. 

--- ἐπῖ γυμνοῦ.ἳ Α]πιομί αἲ] ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΠΙΟΤΗ 8Η 
Ροβο απ ο]]ήρκο ο σώματος. Βμ Επί. νου. 
(αλκο Παρα (οπἱήνο οὗ νο πρ ΠΟΠ, τὸ γυμνὸν, 
Ονο πακοὰ Ῥοὰγ, ναι, ποννονον, νου]ά τεφαίτο 
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26. 3239. οἵ νεανίσκοι. Ὅ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδύνα, γυμνὸς ἔφυγεν ἄπ᾿ ὅ8 
αὐτῶν, | 

τ σι Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα" καὶ συνέρχονται ὅ8 
68 αὐτῷ πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἳ πρεσθύτεροι καὶ οἳ γραμματεῖ. Καὶ δϊ 

ὁ Πέτρος ἀπὸ µακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν 

66 τοῦ ἀρχιερέως" καὶ ἦν συγκαθήµενος μετὰ τῶν ὑπηρειῶν, καὶ Θερ- 
δο µαινόµενος πρὸς τὸ φῶς Οἱ δὲ ἀρχιερῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ὅὅ 

ἐζήτουν κατὰ τοῦ ἸΙησοῦ μµαρτυρίαν, εἲς τὸ Θαναιῶσαι αὐτόν" καὶ 
60 οὐχ εὕρισκον. ΙΠολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἳ ὔ6 

μµαρτυρίαι οὐκ ἠσαν. ἸΚαΐ τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐ- ὅτ 
61 τοῦ, λέγοντες Ὅτι ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος" Ὅτι ἐγὼ κα- 58 

ταλύσω τὸν γαὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον 

ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. Καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν. 08 

δα Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἲς τὸ µέσον, ἐπηρώτησε τὸν ἸΙησοῦν, λέγων : 60 

65 Οὐὖκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; Τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιω; “Ὁ δὲ ἐσιώ- 6Ι 
πα, καὶ οὐδὲν ἀπεκρίνατο. «Πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν, καὶ 

δὲ λέγει αὐτῷ" «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Τἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ϐ5 
εἶπεν Εγώ εἰμι. καὶ ὄψεσθε τὸν Τίὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήµενον 

ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεως, καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 
65 “Ο δὲ ἀρχιερεὺς, διαῤῥήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ, λέγει Τί ἔτι χρείαν 68 

66 ἔχομεν μαρτύρων; ἠκούσατε τῆς βλασφημίας" τὶ ὑμῖν φαίνεται; Οἱ 64 

6τ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν εἶναι ἔνοχον Θανάτου. Καὶ ἠρξαντό τινες 65 

ἐμπτύειν αὐτῷ, καὶ περικαλύπτειν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ κολαφίζειν 
68 αὐτὸν, καὶ λέγειν αὐτῷ" Προφήτευσον" καὶ οἳ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν 

3 

αὐτὸν ἔθαλλον. 

ιο Ατσ]ε, απά {νο οχἰείεποο οἱ να ννοτὰά παιδί 
ποί Ὃε αὐπι ος νο 8οππς ααοτγ πποτε 
γαλά αμ {πο μ9ο οΓ τὰ γυμνὰ, “' έιε τιργοίεείεὰ 
Ῥαγίς ο ἴ]ιε Μοάμ; '). [ος ἵπ Ὠναί οκρτοβείοη οτε ἵ8 
8η ε]]γρ5ο ο µέρη 38 ννε]] αν ΟΓ τοῦ σώματος. Τ]8 
ΡΊταβο 8 Ρρ]αίΠ]γ {ο ἐπὶ τοῦ γυμνοῦ τοῦ σώμαπος, 
απά (ο ν6τΥ ο[ιρείοα] {οτί Τ 48ΗΙΠΙΟ5, 5]λον/8 
Όναί 1 ννας τησ 1π αφα; ρτοῦαΡ]γ ἵπ πο ρ]ταβο- 
οἶομγ οἳ οοΙΠΠΟΠ ία, Τί να ρτοῦαΡ]γ α ρτονίη- 
εἶα] Ιάΐοπα. 

---οἱ νεανίσκοι.] Της, ὉΥ νο (οτος οὗ νο Ατίῖ- 
οἷα, πιαδί ἀθποίο νο Ἠοπιπη ο]άΐστα Ἰ]ηδί Ππεη- 
εἴοπεά. Ἐκαππρ]ος ατα αἀάπσοσά Ὦγ Ἠοδοππι., παπά 
Καπ. ΟΓ Ες 8οηςο ἵπ (Γ6οΚ, απά π]δο ο) ῥπυοπίι- 
(ο παπά αἀο]ρκσεπίος ἵπ Ἰαάπ. ΧΝαγ, 1 ονον οκ- 
ἴοπός {ο πο Ηεύτονν, 

ὅδ. [Οοπι. ἆολη κνη], 19, 54] 

δ4. πρὸς τὸ φῶς] Γο πρὸς τὸ πὶρ. 3ο Ίωαικο κκ, 
60. καθήµενον πρὸς τὸ φῶς. Τηἱ8 Ίναν Όεεῃ ρτονεὰ 
ἰο Όο α Πουταίκπα, 54ο α5 οΏ ση οσσυτ ἵπ Όιο 
Βορί., παπά οοττοκροπς {ο ΗΝ. Έοι Οπουμ]ι Όνο 
απίγ οὗ νο Οτο] Ίνα οσο ππαἰηταίπος Ὁγ ΠιΗΥ 
οσο Ἀμιον ενα γοί Όπου οπΊγ αἀάπσο ράβεασος 
νν]νογο (νο νοτά εἰμηίβον ΓΗἱςογ, γαῖ]νοτ ἴἶναη ἑσηέα ; 
οτ, ἵπ 0Π6 ος νο ηβίαπσθς, ἃ ῥίατε, καο] 5 ατίκος 
{οι Κἰπά]εὰ νου. ας, Ὦν ᾱ- ΠΙΘΙΟΠΥΠΙΥ ΟΓ 
ο/εοί [ος «πες, φῶς ἵν ἱγππρ[οττοά {ο αἲ] οὐ]θοίβ 
ννλη]ο οπαἳ ασ]έ, Ὀνουρ]ν Τε παν ὃο αοσοπὰραπ]οὰ 
κ. ραί Ἠκοννίκο, 

οῦ, [οοπιρ. Αα γ], 10.] 

60. ἴσαι.] Τ]ο ΟοπιπιεπίαίοΓα αγο ποῖ αρτοεά 
ΟΠ {ο βεηπξθ. ΒΥ ο αποϊεπί Ὕεγεῖοης απά πιοφί 
εατ]γ πποάετα Οοπηπιθηίαίοτς, ϊ 8 {ακοῃ {ο ππθαπ 
οοπυεπἰεπίες, « κμο]ι αἲ ἰαἰ)η. 8ο Ε.Ν. πα. 
ποῖ {ομεί]οτ.””. Ἐτακπη., (τοῖ., Ἠαπηπη., Ιώ, 
Πεαρ., απά (απαρῦ., τεπάες 1, “πο Ἰάοπθα εταηί,) 
«έννογο ἹπκαβήοΙεπί {ο ορἴαῦ]]κἩ Όνα «Ἠαγρες ασαἰηκε 
Ἠάπιι). Βαϊ, α8 Έεζα απά Ἐτίκ. οὔδετνο, πο εις 
) ἕ νι] πο ρογποῖξ Οπής εηβο; παπά ιο ἀῑβῆ- 
ο] νν ίσο ἆτονο ο αὔονο Οοππεπίαίοτε [ο 
πάορί 5ο Γοτοεά ππ μμ ἴ8 τοα]]γ Ὁν πο 
πἹεπης Γογπη]άλυ]θ: 966 Ἠθοεῃβ. Ἀγπορ. Πρ 
οὔφθτνος, Ενα πο ον] Οαπποηῦς ἀῑνιάεά τοςί]- 
πηοπίθς ἱπίο ἴητου ΚἰπάἜ, ]. α υαῦπ οτ ἀῑκοοτάσπίε 
ἰ68ΕΙΠΙΟΗΥ 1 2. ἃ ὑπ; οἵ ρτοεαπαρίτνε {ορίίπιο- 
Ἡγς 5. αἩ εὖοπ οοηἰκεεηῖ 8ΙΙΠΙΟΠΥ. 

ε. χειροποίητον] Ἱ. 6. “νο νοκ οὗ πιαη.” 
Της ννας αὐάοά (84γ8 Οτοί.} Ίο τίς «λοπ]ά 
βεεπη {ο Ἠανο βροΚκοῃ ραταυο]σα]]ν. ΟΡ Όναο ννοτὰ 
χειροπ. εχαπηρ]ες το πάάποεὰ Ὦν Ἰ/είς., {ο νν]η]ο]ι 
ππαγ ο να τα. πογά. Π, Ττ. γοι 
πποτο αρροείίο, Ἡηοτο ϕ ειροποιήτη ἵ8 
{0 ἀπὸ ταντοµάτου πῦρ. Όατ Τοτὰ οῑαδος, 18. 
χν]. 19. Νοῖο οἩπ Λος ν. 48. απὰ «οππιρατο 
πίτα αν. 99, κ οἶνη , 19. 

ϱ1. [ζορ. 9. ΠΠ. Τ. Λος γη]. 53. 
03. καὶ ὄψισθε, ο] σοπιρ. Ώαπ. ΥΠ. 10. ολη 
. α΄ .. 1, 1. 1 1Ἴοκα, ἵν. 16. 5 ]οεε. Ἱ. 10, 

ον, 1. . 
00. [Οοπιρ. ἆομπ αν. 10, 11. 9. Ἱ. 6. «ον 

αἰκ. 5. αν, 16, 1Τ.] 
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66 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ἐν τῇ αὐλῇ κάτω, ἔρχεται µία τῶν παιδισκὠνθθ. 99. 
α "η ” 35 - . ’ ’ » ΄ ) » ϱ9 56 61 τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον δερμαινόµενον, ἐμθλέψασα αὐτῷ 

. . - -. 3 κ ς ᾽ 3 

69 λέγει Καὶ σὺ μετὰ του ἸΝναζαρηνοῦ Ιησοῦ ησθα. Ο δὲ ἠρνήσατο, 0ο. στ 

λέγων | Οὐκ οἶδα οὐδὲ ἐπίσταμαι τί σὺ λέγει. καὶ ἐξῆλθεν Εξω εἲς 
2. η κό . Ν 

69 τὸ προαύλιον καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησε. Καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν τι 8 
’ ” ς ΄ . ’ ο νι Γὰ η. .. 9 

πάλιν, ἤρξατο λέγειν τοῖς παρεστηκόσιν Ὅτι οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν. 

τὈ Ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. ἸΚαὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἳ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Τα 9 
Πέτρῳ" ᾽ἁληθῶς ἐξ αὐτῶν εἲ' καὶ γὰρ ΤΓαλιλαῖος εἶ, καὶ ἡ λαλιά Τ8 

Ἰ σου ὁμοιάζε. Ὁ δὲ ἤρξατο ἀνοθεματίζειν καὶ ὀμνύειν' Ὅτι οὖκ τα «0 

7 οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε. ἸΚαὶ ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώ- 
ἀ ελ ΄ ς - - ε) δ Σα. ο 3 ὰ... 

νησε. καὶ ἄνεμνησθη ο Πέτρος τοῦ ῥήματος οὗ εἶπεν αὐτῷ ὃ Ιησοῦς 5 
σ Δ δ9 μά Δ 3 Β η Ν » λ Ότι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δὶς, ἀπαρνήση µε τρίς. καὶ Ἱ ἐπιθαλὼν 

ἔκλαιε. 4 9). 99. 

Ιι «ΧΥ. Κ4ΗΙ εὐθέως ἐπὶ τὸ πρωὶ συμθούλιον ποιήσαντες οἳ ἀρχιερεῖς 1 

μετὰ τῶν πρεσθυτέρων καὶ γραµµατέων, καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαν-- 1 

9 τες τὸν Ιησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν τῷ Πιλάτῳ. καὶ ἐπηρώτησεν Τϊ 8 
π α κ ὃν ἓ ς ί 

αὐτὸν ὁ Πιλάτος" Σὺ εἰ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; Ὁ δὲ ἄποκρι- 

3 9εὶς εἶπεν αὐτῷ ' Σὺ λέγεις. Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἳ ἀρχιερεῖς 

4 πολλά. Ὅ δὲ Πιλάτος πάλιν ἐπηρώτησεν αὐτὸν, λέγων 

ὅ κρίνη οὐδέν; ἴδε, πόσα σου καταμαρτυροῦσιω' Ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι 
λς. 2 αϱ ’ 

οὐδὲν ἀπεκρίθη” ὥστε δαυμάζειν τὸν 

685. οὐκ ----λέγεις] Της ἶς τὶσ]!]γ τεσατάεά ὮΥ 
είς. α5 απ Ιάἱοπιαίϊσαι {οτπι οὗ πεσαίίοηπ. Τη 
οὐκ οἶδα οὐδὲ ἐπίσταμαι ἴετο 566πΠΙ5 α φίτοςς ]αἷά 
Ἡπροῃ ἐπιστ.; απά Ἰεπος {πα ςίπάεηί ππαγ αεπὰ 
{ο νε οὔδετναίίοι οἳ Μαι. Οτ. ατ. ὁ 295, νν]νο 
ἴσιϊν οὔφετνθς, ἴἶναί 1{ ἶ5 Ρτοροτ!γ πε πιῖἀ. γοῖςθ 

ἐφίστημι, νι ενα επ από ίοη ο τὸν νοῦν, ἵπ 
ννμ]ο] Όνα Τοπίο Γοτπα 19 τοίαϊπεά. Τί εγο[οτο 
αἱρηίῇες, “ {ο δεί οπε’. πη]πὰ {ο αΠΥ Οήπσ, α5 νο 
φαγ, επίετ Ἱπίο Τε, εοπιρτε]επὰ Ἡ. Υγείς. ε0- 
1οίπς πιπηΥ εχαπιρ]ες, Ὀοῦι [τοπ πο Ο1]αβδίσα] 
απά Ἠαρίπίσαι ντε. Όπ Όινε βοοπιίηρ ἀἱδ- 
οτεραποΥ Ὑν]ι ενα αοσοιηίς οῇ {ιο ολοι Έναή- 
σε]1δίς, 5εε Ηοιπε)ς Τπίτοὰ, ἰν. 280. 

69. [ζσπρ. ἆοἨῃ κνΠ. 20.] 
Τ2. καὶ ἐκ δευτέρου, ὅτο.] «(οπιρ. ζομπ κΏΠ. 98. 

αν. 27. 
---ἐπιβαλών.] ἨΝΠ0ν Ομ ννοτὰ νο ϱ οπιπποπί- 

έοτα Ἠανε θεεή εχοεεἰηρ]γ ροτρ]εχος ; παπά Ἰεπος 
Ονεῖτ Γπτετρτείαίοης ατα πιπτνε]]οι»]γ ἀῑπουτόσης, 
Το οπής οοπ]εσίητα] αἰεγαήοῃς, απά πηπηΙΓεν]γ 
(11ο ἱπθετρτείαίίοῃβ, ΠΙΑΠΥ Ο0ΟΠΙΠΙΕΠΙΠΙΟΓΗ, πΠ- 
μ- τν γα ἐπιῤόλλειν ἵπ .. μά-ι 

͵ το εβαλῶν ἴκλαιε 5 βἰαππάίπσ Γοτ 
κλαίειν ἐπίβαλε, εἶθνοτ ἵπ νο βοΠεο “Ῥομαηπ {ο 
πεερ,” ογ“ 4 {ο νεερ,” αν ἵῃπ Λος χι, 4. 
ἀρζάμενοι ---- ἠζετίθετο {οι ἤρζατο ---- ἐκτίθεσθαι. Τηιπί 
Ρακκαρο, Ἡοννανετ, Ίνα ο μ{έο αποίΊγεγ κρηκο. Βο- 
είάος, νο αἴνογο αἱσπίβοπίίοη ο ἠπιβάλλειν 
όσες εχἰαί ἵπ νο Ἰπίογ ννγ]ίογν, Υοῖ οὗ νο Γηρρα- 
ασε ἵπ Όνονα ννοτᾶκ πο οχππηρ]ο Ἠπν Όνοεῃ αὐθισςὰ, 
Βοκίάσε, νο κοηπκς ἵν κο εεβ]ο, απά ονο [ἰρίᾶ, 
Όνας, ανουρ]ι Ἡ ἵ καρροτιεῦ Ὦ}γ πιοµί οἱ Όλο πῃ- 
εἶεπι Ὑ ογκίοπα, Ἡ σπηποῖ, ἵ Ομ], ὃς πὐνηισᾷ, 
ἵπ [αε, Όνοτο εἱνου]ά κο στη Γαβ]ιοτ {0 [νο αἩ ο//ἡμείε, 
οι ιο ἀθιογπήπο νι οσγίανηίν νν]ναί ννην 

παν Όνο ρ]σπα [ουμμίο, ἵ ρογηπρε ἱππροκκίμ]ο: 
ροπις νου] ἴακο ἐπιῤαλῶὼν {ο ππσπῃ “αγία τισ]νοά 

19 

Οὐκ ἄπο- 

14 

Πιλάτον. 

ους οῇ ἆοογς:” α 56οης5ο ποί απβυ]ίαρ]α, απά 5πρ- 
Ροτίεὰ Ὦγ (πε ρατα]]οὶ ρᾳς5ασο». Υεί 5αςἩ α εἶσ- 
πΙβοπ{ῖοη ΟΓ ἐπιβάλλειν Ἠπ5 πονοτ Ῥοςῃ οδίαὈ]ισῃες, 
Ώια Ῥραςδασες οἶϊοά Ῥοῖπσ ποί {ο ἴο ῬΙΤΡΟΡΘ. 
Τ]ετο 5εθιης Πο ἀοιδί Ὀα{ ναί πο (τα 1198 
ντ οπς ο οἴ]ιετ οῇ ια {ννο (οΗΠονΊησ ΙΠΙΘΓΡΙΘ- 
(αίΐομς. 1. Τ]αί οὗ 0ᾳαξαιῦ., Βοῖς, Πειρο!], ΚΥρκο, 
Ἠείς., Κοοσμοτ, ΟαπιρΏ,, απά οὔιθγς, ΄ Πανίησ 
τοβοοίεά (πεγεοῃ : Ισ] 15 α νοτΥ 5α]{αθ]θ 56η56. 
Απά αὐαπάασπέ οχαππρ]ος ατο αάάασεά, Ὀοί] οῇ Ίνα 
οοπαρ]οίθ Ρ]γαςδο ἐπιῤάλλειν τὸν νοῦν, ππιὰ ονθπ ΟΓ {1 
ε)ΙΙριϊσαὶ οη65. Ὑεί, ας ΕγίΣ. ΤΘΠΙΑΓΙΚ5, {ο Ἰαΐΐος 
9 οπ]ν Γοαπά κ θοτο πο οοπίοτί δισ σοδίς ιο Πο- 
ὕοπ οὗ αἰρηίοπ; ὙΝΠὶο]ι ἵ5 ποί ἴἶιο οϱαπ5ο Ἠθγο. 
Ἠο, Οιογοίοτε, αβίοτα παπαίο ἀΙξδοιβείοη οὗ ο 
ππθτϊ{5 οῇ αἲ] ιο ἹπίοτρτείαίΙοής, ἀθοῖάςς Ιπ {πνοιγ 
ο Όναι οὗ 0Ἠτγκδοεί., ΓΠδορΗγ]., απά οἴ]λογ τοοκ 
Γαίμοτς, απά ἴο νο] εονθτα] οπι]ποπί πποάθγη 
Οοπππαρηίαῖοτς Ἰἆνο Ιπο]ίπας, (α5 βαΐπαας., Βαΐς., 
Ελκη., Ποια, Κτοῦς, απά Εἰκοοτ), Ὦγ ίσο] 
ἐπιαλὼν 18 ἴπκεηῃ α5 οφ αἱνα]οπί {ο ἐπικαλυφάμενος, 
ἑεἸανίης οονετοᾷ 8 Ἠοπά (η Ἠἱ8 νο»)... Βυι 
ποτε, αραιΠ, ἀθο]κίνο απἰ]ογίν 8 ναπίπσς {ο 
ἠπουσ πο οοπιρ]οίο ΡΗταβο ἐπιῤάλλειν ἵμάτιον 18 
νοτγ (ουπεηί, γοί πο οπο οχκαπηρ]ο Ἠα8 β6εῃ πά- 
ἀπσσά οἱ τπο ο) ριίσπὶ οπο, τιν, πο 6ΥΘΠ ΙΓ ἐπι- 
βάλλειν ἵμάτιον τῇ κεφαλῃ. Το Ες, Πμάσσα, Ετχ. 
πΠαννοτη ναί, (τοπ νο στοπί ΓΤΘΠΙΟΠΟΥ οϐ νο 
ΡΗΤα86, πο πάς άσπα) ννοτὰ να Πρέεβδαγη {ο ἆ4ο- 
οἷάα νο βοηβο; ννλίοἩ ἵ9 (16 τοπισΙ 9) Όιο οπ56 
νι οὔ]νογ στης, 18 ποδησάμενος παπά περιῤῥηζάμε- 
νος. πε εἶνο ασ ίσο ἵν αμ (πρ]ο {ο οχίτοπιο μτιοῦ, 
ποπο σππ ἀοαβες, απὰ ενας Πε νναν ἵπ 4ο απποηµ νο 
αποϊσοηία, ἵ Ρτονοὰ ὮΥ α ε]οπά οῇ οκαππρ]ο». 

Χν, 1. [ὅσπρ. Βν, Π, 3. ον κ. 30. Λοις 
μη], 10. 

ο 

4. 
κά ο) κν η, 90.1 
(σπιμ. 1ο]η χἰκ, 10.] 
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93. Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσµιον, ὄνπερ Πποῦντο' Ἐν δὲ ϐ 

1 1 ὁ λεγόμενος Ἠαραθθᾶς μετὰ τῶν συστασιαυτῶν δεδεµένος, οἵτινες ἐν Ἰ 
- ’ ’ ’ . . ’ εν» ” ”.- 

11 τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. Ιαὶ ἀναθοησας ο ὄχλος ηρξατο αἰτεῖ- 8 

σθαι, καθὼς ἀεὶ ἐποίει αὐτοῖς Ο δὲ ΙΠιλάτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς, λέ- 9 

γων” Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; ἐγίνωσκε γὰρ 10 
0 18 ὅτι διά φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 11 

δι 30 ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον, ἵνα μᾶλλον τὸν ῥαραθθᾶν ἀπολύση αὐτοῖς. Ο δὲ 19 

η Πιλάτος ἀποκριθεὶς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς' Ἠί οὖν Θέλετε ποιήσω, ὃν λέ- 

9 γετε βασιλέα τῶν Ιουδαίων; οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν" «Σταύρωσον αὐτόν. 18 
33 3 ὅὁ δὲ Πλάτος ἔλεγεν αὐτοῖς' Ἡί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισ- 14 

29 ’ 3’ ζ . ’ δω ιὅ ς 4 ΄ ’ - 

96 324 σοτέρως ἔκραξαν «Σταύρωσον αὐτόν. Ὁ δὲ Πιλάτος ῥουλόμενος τῷ 16 
ο] ’ τε ε Ὁ - , ” . - ͵ 

ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Ἠαραθθᾶν' καὶ παρέ- 
. 2 - ’ ε/ -- 

δωκε τὸν Ιησοῦν, φραγελλώσας, ἵνα σταυρωύθῃ. 
- Π . 2 ’ ..Ἡ 3”, - Σ.- ιό, ’ 

3Τ οἱ δὲ στρατιωται απηγαγον αὐτον ἔσω της αυλης, (ὅ ἐστι πραιτω- 16 
9 - ε/ ᾿ ” . ΄ 3) 

38 ριον,) καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν" καὶ ἐνδύουσιν αὐτὸν πορ-- 11 

39 φύραν, καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντε ἀκάνθινον στέφανον, καὶ 18 
90 ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε, ῥασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων. Καὶ ἔτυ- 19 

πτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάµῳ, καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ 

81 γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν 30 

τὴν σπορφύραν, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἵμάτια τὰ ἴδια" καὶ ἐξάγουσιν 
Ὢ 39 αὐτον, ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. Καὶ ἀγγαρεύονσι παράγοντά τινα 31 

Σίμωνα Κυρηναϊῖον, ἐρχόμενον ἄπ᾿ ἀγροῦ (τὸν πατέρα Αλεξάνδρου καὶ 
’ «/ ’ ᾽ ᾽ 3 -- 

“Ῥούφου), ἵνα ἄρη τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

3 39  ἸΚαὶ φέρουσι αὐτὸν ἐπὶ Τυλγοθᾶ τόπον, ὃ ἐστι, μεθερμηνευόμενον, 55 
94 Κρωνίου τόπος. Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν ἐσμυρνισμένον οἶνον' ὁ δὲ 59 

3δ οὖκ ἔλαθε. Καὶ σταυρώσαντες αὐτὸν, ἃ διαµερίζονται τὰ μάτια αἲ- 34 
» , - η 4 ” 

4 τοῦ, ῥάλλοντες κλῆρον ἐπ αὐτὰ, τίς τί ἄρη. ἡν δὲ ὥρα τρίτη, καὶ 55 

6. ἀπέλυεν] “΄αεοὰά {ο τε]οπβο:” α5 ἵπ Μαι. 34. διαμερίζονται.] Της .. διεμέριζον) ἵψ Γοαπιὰ 
εἰώθει ἀπολύειν. [ζοπιρ. Σολ κνΏῖ. 99. ἵπ πεατ]γ αἲ] Όναο Ὀοδεί ΛΤΒΣ., απἀ 18 πἀορίοά ὮΥ 

8. Λί αἰτεῖσθαι ΒΙΡΡΙΥ ποιεῖν αὐτόν. [ζοπιρ: ο] 
αν], 40, Λοῖς Π], 14.] 

11. ἀνέσεισαν] “«ἱπεραίοά.. Ἀοπιο Μ385. Ἠανα 
ἀνέπεισαν, ππά οἴ]ογε ἔσεισαν. ἜΤ]θ οπο ἵ8 α ρ]οβς, 
παπά νο οίμοι ἀθτινοὰ οπα πο ρατα]]οὶ ρᾳ5εασο 
οἳ Μαϊίλονν. Τ]νο τοκίια] τοπάἶπα, Ὑνλ]ο] 95 α 
βίΓοΏροΓ {ογπι, ἶν οοπβτπιοά Ὁγ Γακο χχἰ]. δ. απιὰ 
Ὀμς πο οῇ νο ννοτὰ, Ὁ}γ νο οχαπιρ]ες ρτοάισε 
{τοπ Ὠϊοά. Βίο, Ὦγ Ε]κποτ παπά παπα, {ο νν]ήοἷι 
... πάάσά Εατίρ. Οτο»ί, 012. απά Ὠίομγς. Ηα]. 
νι. 81. 

14. τί γὰρ κακόν.] Τ]ο γὰρ τε[ογα {ο α οἶπικο 
νο λογο. ἑὁ ΥΥ Την εἸνου]ά Τ οτι οἵϱν πα, ος,” ἃο. 

. τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι] “'ίο καν νο 
νν]αηος οὗ το Ῥεορ]ο,) ος, 48 Οτο, οκρ]αίης {ε, 
αρτεσαβ]γ {ο νο πβαμο ο φαν /ασοεγε ἵπ ΤΕ αἶπ 
Ὑπίοτα, {ο τοπονθ αἲ] οπ19ο οἳ οοπιρ]αϊπί οἩ 
ὑνοῖτ Ρατ. [οπρ. οἱη. κὶκ. 1.] 

16. [6οπιρ. ον χὶκ. 1.] 
19. τιθέντες τὰ γόνατα] {ος γονυπετήσαντες, Ν {ο 

ἵ 9ο Ὁγ Μα, Το ρητακο εἰρηίῇος {ο ρ]ασς 
Όιο Κποοσς (1. ο. οἩ νο ρτουπά). | 

51. λλες, καὶ 'Ῥ.] Ώογκομς ρτοβαῦ]γ ννο]] Κκπούνη, 
απά Όνει Πνίης αἲ Ἠοππος 8ἶποςρ Ῥαα], Ἀομα, αν, 
19. καλαίος Γρ Όνοτε, 

2», [ζοπιρ. ἆο]νη χἰκ. 1Τ.] 

ου 6τΥ ς Που -- --- .- Ῥο]μοῖα. Τ ἶκ ---π 
πο οΠ]γ τοφαῖτεὰ Ὦ} ἱ Ῥγορτίείας, Όαι, 
ναξ 16 πποτο, ἶ οοπβτοά ὃν Όνο ρατα]1εἳ ραβ- 
Βάμος ο{ Μαϊῖ, απά Τμικο. Τε εΓγος 5Θ6ΠΠΑ {ο ανα 
4ΓΙ5ΟΠ {ΤΟΠ ο ται οίπᾳ αὐκοτῦεά ὮΥ Όλο τα Γο]- 
να στο Ῥα, κκ. 18. ο οἶνη χὶκ. 90. 

. ἦν δὲ τρίτη καὶ ἐσταίρωσαν α. οπερ. 
1οἶνη χὶκ. η των 15 Ἰοτο --λ- ὮΥ 8οπιθ 
Οοπιπιοηίαίογς, παπε]ν, ναί Όνο ογαοϊβχίου ἵΒ 
Όνίσο ἀοφοτίοοὰ Ὦγ Ματς αἱ (ακίπα .- Το 
ανοίά ννμ]οἩ, 8οππς ννοι]ά ἴακο [νο ζοτ ἐξ οὔ. 
Ῥωαί ναι εἰμπίβοαιίοι ἴδ απο απαα ἰνοτϊκεά, - 
εγα οπάθανοιτ {ο τοππονο νο ἀἰβιοα] εν Ὁγ α οἳι 
οὗ ριποίασίίοπ.. Βαῖ Οναί ἱπνοῖνος α πιονί 
οοηκίτασίος. Τε ἱ Ὀοίοτ, γην οἴ]νοτα (αππονᾳ 
νλοπα 8 Ἐτίσ.) ο ἴακο π8 4η Αοτὶκι 
να Ῥ]αροτ[οςί σης (οἨ ννη]ο] πφο κοο η 1πογς 
Οτ, Οτ. ρ. 106), Ένας Τε ννας νο Οἶτά Ίουτ 
νηοη ν6γ Ἰπά οταεϊβοά Ἠϊπα Ένοι Ος, ουν 
ονοτ, 8 ΠΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, Γ σταυρώσαντες ἵπ ἴηο ρτο- 
οσάἵηῃ νετκε Ός ἴπΚοῃ, ας ΙΕ ππαγ, ἵπ α Ῥγεκεπί ἴεπκο 
(απά Ιπάσοἆ Όνο 0ο. Ὑαῑο, τας Όγα ργοκοηί {οπςς), 
Όνας:  απά οἩ Ῥτουθθάϊῖησ ἴο οταςσΙϱν Ἠΐπα, ΘΥ 
ἀῑνίάοά Ἠ ραγππεηίς.”. Νονν Ες Ἰπάϊσπίες να 
οοπιπποποσπιθηῖ οΓ αοἴίοπ, ΠαΠΙΕΙΥ, Όνο εηρρίπς 
οί οµς Ἰνορα. ἜΤϊεο πεχέ υεγκε ἀεποίες νο ὔπν- 
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96 ἐσταύρωσαν αὐτόν. Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμ- 27. 98. 
21 µένη, Ὁ ΒαΣΙ4ΕΙΣ ΤΩΝ ἸΟ744ΓΩΝ. Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι ὃς 
95 δύο ληστὰς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. ἸΚαὶ ἐπληρωθε 

99 ἧ γραφὴ ἢἤ λέγουσα Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. Γαὶ 39 85 
’ 3 ” .] η) 3 - 

οἳ παραπορευόµενοι ἐθλασφήμουν αὐτὸν, κιοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 

καὶ λέγοντες 

30 οἰκοδομῶ», σῶσον σεαυτὸν, καὶ 
31 [δὲ] καὶ οἳ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες 

30 ἔλεγον' άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν 

Οὐά/ ὃ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τριοὶν ἡμέραις 

κατάθα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. "Ομοίως 41 

πρὸς ἄλλήλους, μετὰ τῶν γραμµατέων, 

οὐ δύναται σῶσαι. Ὁ ἉΧριστὸς ὁ 43 
. α ’ -” 3 ο» - Ἡ 

βασιλεὺς τοῦ Ισραήλ καταθάτω νῦν απὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ 
’ ν ο ΄ . . 3 , . ϕ ’ 

35 πιστευσωµεν. καὶ οἱ συνεσταυρωµενοι αυτῳ ὠνείδιζον αὐτον. Τί ἔνομε- 4 39 

νης δὲ ὥρας ἕκτης, σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν, ἕως ὥρας ἐννάτης 

34 καὶ τῇ ὥρα τῇ ἐννάτη ἐθόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ µεγάλη, λέγων Ἐλω3ἳ 46 

Ἐλωϊἳ, λαμμᾶ σαθαχθανέ; 
3” µου ὃ Θεές µου, εἲς τί µε ἐγκατέλιπες ; 

ὃ ἐστι, μεθεράηνευόμενον, Ὁ Θεός 
Καὶ τινὲς τῶν παρεστηκότων 4 

3 . 3 ο τ 

96 ἀκούσαντες, ἔλεγον" ἸΙδοῦὺ, Ελίαν φωνεῖ. «ραμὼν δὲ εἷς, καὶ γεµίσας 48 
΄ 3 ΄ ΄ α- ον | , ο » 

σπόγγον Όξους, περιθείς τε καλάµῳ, ἐποτιζεν αὐτον, λέγων ἄφετε, 

ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ηλίας καθελεῖν αὐτόν. 

37 ΞΟ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην, ἐξέπνευσε. Καὶ τὸ καταπέτα- 60 «6 

35 σµα τοῦ φαοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο, ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω. Ἰδὼν δὲ ὁ δι δ 
/ ς ν ος ὁ ΄ λ ο, ο νά “5 25! 

39 κεντυρίων ο παρεστηκὠς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, Οτι οὕτω κράᾶξας ἐξέπνευ- 6 3 

40 σεν, εἶπεν. ᾽αληθώς ὃ ἄνθρωπος οὗτος Τἱὸς ἦν Θεοῦ / ἦσαν δὲ καὶ ὄδ 9 

γυναῖκες ἀπὸ µακρόθεν Φεωροῦσαι, ἐν αἷς ἦν καὶ Μαρία ἡ ΠΜαγδαλη- δὲ 
ς -”-. ’ - - 3 » 

νἡ, καὶ ἸΜαρία ἡ τοῦ Ιακώδου τοῦ μικροῦ καὶ Ιωσὴῆ µήτηρ, καὶ -Σα- 

Ρίοίΐοπ οἳ αείοη, απά Ώνεγε[οτο Άχοςψ (ια {πια 
το]ιοπ Τέ {οο]ς ρ]ασθ. ΤΠ β]ποζί, σταυρώσαντες αὐτὸν, 
αἰπιρ]γ πιθαῃς, ΄ απᾶ, οπι ογιοί/ίπις Πέπε.) 

Ἡ] τοερεοί {ο πα βεειπίῃπς ἀἱβογτεραποΥ Ὀθ- 
Ένεεῃ λα δαιὰ 1οἨπ, α5 {ο χε ]ιοι ο ἔιε ογι- 
εἰβχίοπ, νατίοις πιοΏιοςς Ἠανο Ώεεπ Ρτοροβεά ΓΟΥ 
55 τοππονα]. 6ο Ἠεσεπβ. Ἀγπορ. ΊΆονν ανοισ] 
εαοἷι ἀἰκοτεραποίεν ΄΄ατε (48 Επί. οΏδετνεβ) ταίπογ 
{ο νε Ραθηί]γ Ῥοτγπε, ἔπαπ τεππονεά Ὦ} ταβ] πιεαδ- 
υτες,” γαι Ἰθτε ννο πτε, ά εουπ]ά 86θπῃ, ποῖ Τθ- 
ἀπσοεᾶ {ο αΏΥ στεαί είταῖΙίδ. Ἐοτ (ποιρ] Ὠνο πιοᾶς 
οἱ τεςοπο(] {αρ νο ἵνγο αοσουΠί8 Ὦγ α βοΓί ΟΓ πιατι- 

πιρΠΙ 8 ποῖ ἴο Ὦο οοπιππεπἀεά; γεί ΒΙΤΟΙΥ, 
επ ἵνα Ἠανε νο Ι68ΠΙΟΠΥ οὗ εανογα] ος νο 

αποίεπί Γαμος, μαι απ θατ]Υ εογτηρίίοπ ο πίπι- 
δε ἵπ οπς ο Όνορε (νο Ραββαρο» Ἠπὰ (ακοή ρ]ασθ 
ὮΥ α οοπ{αΜίοη οὗ ἤνα Γαπᾶ ς, ννο σαπποί Ἰοβιίαίο 
{ο πἀορί 5ο αἱπαρ]ε απά παίηγα] α πιοάς οὗ τοππονίηᾳ 
Όνε ἀκογεραπογ. 86ο πποτο ἵπ Νοίο οἨ }0]1Η 
αἰκ. 14. 

20. [ζοπιρ, 1οἶνη χἰκ. 19.] 
25. [σπιμ. ἵα, ΜΗ, 19.1 Τη νοτ. ἵ πιπτκοὰ 

{οτ Οπίου, απά οππος]]οὰ Ὁγ Επί. 
ναί Ππ]αδίοίοικ]γ; ΓοΥ Ίνογο 19 ΠΟ ΤΟΠΒΟΠ ΥΝΗΥ 80 
ὃς ατκν α θ]ήμηοπί οῇ ΡΤΟΡΗΘΟΥ, πποπ{{οπεὰ 
ΒΥ νο οὔνοι Ἐν Ηκίς, «Ἰνου]ά πο αἱκο ο Το- 
εοτάσὰ Ὦγ Αα, εἰάθι, νε πΙπιῃοτ ο) ΜΒΑ, 
ἑπ νε οἷν Ἡξ τα οπη εεοὰ { κο οοπαραγα{νο]γ πα], 
νε  ἵπ νοτγ ο Π να ἱππάνοτίοπ)γ 

ονοι ὮΥ κοπο; νήσο] πρ] ατίκο 
Ον απά Όνο ποχί νετ, Ὀου ὑορίηπίηᾳ νν η 

4 καί. 
90. ολ Απ ἱπισήσσίοῃ οὗ ἀοτίκίοηῃ απά Ἱπ- 

ΥοΙ,, 1. 

ει]{, Ἰϊκο {νο Τ,αἲῖπ Όα], απᾶ οἱχ Ἰοα! ΟΠΟ! α]ι- 
4! νΥη]ο], ΠοΥΥΕΥθτ, ατα 5ος, Ἰ]κο αἲ] Ιπίοτ]θο- 
Πο9μς, ην ππαςσ] ἸαΜιάο οῇ εἰσπὶβοαίίοη, απά αγθ 
πἀαρίεά {ο εκρτο55 πιοδί οϐ ο νἰο]επί ϱΠΙΟΙΟΠ8 
το Ρ5. χχ[]. 8. Ιχὶκ. 20. Θαρτα χὶν. 68. ο οἶπ 

μ. 19. 
οἱ. δέ.] Της 16 αὔδοπί {γοπι ππαΠΥ σοοᾷ ΜΑ. 

απά 18 οπποε]]οὰ Ὦγ Μα(ι., ἀτί6εὺ., Ἑλίπα., Ὑαἲ., 
Ἐτίσ., απά Βο]ο]ή. 

20. καθελεῖν.] Α νοκ 5ο]οππίς ἆο Ίας το, ----]ἶκο 
Όνο Τα ήπ γοῄσονο. [96ο πιγ Νοίο οἨ Τ]ογἀ. Ιἰ. 
νν [ζοπιρ. Ρε. Ἰχὶκ. 22. κ; ολη χὶκ. 29.] 

ἀφεὶς φωνὴν µεγ.] Φωνὴν ἀφιέναι βἱρηίμεφ 
το ϱοπά [ογίῃ α νοίσο, Ὑν]εί]ετ αγου]αίο ος ἵη- 
ατήομ]αίο, [ου Νοίο οη Μα, χχν]. 60. «ο οὔη 
χιχ. 20.] 

39, ὅτι οὕτω κράζας.] ᾿ΤΗϊ9 ἆοοΒ ποῖ πθπη (18 
ΠΙΑΗΥ οχρ]αίπ) λαί Ίο Ἰνπά οτἰοὰ ντ βο α 
Ἰοπά νοίσα; πο (αί νο Οοπιατίοη Πε αἀπίτα- 
εἴοη αἱ Πς Ὀοίπσ 8ο 80ΟΠ το]οαβοά {Τοπ 18 {ος- 
πΠΘΗ{Α, Ὀαί Οναί, οἩ. Ἰοατίηρ αιιο]ι ννοτάς 48 {οβο 
πα. νογ. 41, ρτοπομησθᾶ, 48 18 ννοτο ΓΓΟΠΗ ἴἶπο Ώοίτοπα 
οἱ να Ἠοπτί, ὮΥ πο ογποϊβοὰ ΡΟΓΒΟΠ; απ (λαέ ιο 
απο] κο ἱπππποθίαίο]γ αβιοτ Ὄο περα κρί {γοιι 18 
(οτππθηίς, --- νο (ϱ οπίητίοπ Ώποποςο Πο πβρατοά 
Οναί Ίο να» πο οπ]ν α- γἰσ]ήσοι ρε) κο, Ὀὴ μιά 
ἠνο ο]ναγποίοΥ νήσο] Ίνα οἰαίπιος; παπα] γ, ναί οἱ 
Ἠοίῃπρ ὁ Υἱὸς τοῦ Οεοῦ: οἩ νο [οτσς ο νν]ήο] οχκ- 
ΡΓοκβίοη κοο Νοις οἳ ΜΗ, κχνἰ], 641. 

40. ρω Εν, κκκν η, 10. 
41. [οσπιρ, Τακο ΥΠ, Ὁ, α] 
43. προσά/ατον.] Α νου τατο ννοτὰ, οπ]γ ο6- 

ομτήίήᾳ οἱ κοννοτο ἵπ Σαν ΥΕ, θ,, απά Ὁγ νν]ήο]ι, 
2ῦ - 
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ΜΑΗΚ 06ΗἨΗΑΡ. Χγ. 41-47. ΧγΙ. 1 --- δ. 

99. λώμη, αἳ καὶ, ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, ἠκολούθουν αὐτῷ, καὶ διηκόνουν 41 

καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἳ συναναθᾶσαι αὐτῷ εἲς Ἱεροσόλυμα. 
Καὶ Ίδη ὀψίας γενομένης, (ἐπεὶ ἦν παραυκευἠ, ὅ ἐστι προσάθθατον;) 49 

”. 3 ἐλθὼν Ἰησὴφ ὁ ἀπὸ Αριμαθαίας, εὐουχήμων βῥουλευτῆς, ὃς καὶ αὐτὸς 48 

6 0 ἦν προοδεχόµενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" πολµήσας εἰσῆλθε πρὸς 

Πιλάτον, καὶ Πτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ δὲ Πιλάτος ἐθαύμασεν 4 
εἰ ἤδη τέθνηκε" καὶ προυκαλεσάµενος τὸν κεντυρίωνα, ἐπηρώτησεν 

αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε᾽ καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος, ἐδωφήσατο 46 

δν. 5 τὸ σῶμα τῷ Ἰωσήφ. Καὶ ἀἄγοράσας σινδόνα, καὶ καθελὼν αὐτὸν, 46 
” ἐνείλησε τῇ σινδόνι, καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν µνηµείῳ, ὃ ἦν λελατοµη- 

µένον ἐκ πέτρας" καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. 
98 6 Ἡ δὲ Μαρία ἡ ΠΜαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσὴ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται. 41 

--. ΧΥΠ. κάῑ διαγενοµένου τοῦ σαθθάτου, Μαρία ἡ ΠΜαγδαληνὴ καὶ 

ΠΙαρία ἡ τοῦ Ἰακώθου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι 
δα ὁ »/ 
αλείψωσιν αὐτόν. Καὶ λίαν πρωὺ τῆς μιᾶς σαθθάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ 3 

μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς' Τίς 3 

5 Ίο Ὕνας νυγ]ἶπῃ [ος οπί]6ς, Μπατ]ς εχρ]αΐης νο 
1 θν/]δ] 86Π56 ΟΓ παρασκευή 1 ΠΙΕΑΠΙΗΡ Ὦ} προσ. ἴλνα 
Ώπιο νήσο] ρτοσσάεἆ ια οοπιππεποειπεπί οῇ 6 
ῬαθθατἩ, νήσο] Ώοσαπ αἱ πε εαηδεί ο) Ετίάαγ. 
[ὁοπιρ. ο] χὶκ. 9δ.] 

40. εὐσχήμων] “τοδροσίαβ]θα, ποπουταῦ]ο.. Τηα 
ν/οτὰ ρτοροτ]γ εἰσηίῆες { σοοά Ῥγεδεποε, ἴπεπ ἆε- 
εογους, ἀἰσαβεα, ἃνο. Τί 18 πονετ α5εὰ ἵπ Ες 
ΒΘΠΡ6 ὮΥ (ο (]αβείσα] νντιίθγς; Ὀιί 18 8ο επιρ]ογοά 
{η /οδερ]. 4ᾳ γιὰ 9. ἀνδρῶν εὐσχημόνων. ὮΒΥ ὃν 
λευτὴς 186 πιθαπῖ, Γ ποί οπε οί ζω Μαπεάγύπι, αἲ 
Ἰεβδί οπε ο ἴ]ιε εοωποἰί οί ιε ΠΗίρ]ι Εγίεν. Ὦεε 
λΝοίο ον [απ], 

---ἐλθών.] Έοτ νε ΟΟΙΠΠΠΟΠ τοαάϊησ ἦλθεν 8 
Γουπά ἵπ ΠΙΠΠΥ οἳ να Ὄορι ΛΙ58. απά 8οππο Ὑου- 
ΒΙΟΠ5 απά Επίιοτα; απά ἵνα οὐ τεὰά Ὦγ ΜαΙΙ., 
Επία., παπά Τμποβπα,, τἱσμ1γ, Τ Επίκ Γος χα οοπι- 
ΠΠΟΠ τεπάίπᾳα, 5 Επί, οὔδοτνες, ἴπνο]νος απ ἵῃ- 
{ο]εταβ]ε {κιπάρίοπ: παπά {ος Όνο αἀάλίοι οΓ καὶ 
Ῥε[ογθ τολµήσας, ννπῖο]ι ννου]ά πιακο αἲ] τὶσ]νε, Ίνοτο 
ἰβ Υ6ΤΥ Πίο α]λοτίΨ; απά 1 ννας οπ]Υ απ επιετ- 
ἀαπίοπ οἩ Όνο Οτίήσς, Επίκ. Οπκς ΌὨναί ἦλθεν 
Ρατί]ν τοξο [οπι Ναί, χχν]]. ὅτ, απά ρατί]γ ἤγοπα 
ἴἶνο Οτοε]ς Ππέοτργοίοτα (ας ννο βπά οι Εαηγτη.) 
τογπηϊπα πα Όνα «ομίσηοο αἲ Θεοῦ; απά Ἠανίης 
οὐπηρεά ἐλθὼν ἰπίο ἦᾖλθεν, παπά αἀάεὰ καὶ Ὀο[ογο 
τολµ. 8ο πιμο] (τουρίο γνας οσσπβΊοποά Ὦ}γ Όια 
μαι κας ἱπδογίίοἨ (αἱ Ἰοπδέ Πογε) οἳ εὐσχήμων --- 
Θεοῦ. Πας τολµήσας νν] ο {ακοπ Γοτ να πάνοτο 
τολμηρῶς» ἃ Ποφπεπί οοπβίτασον ἴπ ιο Ν, Ἠ., 
π5 Ετίσ, ἴοβίίῇοβ. Ἰ νου]ά οΏβετνα, ναί ἐλθὼν 
Ἀπά ᾖλθεν ατο 80 ΠΙΙΟ] αἰί]κο Τη Μ38., Οναῖ οπο 
πηϊσης ὑπαάυογ{επή]η Ὃο οοπ{ουπάεἆ ννε]ν ἐ]νο οἴμοτ. 
Πονενοτ, Τ ννοπ]ά πο νοπίητο {ο 46ἨΥ Οναί 1 ἵ8 
Ῥοψοίδίε ἐλθὼν ΠΠΥ Ὄο νο οπιοπάαΜίοπ, απᾶ ἦλθεν 
Όνα οτἰσίπα] τοπάΊηα,. Επι μοι Όλο καὶ Ὀο[οτο 
τολμ. 18 ΙπάΙκροηραρ]ο,. Απά αν νο παςὲ, ἵπ οἴ]ου 
σᾳ56, ἴπκο νναξ παν Ἠπνο ρτουθοἆσά Γοπι ϱππθή- 
ἀπίοπ, ἰξ 8οθπης Ργιάσηί ἴο μῖνο νο Ῥρτε[ετοποθ 
(ο πι) απὰ ετεείίεπεε οί ΜΑΡ Ν. 

44. ἰθαύμασεν εἰ] Έοτα απά οἴ]νοτ Ὑντοπρ]γ 
τοπάες πο εἰ ὮΥ απ, ας 1 Όνοτο Ἠνοτο ἃ [ 
Νηλογθας εἰ ἵψ α9οἆ νν](] θαυμάζειν, 38 νο Τα η αἱ 
πν πεγαγὶ (πάσοἆ ντι η] νοτῦα οῇ ποοπάς)} ο 
οχργοβα ναί ἵ ποῖ ἀομήεά, Ὀαί γοοπάερεά αἲ: 
δη νο ΣΥ στο τοπάσς, “' (λιαί Ίνο Ίνοτο ατοπὰ 
ἀθαπά "ιο πάλαι ἵ9 ντοηπμ]γ τοπάετοά ἵπ , Υ. 

«]οπρ..  Μασλ πικίακε 1π να Ιπίετρτείαΐοη οἳ 
Όνο ννοτὰ πηὶρΏί Ἠανο Ώθεῃ ανοϊᾷεὰ ο] πάνετιί 
ο 15 ΡΓΙΠΙΑΓΥ 86Ἠ56. Τ]6 νοτὰ (19 Ὑαἰοκη, αη 
1,εΠΠε6ρ. ειονν) οοΠηΘς ΓΤΟΠΙ πάλω (ος πόλλω), ἴο 
νἰο]επ!ί]γ εμακε απγ (πα, απά 8ο ἵατη Τξ ουετ, Τε 
18 α Ὠαΐίνο ο386 οΓ με οἱά ΠΟΠ πάλα; απά Όναβ 
ών ο --- (ιο .. - οατ]γ αμ 
γγία(εά) ἀεποίθς νος πόλαι, ἵεππρας 
γείγο εδί, παπα τν Ίνα Ὀθεη. Γ]ιγΟννΗ πας ποι 
τιὰ οἳ, ρασέ; Ὑ]νείνετ τεσεπῖ]γ εἰαρεεά, οἵ Ίσηα 
ροπο Ὀγ, ἵπ Ὀοῦν νμίςὮ εἰσπίβοαίοης ἴἱ οσυΓ5 1π 
Ότο Ο]αφείσα] ντο». α8 ο Τα ἶπ οἶίπι 18 
ΓΓΟΠΙ ὅλις (απά ναί [γοπα ὅλω, υοἱυο), απιὰ κ. 
ἀεποίθθ χρόνος ὃ (κατ’) ὅλιν: (30 πάλιν ΤΟΓ κατὰ 
πάλιν) πιο νν]]ο] Ίας το]εά ραδί απά σοηθ. 
Τ]νας 1η πο γνοτάς ο Ῥ]]αϊο 1πετο 15 α τερεΏἼοι 
οῇ ιο [οτεροῖπᾳ ααθείίου, νηΙΕΙ νο πἀορΏοῃ ο α 
- Ρτεςίεθ ἕχ . ο πρ 

ε μνημµεω ὃ ἦν, ἃο. οπιρ. Μαι. η. 40. 
Χχν]. 10. οίνη χἰκ. 4]. οἱῇ, Βαἱπιαν., Κτεῦν., 
Ῥομ]θις., απά οἴθγς αγο πηἰκίακοη ἵπ ὔνοςο 
ν/ογζς {ο ἀοποίο α πποπαπιεπί οοηκίτασ(οὰ οἱ Ἰνεννη 
παπά Ρρο]ἱκμοά είοπθ, αφ αρρθατς Γοπα Αα. χχν]], 
00.  Ὁ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρα. Τ ννΆΒ, πο ἀουβὲ, 
εαυε Ἰθννπ ουῖ η πο τουκ; Ὠναί ο. οπείοπα 
οῇ ιο οουΠίτΥ, απά ΟΡ πιοβί οὗ Όνα ἵετη πα- 
σης. ἈΛ{απΥ Ὀνουκαπάς ο εασοἩ μνημεῖα 01] το 
πιαίη, απά 4γθ ποϊίοεὰ Ὁγ ἴτανο]]οτς. 

---θύραν] ΧΝοι ““ ἀοον,'' αῖ “' εέγαποε.’ 

ΧΥΙ. Ι. διαγενομένου] '' Ὀεῖηῃ εἴπρφεά,”' ο 3 
α 86Ἠ89 οῇ ἂν ον ων” Όινο ΟἸκωσίος] ὖ 
ννο]] ας Βοτίρίιτα] ντους. 

--- ἠγόρασαν] οι “νὰ Ῥουσλε, ας « νοαρ]νει” 
Ῥο Όλο Ὑα]μ. “ εππογαηΕ, α (ταπκ]αίίοη ευρροφθεἀ 
ἴο Ἠανο Όδοῃ Ἡ το τοσοποί]ο Οηῖς 
νΏν Τακο ---- νηοτο --- 5 καἰά . μι 
αρίσθα Ὑνοτο ϱγο προς νο ονοπίηᾳ ο νο 
η ὑαθ) Βυΐ, ας Ἀάτ. Ῥοννηκοπά οὔφοετνος, ““ἴ ἷ8 
οπ]γ Ὦν α- αογαρυ]οις πὀμοτοπος {ο νο ρ]αΐπ 
βθηβο ο) Βοπρίητο ναί αἲ] ἀλβοι]ῖος ατο ονος 
τοππονος.'. Απά Όνο τοκρηγε]νος ο  τουσηί Ἠαππο- 
π]κία απά Τηοτρτοίοτα Ίνανο ον α]]α]νοά νο βιοξ, 
ν]ο]ν Ἰπά οκοαροά νο οπγ]ῖοτ ΟΟΠΙΠΙΕΠ 
παπηο]ν, ναί Όνοτο Ὑνοτο 1οο ο ννοππσῃ, {ο 
Ὑηγοπα νο Όνο Εναησο]]κίς το[ογ τοεροςνοῖν 
Τη α)νο νο ατο εμαὺ]θά καἰἰκ[αοτογῖ]γ {ο τεππονς 

κ... 



ΜΑΗΚ Ο6ΗΑΔΡ. ΧΥΙ. 4--- 19. 919 
ΜΤ. Πῦ. 

4 ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίέθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἄνα- 217. 94, 

θλέψασαι Θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος" ἡν γὰρ μέγας σφό- 
6 δρα. Καὺ εἰσελθοῦσαι εἲς τὸ μνημεῖον, εἶδον γεανίσκον καθήμενον ἐν 8 
6 τοῖς δεξιοῖς περιθεθληµένον στολὴν λευκήν' καὶ ἐξεθαμθήθησαν. ὉΟ 

δὲ λέγει αὐταῖς ὴ ἐκθαμρβεῖσθε. Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν ΙΝναζαρηνὸν σοι 

ο. ὁ ὃ 

3 , τ . Π 

τὸν ἐσταυρωμένον ἡγέρθη, οὔκ ἔστιν ὧδε' ἴδε, ὃ τόπος ὅπου ἔθη- 
3 3 . ο [ , ., ω 3 - ω , 

Ἴ καν αὐτόν». «ἀλλ υπάγετε, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, Ἱ 6 

ὅτι προάγει ὑμᾶς εἲς τὴν Γαλιλαίαν" ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν 18 

8 ὑμῖν. Καὶ .ἐξελδοῦσαι [τα χ ν] ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου. εἶχε δὲ 9 9 
3 Ἡν ’ Ν . ΔΝ 3 π σδςι 3 5 ὁ ΄ 

αὐτας τροµος καὶ ἔκστασις ' καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἰπον, ἐφοβοῦντο γαρ. 

9 ᾽Αναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαῤῥώτου, ἐφάνη πρῶτον ΙΜαρίᾳ τῇ ΠΜαγ-- 

10 δαληνῃ, ἀφ᾽ ἧς ἐκβεῤλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. Εκείνη πορευθεῖσα αἀπήγ- 
ω 3 2 - , σ 9 ’ 2 .” 

11 γειλε τοῖς µετ αυτου γενοµένοις, πενθουσι καὶ κλαίουσι. Κακεῖνοι, 
[«) - ’ ς 3 » 3 ᾽ . 

19 ἀκούσαντες ὅτι ζῃ καὶ ἐθεάθη ὑπ αὐτῆς, ἠπίστησαν. «ετὰ δὲ ταῦτα 
” -- ” ΄ ή ΄ 

δυσὶν ἐξ αὐτῶν, περιπατοῦσι», ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ µορφῃη, πορευοµενοις 
- 3 3 ο Φα 3 

13 εἲς ἀγρόν. Κάκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς' οὐδὲ ἐκεί- 

α ἀῑβιου]γ ννἨ]ο] Ἠαά επωβατταξςεά {με οἷά «οπι- 
ΤΙΘΗ{ΑἴΟΓΞ5 ΠΑΠΠΕΙΥ, ἴο τεσοποῖ]ε ἀνατείλαντος τοῦ 
ἡλίου αἲ γΥετ. 2. ντ ιο πρωῖ σκοτίας ἔτι οὔσης αἲ 

ενα όδρα] Τηο ία ν γὰ ας σφόδρα. ο (οπιπιεηία{οίβ 
Ῥανε οδι ἆφο ία Ρετρ]εχεά νυν] 5 οἰαιςα, 
Ῥεσαμςα 1{ σαπποί Όε τεΓεττες {ο ναί ΙπιπιθαἰαίεΙΥ 
Ρτεσεἀες. Το τεπιονε [5 ἀΠοι]{γ, 5οπιε νγοι]ἀ 
ἴακε γὰρ ἵπ εε 8εη8ε οἳ δή. Επί Τε 19 δειίει, νη]ίἩ 
οἼνετ, {ο Β1ΡΡΟΒΕ (ναί {1 γνοτάς Ἠανο τ6/ετεποςε, 
ποί {ο Όνε αλ νμ]οὮ ΠπππιθάϊαίεΙγ Ρτεσεἀεάὰ, 
Ῥαέ {ο ἴα οπρ ῥε[ογε ναί, τίς ---- μνημείου ἴπο ἵπ- 
{οτιπεά]αίο νγοτάς Ὀεῖης τεσατάεὰ α5 ρατεηίΠεί]σα], 
Τοαί Όια εοπβίταςίοη αἲ καὶ ἀναβλέφασαι υν] ποί 
αἀπιῖ οἳ (πε ραγεπί]ιεκία; απά πας Όνε ἀῑβιοι]{γ 
τεπιαίης ἵπ 185 ΡΗ]] Γοτος; απά Ιξ ννου]ά 86θετη ἵπῃ- 
Ροβείθ]ο {ο τεπιονε Ἱΐ, εχεερί Ὁγ {γαπαροκίπς 1ο 
γνογάς, 45 ἵβ ἆοπε ὃν Νενοοπιε απά Ἠλακεξ Βιαί 
{οτ Ειαί ἴἶετε 19 Η[ε απ]λοτί(γ : απᾶ νν]αί π]αΥ ὃο 
α]ονναυ]ο ἵπ Γοτπαίπσ ἐγαπαἰαίίοπα, 15 ποί 80ο 1π 
εἰς νε ννοτᾶ» οἳ απ οτἰρίπα]. Ἰ οπηποί Ριί 
Εηϊς ναί νο γὰρ ΊναῬ τεΓοΓΘΠΟΘ {Ο 8ΟΠΙΘ ϱΊπ189 
οππαεὰ; πο, αν δν η Ενα ννπ]ο ΙΟΥ, ατοί., 
απά Ἐοφεππι. αἱ πι αρροβε, “' απά 0115 Παρ- 
Ρεπεά οκ] γ ζοτ εἴνεπη :’ Ῥαῖ {ο κοππο(ηίηρ ννη{ο]ι 
πιαΥ Ῥο «αρρ]εἆ Γγοπα οί] {ιο ψγεεράίπα βεπάοποες, 
μας: )) πά νε] ποϊα]νε νου αγ, Ἠ/Ίνο γη] το], 
ἄο., απά Εε]ο]ά, ἀοπρί]ερς υνὴν βητρτίρο, 198 το- 
πιονα! 1] [ο Τε γνας γετΥ στεαι.”. Της με ννογὰφ 
αἲ νου, Ἱ. καθὼς εἶπεν ὑ. ατα, υγ] Ἐτίία., ίο Ὦς τε- 
Γεττεὰ, ποῖ {ο ἶνο οἶσακο νν]ήοἩ Ἱπιππεδ{αξε]Υ Ρτε- 
ορᾷεε, Όπί {ο Όνο οπο Ῥοίοτο ναί, 

δ. [Οοπιρ. 1 οἶνα κκ. .λ 
Τ. τοῖς μαθηταῖς α.] Ἀίαπγ τεςεπί Οοπαπιεμίη- 

ἔοια »ὉΥ Ὀή οχκρτοκκίος, ΟΗτίκ Γοἱ- 
Ίσψοτε ἵπ εποτα]. Βυΐ Όνε οἰάετ οπε» (απά Ἰα{ε]γ 
Επχ.} εοαπη τρ] {η τακίηᾳ Τε {ο ἀεποίο Εἶινο 4γρον- 
Πεε, Ὁν α πεφπεπί ο βρεσοἩ, νοτοῦγ 4 

 ραῖ ος Όνο ν]ο]ε; απά ο ννλ]ο] εκαππρ]ος 
ατο αὐάποςὰ Ὦγ Οτο. ᾿ 
Το καὶ Ἰηί αΏιοι ἵν Ἰοεί τοπάρτος, “οἱ (ρτ- 

εοπι)) ᾱ ρα Γον καὶ μάλιστα; Ἡπ αἰσπ]βοκίίοη 
οΏον οσσυτίπα ἵπ Όνο (ανκίσα] ννγ ίσα ΓΓο 
Ηοπιοι ἀονηννπγάκ, Όπ Όιο ΤΟΛΛΟΠ ΜΥ Γρ εγ 
{κ Ίνογς πας, νε ( οππιθ η έπίογν ἀῑβον {π ορίη- 
ίσα; νοαρ]ι ΕἶνοΥ ατο ἵπ ρεπεταὶ αμτοσά Όναί 

να ποί Γεοπῃ 4ΠΥ Ῥτθ-θππίπεπος ΥΠΙο] Ἶε Ἰαά 
ουε {ε τερδί οὗ νε Αρορίϊε5. Τ]ο 5ενετα] τεα- 
50Η5 {Π6ύ αξείση ΠΙΥ Ρετῃαρς Ῥε εοπ]οἰπεᾶ. Ῥοεΐετ 
νγας, 1έ ΞΘΘΙΩ5, παπηθά Ἠοί] Γος Πὶ5 οοηβο]αίίοη απά 
πβδπταπος, απά αἱδο {ποια ἴ]θ Ῥεγπιαπεπί τοσαγά 
πνπ]ο Εὶς εἱησα]ατ αΠεοίίοη {οννατάς 5 Μαρίετ 
Ἰαά οτοαίοά. ἈἌθε 5αρτα χἰν. 28. ἥΜαϊί. χανἰ. ὁ5. 
Λοίῖς Ἱ. ὁ. χΗΙ. 91. 1 Οοτ. αν. ὄ. 

8. ταχύ.] Της ἶς οπη({εὰ ἴΠ πιοςί οἳ {πο Ρε» 
Μ558., απά 15 οπποθ]]εά Ὦγ αἰπποδί 6υΥοτγ Εάῑῑος 
{τοπ Ἰγαίς. {ο ολο]. Τί νναςδ, πο ἀουῦέ, Ιπίτο- 
ἀπσεά Ποπ Μαι, ακνΏῖ. δ. Τ]ε ννογάς οὐδενὶ 
οὐδὲν εἶπον παιδί (15 αρρθαΓβ {οπή {1ο ἐφοβοῦντο ]αδὲ 
αετ) Ὃε απἀετείοοά οῇ ἴ1ε ἐἶππο ἀπτιπρ Ὠιείγ το- 
ίατη, ος ελοτί]γ αετ; απά οῇ πο ΡοεΓ5οη5 Ἠλοπα 
Όνου πι]σηί χει πηεοί νμ. Γόοπιρ. 1ομπ χχ. 19.] 

9, Τ]νο ααἰλοπ{ΙοΙίγ οϐ (ο τοπιαϊπάοτ οῇ ἐπ] 
(.0οβρε] Ἠα8 Όδοῃ Ἱππιρασπεά Ὦγ 5ενετα] Οπῖςς, δέ 
ἀο[οπάςάὰ Ὦγ πιοτο. 366 α βἰαίειπεηί ο {1ο ατσι]- 
πηθηί5 ος Ὀοῦ]ι εἰάθς ἵπ ἨΏθοθηῃςδ. ΒΥπΟΡ. Το νν]ας 
5 ἴηοτο καἰὰ 1 ππαγ ο αἀάεά, ενα 32οᾗο]Σ, α[ίος 
αἲ] Ἰή5 τοδεατο]ες (οκίεπἀεά {ο Μ35. πεατ]γ λαἰῇ 
35 ΠΙΠΊΘΤΟΝΣ πσαίη 45 πίοκῦας]ι’5), Ἠὰ8 πονου Ώθθῃ 
αθ]α το βπιὰ 15 ρογίίοι οπηἑίοά ΤΠ ΠλΟΓοΘ ἴλαη Ο1ἱ6 
ΝΤ. (απά ναι οπο ἵπ νληίο] στοαί Ἠθοτίίον Ἠανο 
Ῥδο {πκεη) απά α εἰπσίε Ἐεγαίοιε. 

ϱ. ἑπτὰ δαιμόνια] ΝαπΥ οϐ ο γθορηί Εοτοῖσῃ 
Οοππποηίαίοτς αἰαππὈ]α αἱ ιο ἑπτά. Βιαί Ίνα 
πο ὀΗΠομ]γ, οχοερί {ο ἴλοβδο Νο πάορί Μεζς8 
Ἰγροἱνορίς νν]ι τοβροεοί {ο ιο ὨΏοπποπμίἁς», ΛΊΥ 
αἸου]ά ποί ή ροος νντοίο]ι ανο Ώθθῃ ροββοβεοά 
νι δρυεπ ἀθενί] 45 ννο]] αἱ αποίλογ ννας νν] α 
εσίοι 7 Ἱ. 6. ΝΟΓΥ ΠΛΑΠΥ. [ζοπιμ. ον κκ. 14. 
16. Ίωικο ν. 5.] 

13. ἐν ἑτέρᾳ μορφῃ] Ῥοπιο Ιπίετρτοί µ1ρφῃ οἳ 
4γελα; Ὀαί νο απλογίγν [οι Ενα ἰρηίβοσίίοῃ ἵ8 
ΥθτΥ βἰοπάςτ. ΟΙΙΕΓΒ, ΠΠΟΤΘ ΡΤοΡοΤΙΥ, ππάθγείαπά 
ν Ἡ, νίφασρ παπά ροπεγα! αρρεαταπορ, ἸΠπίονοτ 
Όνο αΠογαίίοη 1 πρροαταπσς πα]μ]ί ἴνο, Τξ ννης 1 ο]ι 

πιο ἱα{οἳγ 
γουυμηήκοὰ Ὦγ νο νο ἀἰκοῖρ]ον νν]νο ννοτο μοίηᾳ 
ἱπίο πο οοΠΙΕΥ. 9ο κο κχὶν. 10. 

15, οὐδὲ ἐκείνοις ωμ-.ϱ-ὖ ΤΠ οσα {ο ὃς αἲ 
νατίαπος ην Τακο κχὶν, 9. νν]νο αγ, ναι θ- 
{οτο Όνου αρρτοπεμοᾶ, ὁσς Ἰπά αρροατος {ο ί- 
ππος, απά ναί Ίνο Ἰνιὰ τοἰαίοά Πίο νο αΡΒΟΙΙΡΙΥ, 

π5 αἱπο {ο ρτονοπῖ οί Τ,ογὰ)η κή--- 
Ἰ 
] 
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α 1ουτ 20, 19. 
σοε, 16. 6, Τ. 

ΜΑΗΚ 6ΠΔΡ. ΧΥΙ. 14 ---- 20. 

νοις ἐπίστευσαν. " Ὕστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἔνδεκα ἐφανερώ- 14 
θη". καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδία», ὅτι τοῖς 

υ7ουο 15.16. «εασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. ὐ Καὶ εἶπεν αὐτοῖς " 16 

Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα, κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάση 
τῇ κτίσε. Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται" ὃὁ δὲ ἀπιστήσας 16 

ο Τμικο 10, 17. ; « κο κατακριύησεται. 
8 ν Το 

4 16. 18. 
4 9.4, 
ᾱ 10, 46. 
1 οος, 19. 10, 
28 

Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει " 11 
ἐν τῷ ὀνόματί µου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς 

Ἱ ὄφεις ἀροῦσι" κἂν Θανάσιμόν τι πἰωσιν, οὗ μὴ αὐτοὺς βλάψει" ἐπὶ 18 
», , . / . νά ε’ 

Ἱ Τμκοιο 1ο. ἀθῥωστους χεῖρας ἐπιῶήσουσι, καὶ καλώς ἔξουσι». 
Ας 28. 8, 8. Ὁ μὲν οὖν Κύριος, μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, ἀνελήφθη εἲς τὸν οὔρα- 19 

νὸν, καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιὼν τοῦ Θεοῦ. ᾿ἸἘΕκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν 50 
- - Π ” .) ’ ” ι) - 

πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος, καὶ τὸν λόγον ῥεβαιοῦντος διὰ τῶν 

ἐπακολουθούντων σηµείωγ. 

Εοτ ενοπ {ίς {11εΥ Ἰαά ποί βΙ]]γ οτοά]οά, παγ, 
ενεῃπ ὙΊεη ᾖοδις Ἠαά οοπιθ πρ, Ἰω1κο αἀάς, ἔτι 
ἀπιστοίντων αὐτῶν. ΑΙ 5, Ἠονδνετ, {οπάς {ο 
π]αΚο 15 τεροςδο α ΠΓΠΙοΓ οοπβάσηςε ἵπ {ο {δί]- 
ΠΛΟΠΥ ΟΡ ᾖιοβα νο {Ποπιβε]νος 85ο βἰονν]γ απἀ 
οαμΠοΣΙΥ αἀπίίοά Ῥο]1εξ, (τοι) Ἰπ ινε ραβ- 
βασο ο Τμακο, (πο Αρορί]ος απά Ἠἱδοῖρ]ος ατο ἵπ- 
ἀοθά 6ροκεπ οϐ, Ὀ{ λαλοῦντες ἆοθβ ποί ἀθποίθ αἲῖ 
Ώιο Αρορίε5 απά Πἱφοῖρ]ος παίπετεὰ {οσείμοτ, Ὀί 
ΟΠΙΥ 5οππ6 οῇ επι. ΆῬαβεασες οϐ Οπής οτί, ἵπ 
ΝΠΙΟ] ν]αξ 56οπης 6ροκεπ οῇ αἰἰ ἵψ ἴο ὃς απάετ- 
είοοὰ οπΙγ οῇ 5οπης, πτθ πο απ/εφιθηί 1π {ο Ν. 
Ἴ'. ΤἼετο ἵς (ιογοίοτο πο ἀεεγεραπεη Ὀείννθθῃ 
Ματκ απά Τμακα. Άοπιε οἱ πο αβθεπηΡ]γ (α5 Τ,α]κο 
{6]]ς 15) Ὀε]ίονος ναί εεας Ἰαὰ τοίατπεά {ο Πο: 
αἰἰ {ιο γεδί ἀοπίεὰ Ἱπιρ]]ο]ί οτθά1ξ {ο Όνο ΠαΤΓΑΠΟΠΒ 
οοπορτπίηρ Ὠναί ογεηί. Ἠεποε 6νεῃπ ἨἨθη ΊθβΙβ 
αρρθαγθά {ο Όναπα, Ίου Γαποίἱθά {11ου 8ανν α ρ/ηαπ- 
ίαφπι ; ἴτοπη αἲ] νγ]ήο] νο πηαΥ οοπο]αάς ναί (1ν6Υ 
Ὑ/ΘΓς6 ὮΥ πο πιθαης εγεάµίοµ. (Κπῑπ.) 

15. πάσῃ τῇ κτίσει] Ἱ. 6. {ο αἲ] Ἠαπιαπ ογθαίιτθς, 
Ὀοῦν Φανή απά (εΠ]65, ἴο αἰί παϊίοπα, 48 Μαί- 
ἴνονν οχρτος»ος Πέ. 

10. ὃ πιστεύσας --- κατακριθήσεται.] Ἑγ οοπιρατίηᾳ 
Ομ] νι εωο οοπιπηϊβρίοπ σίνον {πο Αροςί]ο», 
Μα. κχνη. 20, απά Τμικο χχίν. 41, Τε ἵς Ρ]αίη 
Όναί ποῖ οπ]γ Γαΐμι, Ὀαί γοροπίαπορ απά οὐράίρηεε 
Ἠήοτο {ο ο Ργοασ]ιοά ἵπ Ένα παππθ οὗ ΟηἨτίεε, ο 
8οπ5ο Ὀοίπῃ, Εἶναί Ἰο νο Ὦγ ἴτας απά Ἰνο]γ θηἳε]ι 
οππῃτασςς γι ππΙ(γ, απᾶ θἨμασος, ἵπ Ὀαρίίαπη, 
{ο οῦςΥ 15 π]αποίίοῃς, απά Γαἱηβα]]ν ΠΠ] 5 οη- 
Ἀσοιπθηία, αλα] οὐταίπ ονοτ]ακίηςσ απ]ναίοῃ., 
19] τοβροθοί {ο κατακριθήσεται ΝἨθ]νοτ Τ ἵνα τοή- 

ἀοτοςά “« ἀαππιποά ,’’ οτ  οοπάσπιπεά,” πιαίοτε Ῥαί 
Ἠ]ο αδ {ο νο πηΗπιπίο 8οη8ο: εἶπος, προῃπ πε 
/οισο8ί πιοαπ]ηρ ναί Ἠπς Όεοη αῄϊχος {ο σωθήσεται 
(Παπιο]γ, Όνο Ὀοῖπς ρα{ Ἱπίο α αἰαΐο οἳ αα]να Ποπ}, 
νο οΟΠΙΓΑΓΥ οπηποί Ῥαί ἱππρ]γ α αἰπίο ο) ργοκεπὲ 
περγοβαῄίοπ; νησι, 1 οοπάπαθς ἴπ, πηαδέ αβεατο- 
1γ τοτπαπα{ο ἵπ ρεγα ο: απά νο σσπάεπωπαίοπ, ἵο 
ἴπκο ρίασο αἲ Όλο ἆαν οὗ ὁπάρπιοπί, οπηποῖ δα 
ἱππρ]γ νο Ῥοΐπςσ οοπείσποά {ο ἴηο ομγ8ο, απά πα 
οἵογηα] νου οοηβοαποπί προν Ἡ. Ἑγ “πο Ῥο- 
Πονίηα,' 18 πιοπηῖ οἱποτ οὑεΗπα(οῖν τοβείης α5- 
βοπί {ο Όιο ονἱάσποο οῇ πο (ταν ο) νο (οερο], 
Ἡούνονοτ κα ἲἰςΓποίοτΥ: ο ποῖ 8ο Ὀο]ονίης ο 

(,οβρα] αφ {ο οὔεν Τε, απᾶ Ένας Ἰο]άϊπς νο ἐπαῖι ἵη 
πητιση{θοαδηθΒΒ. Όια {ΟΓΠΙΕΣ σᾳβθ, Ἡε νο 
Ῥε]ενεί]ι ποί πααεί Ὁο οοπάεπιπεά {ο εἴεγηα] πι]β- 
6Υ, Ὀεοπιβθ Ἶς τε]εοίΒ {πε οΠ]Υ ππεαης ον νεγεῦγ 
πε σαη Ὀθ βανεἀ. αἲ τοάδοη τοφιίτεἙ ας {ο Ἠπῃ- 
1 Όιο ἀεπαποίαίοπ Ίθτεο {ο τοῦ ἀϊκνε]εί, απα 
ποῖ εχίεπἁ Ἡ ἵο ἠποοϊωπίατη, ἵψ Ἰποννπ ὃν τ. 
Οαπιρὺ, απά Ὦτ, Μα]ίδΥ, οἶ(σά νε το ἵπ Έθοθῃβ 
ο σπορ. Απά (ἶναι Τέ ἵς οοπβγπιθάἁ ὮΥ νε υνοτὰ οἱ 
.ν ἱ5 Ρ]αίη οπι ᾖομα 1, 18. οοπιρατεά νι ν. 

17. σημεῖα δὲ, ἃο.] [ζοπιρ. Ίκο κ. ΤΠ. Λοῑν 
ν. 16. δς η. Τ. κνὶ. 18. Π. 4. κ. 46. 1 0οτ. χι, 10, 
28.1] Οµπ ιο βενοετα] ἱεπ]ατα οὗ οἳτ Τ,ογά 8 
τοΙΠΙ86, 80 α5 {ο επον/ Ὠιαῖτ ΠΗ]]1 ἔοτος απά εχας! 
π]β]πηιθηί, ππασ] να]παβ]ο ππαζίοτ ππαν Ὃε Γουπά ἵπ 
Ἐοσεπβ. ΒΥπορ. ἜΤ]ε εχοτοῖαο οὗ πο [γε σῖΠ, 
ΠαΙΠΕΊΥ, Όνο οπκΐπσ οί οῇ ἁονί]α, 5 ρτονοά Ὦγ 
Όιο οατ]ν Εαΐλοτς, κάν Ματίντ, (Ἰοπιοπε Α]εχ., 
Οτίσεῃ, ἵτεπαα», Τετιυ]]ίαη, ἃο. ΟΕ Όινο εεεσπᾶ, 
ΠαΠΠΕΙΥ, σρεαξύπς πο]ι πριο ἰοπσμες, ηλ] πηυςί 
νο απἀετείοσά, Ἰπ 18 Γι] 9οη5ε, οὗ Όνε πηταςα- 
Ίος οοπηπηπἰσαζἶοη ΟΓ να Γιο] οὗ ερεαΚῖπ 
γην {οπραςς πεγοτ Ρρτεν]οιε]γ Ἰεατηθᾶ, (οἩ ή 
1 Ἰανο οορίοικ]γ (τοπίο ἵπ νο Νοῖς αἲ Αοῖς Ἡ, 
4.), Ύνο Ἠπανο αθαπάαπί τους, Ῥουμ Γοπι Βοτίρ- 
έ1τα, απά νο (ος πιοπίος οῇ ιο θατ]ίοςί Ἐαί]ιοτς. 
Το εαππθ Ίπαγ ὃς οαἷά οὗ νο ποχί ἴνο ἱση- 
Ίασς, νο “ (αἰίπσ πρ οἱ κεγρεπές,”' απᾶ (νο “- ἁγίπκ- 
πς ο Ῥοΐκοπ ποιοι ἐπ]αγη.” Τηο Γογπποτ Ὕναβ 
ἵπ ἴαῖ ασο τοσατάοὰ αξ α ἀεοῖαῖνο {δεί οὗ 5πρετ- 
παἴυτα] ργοῖθοίῖον; ουσ] ννο βπά ναί Ε]5 Ῥουν- 
ο: Ίνα βοππθίίπιος ρτοϊοπᾶάςά Το πιροβίοτα, 
ΑΑ Το ο ἰαΐοτ, Όναί Γαο]έν (α8 τ. οΏαθτνες) 
ν/ου]ά ὃς εεροοίαΙ]γ πος ἵπ απ ασ νῬεΠ 
Όνο ατί ο ροϊκοπίπσ Ὑνα8 ἔτο βποἩ ουγεοὰ 
τοβποπιθΠῖ. Α4 ἴο Όιο ΠΛ ρατήσυ]ας, ρα 
{ιο φἱοχ. καρογπαζπτα]]γ, νο Ἀοτίρίατος απά οατ]γ 
Εοσιοεϊακσπ] νντίέοτε ατα ΓΗ] οὗ οχαπηρ]ε». .- 
οἩ {νο γν]οίς, ἴποτο ἵς αραπάαπί ον]άσποο Γοτ ο 
βι]β]πιοπί οὗ αἲὶ Όνο ρτοπαῖκος νν]]ο]ν Ότο αὔονα 
οχργοβείοπα, ἵπ Ογείγ ρ]αΐη απά Ρα] «οπεο, ἱπαρ]ν ; 
παπά {ος Οοῖτ ολο ον ας. παπηε]γ, ο παταςσα- 
[ους αἰεοκίαίίοη {ο οί Ὠϊνίπο πηἰκείοη, απά ει- 
Ροτπαίατα] ρτοίοοΓίοπ απάοτ αἲἲ Όλο ονῖ]ς νν]ήο] 
Όνου εποπ]ά Ἠανο {ο οποουΠίος ἵη {6 οχετοῖκε οΓ 
Ὀνοῖτ πα ΠΙκΙσγ. 



ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ 

ΕΥάΡΓΠΓΕ/ΙΙΟΝ. 

ο δὰ ᾽ΕΠΕΙάΗΠΕΡ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ 

9 τῶν πεπληροφορηµένων ἐν ἡμῖν πραγµάτω», " καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν 11ώιιτ 1 

ΟΕ ος Ἐναηρε]ϊςί (α5 οἱ Θε. Ματ) Πε 8 
Κπονη νι οετίαϊἰπ!ίγ, εχοερί Ὁ]μαί 19 Ἰεατπεά 
{τοπα ἴμε Ν. Μ. ΈΤ]ε (ταδϊίοπς οῇ πε ϱατΙΥ Ε- 
{ετς ατε {ενν απά ε]]σ]ηί; απά ἴοες οἱ ιο Ἰαΐετ 
οπε5 πιετῖί Ηέ]ε αἰίοηίίοπ. ἜΤἩεγ, απά {πε ο]άετ 
(οπιππεη{α{οτε ἵπ ρεπετα!, ατο ο{ ορίπίοη (μαί ηθ 
να α «ει; Όαί Ὠνεῖ Ῥτοοί ατο ὮΥ πο ΠΠΕΠΠΒ 
είτοησ. Τί 18 πιοτεργοβαβίε λαί (45 πἹαηΥ τοοεηί 
Εκροβί{οτς 5ρροβε) Ίνα να ἀεδοεπάεά {γοπα (1εη- 
Ε]ε ρατεπί5, Ρα ἵπ Ἠ]8 γουί επιῦτασεά ο αἀα- 
ἵππα, {τοπα νΠίοἩ ο Παά Ώεεῃ οοπγνετίεά {ο Ολτίδ- 
ἠαπιγ. εί νηγείπετ εΥεπ ἰΠί5 ὓς ἴτας, πιαΥ ϱε 
ἀοπθίοά ; {ος Ώνετε ἵ5 στεαί τοαβοπ {ο Πηκ ναί 
ἴακε ννας Ῥυί α .. γοιηᾳ πιαη Ὕν]επ οοηγετίεὰ 
ιο Ολγὶκ απ; 1 15 ποί Ικε]γ ιαί Ἰε Ἰαά, 
ποίοτο ναί ἤππε, ραςεεᾷ ουεγ {τοπι Ῥασαπίδτι {ο 
αμάαίΐεα, Τι ο ταίηετ Ὦε εαρροβθεά Οιαί Ίο 
ν/ας Ῥοτῃ οἱ «Τεισί ὥς ὄν 
σᾶβ6 ος Τιποίιγ) οἱἳ ρατεπίς, πο (πί]ετ α σεπί]ε, 
απά Όιαο πιοΏνετ α ὀενθβ. Το Ηεῦτεν/-ατεεκ 
ίγ]ε οί 5 ντι άπρς απἀ να ποουταίε Κπον]εάρο 
ϱΏανη ἵπ επι οἳ Όιε ενῖκη τεἠρίοῃ, πιακο 1 

ο ΟΌιναί Ὠνε νντίίετ νγας ποί α «ειοίφι Ὦγοβε- 
ας α «ριο, οἩ πο πιοί]ιογ εἰάςο, (ποαρ]ι α 

οπ Όιο (αήιατ”, Της αἶκο να το επαῦ]εά 

.. πο 
νήσο] αἲἲ ἀἰποτεραπείος ατο τοσοπεί]ες}, 
να ας ος {ες [οι εατε]γ Ἠο νναβ ΠΠΟΤΘ 

«ει (βεο Λος χχἰ. 

η 

Τπε βτδί πιεπίίοη οἱ Τμ1ίκε ἴπ νε Ν. Τ. 15 αἱ 
Αοΐς χγι. 10 ὃς 11, νηοτο ο 18 βαἱά {ο Πανο Ὀθεπ 
να Ῥαι] αἲ Ττουφθ; {οπι Ὢμεποο Ἰε αεπάεὰ 
Ἠίπα {ο ζεταδα]επι, απά Ἠανίησ οοπ{πιαθά νυν Ἠῖπα 
1η 5 ίτουβ]θς, αοοοπαιραπϊεά Ἠΐπα οἩ Πὶ5 γογασθ 
{τοπη (ῴδατεα {ο Ώοππς, απά βίαγες νι πα ἀατίῃ 
Ἠΐ6 ἔννο γεατβ) σοπβπειπεηί {πεταο. Ἔ]α εππο ο 
1 ακε” ἀεαί νε οαηποί αβοθγίαϊπ ΓΓΟΠΙ ΔΠΥ Ῥ{δ- 
οἶδε Ιπ[οτπιαίίοη. Τε οπΙγ πουν ναί Τ{έ νγαθ αί- 
ἴετ Οαί οἳ 3ἱ. Ῥεΐετ απάἆ οἱ ὲ, Ρα]. γῆν Ονί8 
19 ΟΙΟ8ΕΙΥ οοππεοίεά αποί]εγ αἹθδίίοἩ, ----ᾱ8 {9 
Ώιε ἄαίε οἳ ἴπε ρια]οαίίση οῇ Ἠῖ5 (.οδρα]; υπ] 
Ι Ἰανο οοηβϊἀετες αἲ Ίατσε ἴπ έθ Τπίτοά. {ο ΝΤατ]κ8 
(.ροβρε!, νπεη {γθαίῖησ οἨ {θ 8οχοςς οῇ {ιο ἤτεί 
τες (ἀοβρεῖ8. ΟΕ νε σεπιάπεπεδ απ αιι(]ιοπιἱο- 
ίψ οὗ Οἱ5 (αο6ρε!, ἴπνετο Ἠαβδ πθνοΓ Ώθ6επ απγ ἀοιυὈί 
οηίετίαϊπεά. ΤΠ 5 ααοίεὰ οἱ αἰ]αάεά {ο Ὀγ υντῖ- 
{6ις, ἵπ απ απΌτοκεῃ ολαίπ, (οπα {πο Αροβίο]ίσα] 
Ἐαίπετς ἀοννπ {ο {πο ππο ο) 0Ἠγγβοδίοπη. Το 118 
(ζαποπίσαί αιά]ιογί(η, Ιπάςθά (α8 νγε]] α5 ἰιαί ος 
»ὲ, Ματ] (08 ο], ο]εσίίοπ8 Ἠανο Ῥθσῃ ππαἆθ 
Ὦγ ἨΜΗΙε]αε[ί. 1686, Ἰον/εγος, Ἰανε Ῥεεῃ θα{18- 
[ποιοτί]γ πηβν/ετοςὰ, εβρεοῖα]]γ Ὁγ Ῥτοίεββοτ Λ]οςχ- 
ΑΠάΕτ (ο{ Απιοτίσα) οἩ ελα Οαποῃ οῇ {πο Ν, ἩΈ. Ρ. 
200 ---- 210, νν]ιοβς τ6ιπατΚ8 ππαγ Ὦς 8οεῃ ἵπ Μτ, 
Ἠοτπε) Τπίτοδποίίοη. Α8 {ο ἴἶιο απ{λοπ{1οΙίγ οϐ 
Όνο Ηγοί ἵννο ΟΠαρίοτε, νήσο] Ίναρ Ῥεοπ τους] 
σα]]εἆ ἵπ ααθείίοἩ Ὁγ οθο νο ἵἹππιραρῃ ο πηῖ- 
τασι]οιβ οοποθρίίοῦ ο Οτί»ί, ---- θα/Πσο Τί {ο βαν, 
Εμαί ΈἼλοκο Οµαρίοτε ατο Γουπά ἵΠ αἲἰ ἔλο ΜΒ. οἱ 
Όνο (ποερο], ος νο νο Ἠπνο ΑΠΥ Κπονν]οάσο, 
απᾶά ἵπ αἲ ιο Ῥεγκίοπφ. Απά {ο ή οοπιρ]οίο 
επίεγπαί ουἰάσποε πιαγ ο πάάοὰ ἐπίεγπαί ευἰάοποε 
οῇ Όνο είτοηρονί πα : Γοτ ν]ή]ο Όνετο ἴ8 πο Οτίῖ- 
ἰσαὶ ΤΕΔΒΟΠ ἱππαμίπαρ]ο ασαἰποί ο Ομαρίοτι, 
Ώνοτο ἵ9 νο ίτοημονί ΓΘΠΒΟΠ {ο ΑΡΡΟΡΟ {ποπλ 
αεπιύπο, εἶποο πο 1 ἵ οοπποσίοὰ ντι νο 54, 
απά νο 24 νν ο νο 54, ἵπ οχκποί)γ νο βαππο ΠλαΠ- 
ποτ αρ Όιο Τί απά 54 ΟΜαρίοτ ο) Μαιί]ιονν αγο 
οοπποσιοᾷ ην ιο 54. Τπ θιοῖ, ἶνο οπ]γ ατρι- 
πποηί ονοἩ αρροίσµα, Ενα Ίνα Όοσῃ αγρού ασαἰηκε 
Ονοῖτ απ θποπ{{οΙν ἵν, ενπί Όνογ ννοτο ποί Γοαπά η 
Όνο σορίοΝ ακοά ὃν Ἁαγείοη 1Π ἴἶνο κοσοπὰ οδΗ{- 
ϱΥ. αι Ὀτ, Πτάπον Ίνα κἰνοννή, ναί 1 Ίο αοὰ 
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οἱ απ αρχης αυτοπται γαι υπηρεται 7εγοµεγοι του λόγου ἔδοξε 

υ Λοιε]. Ἱ. 

5, Τ,ακο)ς (οεµροὶ αἲ αἲ], Ίνα 5ο πα η]αίοά απά α]- 
{ογοά Τε, Οναῖ νε Ίο ἀῑά ποῖ αἱ]ονν ΐ {ο ο σα]]εὰ 
1ο) (ἀοβρε]. Ιπάεςά, κενετα] οἳ νε πιοδί 4ἱβ- 
Ππραίκμεά Οτήος οΓ (]νο Ια8ί να οεη{άΓΥ (15 Ῥεπῃ- 
ες, Εἰεβποτῃ, Οτίεκὺ., Τοεί]ετ, Βρ. ΝΤατε], απά 
Ὀτ. Βγο Βπιμ) Ἠανε «Ίιοννῃ ἐἰναί ἔ]νογο ἵ9 ηο ροοἆ 
ΤΘΙΒΟΠ {ος καρροβδίηᾳ ναί νο αεεἆ δε, Γ ακε”ς (4ο8ροΙ 
αἲ αἲ]. 'Τ]ναί Οή8 (4ο5ρ61 νγαβ ντε Γοτ Όιε Ὀεπεβί 
οῇ (επέε εοπυεγ{», ἶ αα]ίο Ρ]αίη {τοια Ώχε σοπίεηίς, 
απά ἶ5 οοπβτπιοὰ ὮΥ πο απαπίπποις γοῖσς οἳ απῖ]- 

αἱ(γ.. Ότ νήσο] νεο Ὀτ, Τονπεομ) Ἠγ/ογκ, νο. 
.Ρρ. 191-196, ος ἨΗοτπε)ε Ἱπίτούποίον, Ὑοἱ. 

ΤΥ. 296. κα. Όπ ιο ἀῑΠου]γ νο] Ίνα Ῥεεῃ 
Γουαπά (οτ ταί]ετ πιαάε) ἵπ νο Ῥτουπα, απά ννμαί 
γα» Όλα σοποτα] ΡΙτροβθ οῇ πε Εναηρε]]δί ἵπ ἆτανν- 
Ίης πρ ες (.οερε1, ιο τοπάει ἵ5δ το[οττεά ἴο Όια 
Ἰοίες οἩ {ο Ῥτοσιῃ. 9ὲ. Γακο”ς (1οβρο] 1, Ὀοι]ι 
1π ραπ απά οἨατασίοτ, ἀϊπετεπί {οπι ποςθ οὗ 5ε. 
Μαἴίενν απά Αι. Ματίς; Ἰνανίπρ πιαηπΥγ ροσυ]ατί- 
{ο8, απά ορεροοἰα]]γ 5, ναί, ννη]]ο ΝΤαἴί]γονν απά 
Ματκ σοεπογα]] μα ὃ ᾖνα Γαιοίς (16ογ τεσοτὰ εἴιγοπ- 
οἰοστοαίψ, Τικ Ίνα πιοδί]γ πο ἆοπο κο, Ὀαί 
πατγαίθά νεπι αοοοτάίπςσ ἴο α- εἰακκίβοαίίοι ΟΕ 
ονοπί5; α Ρ]απ μα ϱΥ νντίίοτς ο νο ργοαίοεί 
οππἱπεπςς, ἃδ ΤνΥ, Βαδίοπία5, Ίος, απἀ, ἴο α 
οετίαἶπ ἀθστοςα, ΕΙαίατο]ι ἵπ 9 Τήνεβ. 
Ην τοβροοί {ο ἴ]ιο α/ίε οἳ εμΐςδ (.οδρε], ἴὲ {8 

Ῥατετ απά πποτο Παεπί ναι Εἶναί οῇ Πνε οποτε; ἃ8 
πηϊσηί Ὦε οχρεοίεὰ {οπι οη6 ο, 45 α ΡΗγβίοίαη, 
ππςί Ἠανο Ἰπά α ἰοιοταὈὶ]γ ροοᾷ εὐἀποαβοπ, απἀ 
Ἠανο Ῥοθῃ, 11 80Π16 ἀἆθρτοο, α ΠπαΠ ΟΕ Ἰείίοτς. 
ΤἼιετα 19 οπο ρεου]ιατίγ νο] ἆθβεετνος αἴτεῃ- 
Πο, παπηθ]γ, πα (ας Ὀτ, (αππρὸ. Ἰας τοππατκεἆ 
« νν]ή]ο επ] οῇ Όιο Εναησε]είς ας α πΙηῦετ ο 
ν/οτάς αφεᾶ ὮΥ ποπο Όμί Ἠήπαδοα]ῆ, ἵπ Ῥὲ, Γ]κθ”ς 
(οΜρε] να παπιὮετ οὗ βαο] ν/οτάς 19 ρτοαίοτ απ 
Όιαί ο) αἲ] πο οἴποις φαί {οσοΏιετ; απά ἵπ {πα 
4οἱ5 νοτγ [αγ πποτο,. Ἔοτ θατίῃοτ Ἰπ[ογπιαίίοη ΟΠ 
Οή5 εαῦ]θοί, ιο τοπάοτ ἶβ το[οττοᾷ {ο Βομ]οίετ- 
πηπο]ετ΄ς Οτ]]σοαὶ Έβεαγ οἩ νε (πο8ρεί οὗ Β!. 
Τ κα: απά εερεοῖα]]γ {ο α να]παθ]ο Οτίῆφαθ οἩ 
 Ὦγ Ὀτ,. Βυτίοῃ ἵπ {πο Ετίιῆήκὴ Οτο {οι 1801, 
8ἱ5ο Βρ. 0]οανογς Ὠἱβδοοιγ9α ο {ια βίγ]α οἳ 9ἱ. 
1 κος (,οδρο].. Βηῇ]οο Τί {ο αγ Όνα, α5 Ἴχοτο ἶ8 
ΠΊΟΤΘ ΟΡ ιο Πη]κ] οἳ οοπιροβί(τοι 1π {μΐ9 (οερε], 
Όινοτο 18 Ίος ο) παίητο πά ον Όιαη ἵπ νο 
οίοχ (τες. Ἴο νιτῖίαοτ αἶκο αρρτοπσ]ιθς ΠθαΓοτ 
{ο Όνο τοσια]ατ Πηειοτίαπ, ὉΥ αἰνίηα, 4 Τξ ννογα, 18 
οιῦπ ορἰπίοπ απ ]πάσπιρπί οοπηδἰηθα νν τν Ἠϊς πατ- 
ανα, Ἀθο γὶ. 11. νἰ. 10. αχνὶ. 4. χὶ, 65. η, 90. 
Ίπ τοσοτάῖπς Όνο πποτα] Ἱηβίτασ[ίοπ8 σἶνοῃ Ὦγ ο 
Τ,οτᾶ, οδρεσ]α]]γ Ἱπ νο Γαγαδίος, Ἰνο 8 κατραββθὰ 
Ὦγ πο ονός νντίτοτ [ο εἰπαρ]ίοϊν παπά ρα1]ο8. 
ο Βορά, 

οοἵἹππιοποσπιοηί {ο 5 Ἠ]κίοτν ; “Οσα πιπ]- 
π οχ Ἠοπιππία ----τοῦ Ἠοιππαπας Οταου Ῥοτορτί- 
ησοφιθ ΑΘΤΠΙΟΠΟ οοπ{μ]{αεοπίέ, το. τσ) απᾶ {ο Τ9ο- 
ογαῖ. πά Ώδ/ποῃ., Ρ. 5. "Όσοι μενοῦν τοὺς προτρεπτι- 
κοὺς λόγους συγγάφουσι, καλὸν ἔργον ἐπιχειροῖσι, ἃ ο. 
Ὢρο πΙ80 116 οΟΠΙΠΙΟΠΟΦΠΙΟΡΕ Το Σοφορ]ης”ν κ ουν]κ]ι 
Απίϊς. ἘΤΤιο ατο ππσηπί ὮΥ Έπος «ιαπ ᾿' Ἠ8 Ἠ8Θῃ 
πΙΠΟἩ ἀἰκομαεοᾶς Ῥηἳ 1 ἶς πο” αστοσά Ὠναί Όνο 
(ζοχρεῖς ο ἈΓαίήιεις απά ἠαγχ οοπ]ὰ πο Ῥο ἵη- 
ἰοπάσὰ {ο ο ἱπο]αδθά π χοβο ννγίησς: 8 Μαί- 
Όναυν Ὠοίησ οπο τῶν ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπτων, ππᾶ Όλο 
(,ορο] οὗ Ματίς ποῖ γοῖ τάση. πο ππτταῖνον 
ἵπ απορίοη Ὑοτο ρτουαρ]ν Όνο οοπαροβίίοῃα οῇ 
μα. παπά ννο]]-ππσαπίης Ρογβοῦςς Ῥῖ, 15 6 Πα 
ποτ, Ὑ νοιί νο πρσςβκητν ποτ πίσοῃ, οἵ αππ]- 
ἰβοσίίοπς [ος τησ α- Οοκρο] Ἠϊκίοιν. νε 

Τ]ογο ἵς α αἰπιί]αγ 

κἀμοὶ, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριῤῶς, καθεξης σοὶ γράψαι, Ἱ 

ννοτο ποί Ἱπίοπίοπα]]γ Γαἱ9ς, Ὀαῖ πεσεκεατῖ]γ οτ 
τοπεοις απάἁ ἀε[εσίίνο. Τι 19 οεγίαίη Οναί ννο ατθ 
ποί {ο υπάετγείαπά νν]ιαί ατε σα]]εά να νὰ 
(ῴοερείε (α5 Όνεγ Ἰαγε Ῥεεν οο]εσιεά Ὁγ Εαὐυτί- 
οἵ 18), εἶπορ νουγ Γευν, ΙΓ αΠΥ, ΟΓ Ώιοςο οπη Όε ργου- 
εἆ {ο ΊἸανε ὕεεῃ ἴπεν ἵπ ἴνείπρ. 15, Ἰονενετ, 
Ρτοῦαβ]ε Οναί α Ροτίίοη οὗ Όνεπι ννου]ά νε Ἱποοτ- 

ταῖοὰ 1πίο Όνοβε ΑΡικρνὴ (οδρε]ς, απἀ γης 
ανο Όεεη Ῥργεβεγνεά, “ῆ ἵ (18 εί». οὔδετνες) 

ποῖ ευγρτίκίηᾳ Όναί πο πη]πὀς ο, ππθη, --ᾱ οκ- 
οἶίεά α ἴΠεγ Ἠνοτε Ὦγ πε παὶ απ πιογαί γευο(υέἶοε 
ννη]ο]ι Ἰαὰ ἴακεπ ρ]ασε, ]νου]ὰ Ἠαγε Όθεῃ ἀεερΙγ 
Ιπίρτγεφίοεά αουί ὖιο οτἰρῖπ απἀ παίατο οἱ α Ἠε]]- 
βίοη 5ο πονε! ἵπ Τίς εἰναγασίετ, απἀ ρτοππυ]μαίεὰ 
1Π ἃ ΠΊΠΠΘΓ 85ο ν]άο]ν ἀῑβετεπί Γτοπι αἲὶ Οναῖ Ἰναὰ 
Ρτεσεάεά 1... Απά Ὠιαί βενετα] ου]ά Ίνανε αρ- 
Ρ]εὰ ἐπεππεε]νας {ο καἲἰκεν Ο]ς τα {οπα] οατιοξγ 
Ρτοίοβδίηᾳ, Ιπάεςά, {ο ἀθτίνα Ονείτ το]αΐους ἔγοπα 
ων ντ 4. αἱ οὗ Όνεπα, ΠΙΟΤΘ Ο: 658, 6ΤΤΟΠΟΟΙΒ 
απά ἀοθ[εσίίνο ἰοβήπιοπίθς. Τ]ναί Όνεγ Ὕνετεο ἵπ 
8ΟΠΙ6 ἀἆερτεε ἀθ[εοίίνε ογ ΘΙΤΟΠΕΟΙΒ, 18 Ἱππρ]εά 
η Όλο νοτγ αεί οἱ Βί, Τα κες υπάοτίακίηᾳ {ο 54ρ- 
μυ Τποδορβ/]ας νυν πιοταο οθτίαίηπ ΙηΓογπαίίοη., 

ος Εἶνα 596 οῇ (να ἔθτπη ἐπιχειρεῖν ΥΠ] πο, α5 ἴἶνα 
αποϊθηπί απά 8οπιθ πποάςτη Οοπαππεπίαίοτ Ἰανθ 
βιρροφεά, 5ΙΡΡΙΥ αΠΥ 51ος Ἰπ/ετοπος ; εἶπορ {θ 
ννοτὰ ππετε]γ πΊεἄΗς {ο ΕΞΗΥ Ολήπα, νν νε ἴ]ι- 
εΓ ο αειηρί Ῥο αοοοπηρ]ἰδ]θά, ος : απά 
{ἨΏετε[οτο, α5 ἴ]ο Εναηρο]]δί οργίαϊπ]Υ πιεπης Πποῖ 
{ο δρεα]κ Ιπν]άἰοικ]γ ο Όπα οοπαροβίῖοης ἵπ ᾳπθεβ- 
οι. Ὑ ΤΠΣΥ, Εν πα πιοδί επιἰπεηί Ππιοάθγη 
Οοπηπιεηία{οτΒ, ΒΙΡΡΟΒΕ Επαί ἴΊκοτε 19 ρε πο γεί- 
οΓεποσθ {ο εἰίλετ φµοεεςς οἱ Γαζμγε. 

᾿Ανατάσσεσθαι Ἰα8 Όθεῃ ὙἨτοπαΙΥ 5αρροθεά Ὦ} 
ΒΟΠΊ6 {ο βἰμπί(γ γε-αγγαπσίπᾳ το]ιαί ἐς αἰγεαάνμ ιογῖί- 
επ. Ἐοτ νο 86Π86 οἱ περεείοπ ἵπ να νγοτᾶ, 
(πουσ]ι (Γοφιοῃ, ἵς ποῖ ρετροίμα]. Όος ποες ννο, 
νι 8οπΏ6, 5αρροβο ελα {ο ρτεροβίξίοη Ἠεγε Ἰο08- 
ϱ5 ἴἴ5 Ῥτορο {οτοθ. Τί 15 Ροίίοτ {ο ἴακο ]{ {ο ἀο- 
ποίθ, ποῖ Ιπάθεά, γερε(Μίοπ, Ὀπί φεοεςκίοη, 38 οἳ 
οπ6 (πΐησ αβίογ αποίἩοτ, νο ἱπερ]ίες εεἰέἶπς ἴπ 
ογάεν. μ8 ἀνατάξασθαι ΝΗΙ ὃο οφ ιἱνα]επί {ο 
συντάξασθαι, παπά Ὠναί, η ἃ νο 8ΕΗ8Ε, ΠΙΑΥ 
γογγ ννε]] ἁοποίο εοπίεχεγε, ΟΟΠΙΡΟΠΕΥΕ. 

---πεπληροφορηµένων] Πληροφ αἰσηίῇβος, ει, 
{ο εαγγή α πιοακγε, ἵο δε [ιί, λι. 
241Υ, {ο γεπάῖοτ αν οεγίαΐπ, οἴίμεοτ ας 8ροκοῃ, Ἱ. 
ο{ ρογκοής, οἨ, ὁ. (18 στο απά ἵπ 3 Τπι. ἵν. ἴτ) 
οὗ Οέπσς, ννλ]ο]ι απο νας αἷά ἴο Ὁο ΡΠΗ]ν οοη- 
Βιπιοά παπά οεἰαὐ]]κμεᾶ, απά ατε {Πετε[οτο τουρῖν- 
οᾱ αν οργίαΐπι ἐγί]ις, ντ ε]ι πβευγαησς ο [αἱ], 

9. καθὼς παρέδοσαν] Ἀοπιο ἀϊβιοι]εν αἴἴασ]νος ἴο 
Όιοβο ννογὰς . Ερίκ ϱοπηπιθη(πίογς αἰ- 
πιοβί πηνογκα]]ν αἱ] {ο ποβῖοε ἴτ)ς [ος 1Γ Όνου ἵνα 
το[οιτος, ννλε]ι πιοβί Γπίοτργοίοτς, [ο ὅτε παγγαίλε 
δε[ογο πιεπεἰοπεὰ, Ένοτο πνου]ὰ 866πα ἴο Ὦς πο γεΙ- 
δοπ ΝνἩγ Βι, Τακο ελλου]ά απάοτίακο α ννοτ]κ νν η] ο] 
που]ά αρροαχ Το ὃς εαροτβποις; πο ἱπ[ογπιαβίοι 
Ἰπ Όνοςο Ὀοῖης εαρρ]]θά Ὦν νο Ῥογεοης οί οπα]- 
ἰβοὰ ἴο μῖνο ,. Ἐυῖ Ὀνοιρ] ναί το[ετοησο ση, 
ποσοτάἶπῃ {ο Όνο οοπείτασἵον, ὃς πιαᾶε, {9 οες- 
ἑαἶη Ενας απο] οοπ]ά ποῖ οο Β:. Τακος πιοαπίηα, 
οἱ ]γοτννκο Ίο ννοι]ά Ίνηνο «αἰά, ποῖ ἡμῖν, Ὀσί αὐτοῖς. 
πας, Όνομ, ἵς νο τοίὂτοηος { βΜα]] ννο εἼρροςο 
Πε {ο Ὦο πο ρτοβοπί (οεροί Ἰ Όντας απάφγείαπό πα 
πη ηρεγλαίοπ, παπά ππακἰπσ Όιο οἶπηβα καθὼς, ἃο. 
οοπιο ἵπ αΏοτ ἀκοιβῶςἹ Α πιοϊηοὰ ρυγεισὰ ὮΥ 
Όνο Ἰοαγπεὰ Οαρο]]ης. Της, Ἀοννενοτ, 1 ανα ποί 
νορίατος το αν εἶπου Τε ἵα αἲ οπος ἴοο γ]ο]οπί 
απά αγυιίτατγν, ἈΝείθπος, Ιπάσεά, ἵ8 ἴξ πεσξδεᾶτγ; 
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4 κράτιστε Θεόφιλε, ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφά- 

λειαν. 

ο Μει:. 5. Ἱ. ΄ 3 αν γ ’ ” ἡ ’ ιά Π [ 

ὅ " Ἐγένετ ἐν ταῖς ἡμέραις Ηρώδου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας Ἱερεύς τ ολ α. ὃι 10, 

τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ἀδιά" καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 

6 θυγατέρων ᾿Ααρὼν, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάδετι σαν δὲ 

Γοτ Πε, νι Κοεσπετ, Ῥοβεππῃ., απἆ Ἐαῖῃπ. (απά ἵ 
ήπΙ (τοῖ.), Ώνε καθὼς, ὅτς. Ὃε τε[εττεά {ο τῶν 
πεπληροφορηµένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων» (Ἴχεςε ννοτάς 
Ρεῖπσ απἀετείοοά {ο αδεῖση {με σγοωπά οἳ Ὠιαί 
Βτπι «οπν]ςἵοη) ἔῃας καθὼς Ν] Ἠανε (45 ποί ἵπ- 
{Γεαπεπ(1Υ -ν ια ο να Ώιο 5εη5ε νώτα» ας, 
φμαίεπιις. ἡμῖν Ννὶ τηθαπί « α5 0ηγὶξίΙαης,) 
πο ία. | 

--- ἀπ᾿ ἀρχῆς] Τηῖϊς ἵς ὮΥ 5οπιθ 5«αρροφεά {ο Τθ- 
{οτ {ο νε Ῥρετῖοά αἱ νλῖοὮ Θέ. Τα κε οΟΠΙΠπΙεΠσΘΕ 
Ἠΐ5 πατταί(ἶοπ: Ὦυ οἴμετς, {ο θε «οπιπιεποειπεηί 
οἱ Οτῖςί 5 παϊπΙξίτγ. Ἔπε {οτπιετ νίεν; 15 πιαπ]- 
Γεςί]γ εττοπθεοι5; απἀ Ώε Ἰαίςθι [ατ {οπι νεῖΙ 
Γοππάεά, εἶπος ἴε εχρτθβδίοη πηνςί (1κο ἐλαί αί 
Ματ. χὶχ. 10.) τείετ {ο ἴ]ιε ργἰπιοταία οἱ {πε λίπς 
ἵπ οπθδίοη: ΠαΙΠΕΙΥ, νε (ιγίείαπ αἱ αξίοπε, 
ννη]ο] Ἰαά 1ΐ5 οτὶσίη ἵπ πε Εἰτίμ οὗ ΟἨτιςι. ο 1] 
1οὔη 1. 1. ὃ ἦν ἀπ᾿ ἀρχὴς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν ---- 
ἀπ οµεν ὑμῖν 6 Ῥοξεασο αἀπη]ταβ]γ Π]αείταᾶνε 
οΓ τεβεπί). Ὁοπιρ. αἷξο Ηοὺ. Π. 5. Απ βο 
οὔεῃ ἵπ 8. ζομπ (οερε]ὶ απά Ερίείες. Θεε 
Ῥεηπεοπ)5 εχαπηρ]ες οἩ {θ αΏογε Ῥαβεασε. Τί ἵ8 
Ῥτοῦαβ]ε, Ἠούψγενετ, ναί Ὦγ ἀρχὴ 9. 1μιζε πχεαῃθ 
Όνε γεπιοίε ογἰσίπ οἱ Ώιο (τὶδίίαη ἀδρεηβαίίοη 1π 
Όνε Μέγίι οἱ ἔιε Εογεγµππογ οἱ {5 Ααίπος, ΠαΠΠΕΙΥ, 
1οἨπ νε Βαρίϊςί; ννμ]ο] νε Εναπρε]ϊδί οοΠΩΤΙΘΗ- 
ο65 ψηι πατταίπσ. Τ]ας αἶφο 3:. Ματίς 1. 1. 6αΥ5 
Ενα Όιο (.οερε] Ἰαά 15 οτἱσίη ἵπ Ίο ρτεαςΠίηρ οί 
1οἴπ νε ΒαρΗφί, 45 Ρτορ]θείεά ος Ὦγ Τβαίαμ. 

---τοῦ λόγου.] ἍΜαπν οἱ ἠιε Ὀεεί 6 οπιππεηίαίοσ 
ἴακο Ες {ο Ἱπεαπ “ια (ΐπσ ἵπ αιεβίον, Ἱ. 6. 
Όινα (οερε]..  Απά ὑπηρέται ον Ἰπέετρτεί “΄ αβ- 
βοοἰαίθ ἵπ Όπε πιαίίετ,) πατηε]γ, (Πϊκς τε]αίΊνος, 
ἀῑφείρ]ες, απά {Γεπά». ΟΕ 1116 5εΠ8ε οΓ λόγος, οκ- 
απιρ]ες ατε αἀάποεά [οπι Αοΐς κ. ὅ, 10, 20. 1 
οογ, ἵν. 1. κά. νΙ. 4. απά 5ενετα] {τοπ ε (1]19- 
εἶσαί ντοτν. ἜΤηετα ἶ5, Πον/ενετ, πο ροοᾷ τθᾶ- 
ϱοπ {ο αὈαπάοιπ Όνε ΟΟΠΙΙΠΟΠ ἹπίετρτείαίοἨ, Ὦγ 
νι ]ήοἩ τοῦ λόγου ἵψ ἴακεη {ο ΠἹεπΠ τοῦ λόγου τοῦ 
Θεοῦ, {νο (σοερεί, α εἰσπίβοαίίοη (εφαεπί ἵπ (μ]8 

] απά Όνο Αοῖς οἳ πε Αροβί]ος, απά ἀοτῖνεά 
[τοπι ενας (Γοφποπί Ἰάΐοπα, Ὦγν πνη]ο] ιο οννθ αρ- 
Ρ]εὰ ενα ρΊταφε, "να νγοτὰ οὗ ο 7 ος, ε)]1ρ- 
σαι], “« ἄνα ννοτᾶ, {ο νηαίενοτ ἵ8 τουεα]εὰά ὮΥ 
(ος {ο πιεῃ {οτ Ενεῖτ Ἱπβίτασίοῃ. ΊΤ]αν, ίοο, νθ 

ἵπ α πποτο αἰσπίβοπηί εχρτεβκίοῃ, απᾶ οπθ 
πποτς αρτοσαν]ο {ο [αρία; αἶποο Ίμικα τοσε]νεᾶ 
Ἠήπ Ἱπογππσίίο, Ὀου δι [γοπι ἴἶχοβς νν]ο Ἰαά αἰέοπά- 
οὐ οπ Ένα πε πἰ»ίτγ οἳ Ογίκέ νν]]]ο οἩ οαγί], παπά 
[τοπι Ώνορς νν]νο, α[ίοτ Ἰής πφοθηδίοΠ, οτε ρτοέτη- 
ποπ] ππίκίοτη {ος ἴπο ργορασα{ἶοη οῇ Ἠ18 (308- 

{ Όνα γνοτ]ἀ; οβρεοίπΗγ δαΐπίέ Ρα]. 
5. παρηκολουθηκότι ---- ἀκριβῶς.] Ἐεπάετ: “Ἠαν- 

ἵπᾳ πεσηταίο]γ ἱπνορήμαιοὰ ϱΥετγ ήπᾳ [Τοια (ιο 
μα Παρακολουθεῖν αἴσηιβον ρτορετ]γ {ο 
{ {χασε, κο. Ἀπηγ εκαπιρ]ος Ίναγε Ώδοῃ 
γης ἴτοπι ενα Ο]αφείς νιτίέοις, ου] οὗ νο 
πα ατα] παπά νο βᾳιγπίίνο 4οΏΝο. Ανωβεν οπΠΠΟί 
ππθαη (1 κοπο Ἱπιασίπο) “'Ὦγ ἱπαρίτη ου,” εἶποο 
Όνα οσπίσκέ τοφαίτος νο ακαπ] βοηΝο ““[Τοπι (ιο 
γα δν 5 1 ἵ οημἰνα]ομί {ο ἀπ᾿ ἀρχῆς 
{πεί Ἰναίοτα, απά Ίνα τοίετοποο {ο Ἠνο ροτίοᾷ αἲ 
νήσο ενα Ἰ ϱοππππθησος (ΠαΠΕΙΥ, Γγοπη νο 
ο ος ο ον νο Βαρίίκί), α ροτίοὰ οατ]]ος 
Όναῃ Όναι οἱ Μαθῤνονν απᾶ Ἁπαις, 

ἐκ τῶν Νομ. 19. 4, 17. 

δίκαιοι 

---καθεζῆς.] ἜΤμϊς ἀεποίθεΒ, ποί 5ο ππιο] ογζθτ 
ο{ ἐἶπιε, α5 οἱ ευοπές, νν]]ι τε[ετεηος {ο {Πε γεσιίαγ 
αἱςροδίέίοπι, απά ογάετίη εἰαδδίβεαξίοπ ννΠΙο] 85ρεο- 
1α]]γ ἀῑκΙησαϊς] (ἱ5 (4οδρε]. ες ἴΠε Τηίτοά. 

---Θεόφιλε.] ἜΤἨε ποίίοπ ο{ 8οπιθ ΟΡ (ια οἰάετ 
Οοπαππεηίαίοςς, {μα ἐλῖς ἶς οπ]γ α Γεἰσηεά ηαπηο, 
εχρτοεςείνε οΓ απη Οὐιγίκίαπ, απἆ ποῖ ἴλαί οἱ α τεα| 
Ῥείδοῃ, 185 πο” σεπετα]]γ εχρ]οάεά. Τί ννοι]ά ἵπ- 
ἀεεά ϱε ία οπ]Υ Ιπείαποο Ιπ {1ο Ν. Τ. ο α [είση- 
εἆπαπῃθ. ἘράτιστεΊπαιμ Ὀε (48 115 τεσατάαἆ ΡΥ {ο 
Ρε5ί 0 οπηπιεπία{οΓς) α Εί]ο ο τεδρεοί απά οἰνΙ]ίγ 
αἀάτοςδεά {ο Ῥοΐεοη5 οῇ ταπ] απά «ΟΠ5δε(εηςθ. 
9ο Αοΐς χχὶ]]. 26. τὸ κρατίστῳ Φήλικι. απᾶ χχὶν. ὃ. 
κράτιστε Φῆλιζ. Βιαΐ τε[ετεηοθ {ο ἐῑίίε ννοι]ἀ οο 
οί οῇ Ῥ]ασε πετε, απάἀ ποί αρτοεαδ]ο {ο {πε ΠΙαη- 
πες οῇ Φοτρίατθ. Τ]ε 5εηςο {]ετείογο 866ΠΙ8 {ο 
Ῥα ἴιαί οὗ οασ Ὑνοτά ετεείίεπέ, ἀεβπεᾶ Ὦ}γ «οπ- 
80η α5 ΄βαϊά οἳ α Ῥ6σεοη οῇ ρτοαί νΙτίαο απά 
νγοτίμ.. 8ο Ρ8. χνΠ]. ὃ. 2 Μασο. ἵν. 12. Τπαογά. 
Ἡ. 40. κράτιστοι δ' ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν. 
Το 5αρροφο 1έ (νν]]ι 8οπης) αδεά Ἰἶκο ίπε Ώοπισῃ 
 νὶτ ρταςίαπΙβείπης, νίτ ορίίπης,” 1.6. α5 α οἶυτί 
εοπερἰϊπιρηέ, ἵς Γοτυϊάάεπ ὮΥ πε οἨαταοίετ οἱ απ 
Ἐναησε]]ϊκί {ο Ἰβ οοπνοτί. Ίπ [ποί, ἴο αΌονο 
86η9ο αρεἰσηεἆ {ο κράτιστε ΡτοςθΘ(Φ προπ ἴ]ιε 5ρ- 
Ροδἱΐΐοπι, ιν δεν σταϊυ]{οις, ναί Γ]δορβί]α5 νναςδ α 
Ῥετεον οί Ἰ]σῃ ταπ]ς απά εἰευναίοά φίαοηυ ; ἃ οἳΙ- 
ομπηρίαποθ, {ο 8αΥ {ε Ἰεαςί, ἀουαδίζα]. ΤΠ ἶ5 ρτοῦ- 
αὖ]ο ναί Ἡο Ἰαά Όεει οοπγοετίεἆά ΡΥ Ἰμακα, απά 
Ειναί ο Ἰνες ουί οἳ Ρα]οεί]ηο, 

4. ἵνα ἐπιγνῷῶς] Τηε ἐπι ἶδ Ἰετο Ιηίεπαίνθ, απἆ 
Ώνα 5οη9ο ο{ ἴ]ιε γετὺ 18 {ο αδοεγίαῖπ απ ᾖο {]ιογ- 
οισ]/η ἴπ[ογπιεά οἱ ΔΠΥ πα. Κατηχήθης ἆοθβ 
ποί Ἱπιροτί Ὕνμαί 19 πονν πιθαπί Ὦγ 6αἰεε]ιείίοα[ {πι- 
δγπο(ίοπι, Ὀαί πιοτο]γ ἀαποίθς ναί Ιπδίταοίίοι ο. 
επιθη{ατγ απά οἩΙεΒΥ υἱυᾶ 056), Ὑ ιο ρτοσθαά 
απά Γ{ο]]οννεά τρ αὐπη]βείοπ ὮΥ Βαρίΐδπι Ιπίο ἴθ 
Οταν ΟΠατοἩ. ΒΥ λόγων ατα, Ι οοποεῖνο, 
πηθαηέ, 38 πο α/Γεοί οἱ ιο κατηχ., οί] {πο «ἰαίε- 
πιοπίς πηαᾶο ο{ νε Γαοίς Ὑν]]ο]ι Ἰαὰ {ακοπ ρ]αςθ το. 
βροοίἶηᾳ ιο οἱρῖπ ο{ Ὠιο πθνν το]ἰσίοη, απά {ο 
οε(γίπρς νν]οῖι 1 τονθα]οά. Τί ἵ9 τοιπαγκοά ὮΥ 

Κιῑη., παί τὴν ἀσφάλειαν ρ]αποςς αἲ ἴα ορροβί{θ 
νε μο ἵπ Όνο παττα{οης αεί πἀνοτίθὰ {ο α5 4ο 
” Ώνα ρτοσσάἶπῃ ἴΘΓΠΙΦ ἄνωθεν, ἀκριβῶς, ἃπιά κα- 

θεζῆς. 
Ὁ. ἐφημερίας] Τηϊβ ννοτά ({γοπα ἐπὶ απά ἡμέριος, 

α Ροσί]ο Γοτπα {ΟΥ ἡμερινὸς) εἰσπίβος ρτοροτ!γ α απί- 
α βοτνίσο, 48 ν/πΒ ελαί οῇ (ο «ονν]ε] Ῥργίοβίς ἵπ 
Όιο {οπαρ]ο: απᾶ εἶποο (λαέ γνας Ροτ[οτπιοά Ὦγ {ο 
Ρεϊοείς, ἵπ (αγ, Γοτ α τοδεί; πΠοτηπ{ο]γ, 1 σαπιθ {ο 
ἀοποίο (18 Ἰοτο), ὮΥ ΠΙΟΙΟΠΥΠΙΥ, ιο εἶανς (πιά 
Όποτε ννογο 24 ο]αβ8ος) ναί (σος Οναί ννοσκ]γ 5οἵ- 
γίσο ἵπ τοπίο. Της ἵς πιοπήοποας, {ο επονν (ναί 
1οἨπ ννας οἩ Ποποιγα]ο Ὀἰτια, Ζπολατίας νπς πο, 
Ἰονγογνοτ (48 Ἠπβ Όουσῃ αρροβος), ιο Ηίρῃ Ῥτιορίες 
αἶπσο τις ἵ5 πάσα, απά Όνο Ηἱρ] Ῥτίορί ννπΒ οὗ πο 
οἶπαα αἱ αἲ]. ο οβοτίησ οἳ ΙΠπσσπεο ΝΤΑ, Πο 
ὁοινΗ, οπ]γ ιο ἀπι]γ οβοτίηα, νήσο νου]ά [1 
(ο Ἠή8 Ἰο αν απ ογΟΙΗΤΥ ρτίομέ η Ἠήν οο"γκο, 

ϱ. δίκαιοι] “Ῥοτκοην οὗ αρτ]σηίηο»ς ππά Γπίορτ- 
(Υ.”. "Ενώπιον τοῦ Θεοῦ ἵψ ππ Ἠουγπίο πὀ]αποί ἵπι- 
Ροτήΐηπρ γα; (ον νηπίσονον ἓν νν]νας Τς κ, ΤΠ ΓΗ". 
αἰσ]η οί απ οπηκεἶρπί (ο, παλι Ὁο ΓΗ 80. 
Ί]νο ννοτό [ο]οννίπα ατο οχοσο(ἶσαὶ απά Ἠλαρίτα 
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ἀμφύότεροι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόµενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ 
δικαιώµασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι. μ ρίου ἅμεμ .] εἰ .] .. . 

Καὶ οὐκ ην αὐτοῖς τέκνον, καθότι Ἵ 

ἡ Ἐλισάθετ ἦν στερα, καὶ ἀμφότεροι προθεθηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις 
λ στ , ην 4 

αὐτῶν ησαν. Ἠγένετο δὲ, ἐν 

4 Εχοᾶ, 50.7. 
Τνεν. 18. 17. 

ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ 
τῷ Ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς 8 
Θεοῦ, ἃ κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας, 9 

Πο δδ. ἔλαχε τοῦ Φυμιάσαι, εἰσελθὼν εἲς τὸν γαὸν τοῦ Κυρίου" καὶ πᾶν τὸ 10 

πλῆθος τοῦ λαοῦ ἦν πφοσευχόµενον ἔξω τῇ ὥραᾳ τοῦ Φυμιάµατος. 
9 Εχοά. 80. 1. 

- ΄ 

του ὤυμιαματος. 
{Ταίχ, νοτ. 60, 

Ὥφύθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ Φυσιαστηρίου 11 
καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδὼν, καὶ φόβος ἐπέπεσεν 19 

ἐπ) αὐτόν. ' Εῑπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος" Μὴ φοθοῦ, Ζαχαρία” 13 
διότι εἰσηκούσθη ἡἤ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ελισάβετ γεννήσει 

6 ἵπίς, τετ. 68. 

.) 

σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ 

«να; απᾶ πορευόµενοι ἵ5 βσιτα(ἵνε]γ αφεά οἱ )αβίή- 
μαῖ αε[ίοπ. Δικαιώμασι απᾶ ἐντολαῖς, ἀεποίπᾳ πε 
ογαάἴπαποες απιὰ εοπωπιαπιάπιεη{8, ἄτΕ ΠΘΑΓΙΥ ΒΥΠΟΠΥ- 
ΠΙΟΙΒ; Ῥιαί Όνα ΓΟΓΙΙΘΓ ΠΊΑΥ (15 8ΟΠΙ6Θ 5αρρο5ε) 4θ- 
ποίθ (ο πιογαῖ, ιο Ἰαΐετ ιο οεγεπιοπίαἰ Ἰανν. 
"Άμεμπτοι (Ιττερτοας]αῦ]ε) ϱχκργθβρες [εί σοοᾷ 
τερυία νι] πε, 38 ὁικ, Εχείτ Ρὶαίγ (ουναγάς (αοά. 
90 Ονἰἀ (εἶτεὰ Ὦγ Ὑγείς.) βαγς αἰπηϊ]ατ]γ οἱ Ώειι- 
οα]ίοῃ απά Ἑγττμα, “ἵπποσιον αΠΠΙΡΟΒ, ομ]ίογες 
πυπη[ηῖς απΠΏος. 

Τ. αν), ἑε πάρτη] ας, 6 αεεῖῃς ενας. 
--προβε Ἠὐκότες ἐν ταῖς ἡμ.] Τ]ϊ8 18 φαἰά {ο ο α 

Ἠεύταίῖκπα: Ῥιαέ 1 15 οηΙγ 54ο] Ὦγ πο 15ο ΟΡ ἡμε- 
ραῖς {ος ἠλικίᾳ, απά ἵπ πο 19ο οἳ ἐν; πο Ο]αβεῖσα] 
/ΓΙίΘΓΒ (45 15.5ΊΟΥΝΥΠ ὮΥ να εχαπαρ]ες ἵπ Ἠεσεῃβ. 
ΘΥΠΟΡ.) αδίηςσ ἴο Ῥῄταδθ προβαίνειν τῇ ἡλικίᾳ, ΟΥ 
κατὰ τὴν ἡλικίαν. Τἶις οχρΓθβδίοἩπ οχαςἲ]γ 6ΟΓΓΘ- 
βροπάς {ο οι οἰάεγίη, απἀ νε ἄτεε] ὡμογέρων. ο 
υἱά. οχρ]αἶπβ προβεβηκόσι Ὀ} παλαιοτέροις. ΤΗ, 

ἵπ νο ργεφοηί οᾳβε, οοι]ά ποί ετοεεά ὅθ, αἴπορ 
α[ίογ Οιαί εἶππο α ρτῖοςί ννας 5αρεταπηιαϊοά, 

δ. ἱερατεύειν.] ἜΤ]ε ννοτὰ ἵ8 οπ]γ Γουπά ἵπ Όιο 
Ιαΐετ υνγιίεγς; {πο θατ]]ες οπο5 αβίης ἱερᾶσθαι. 

9). ἔλαχε τοῦ θυµιάσαι] Ῥαδ. κλῆρον, 8ο]. µέρος, 
ν/Ἠ{ο]ι 19 εχργεδκεά ἵπ Λος 1. ΙΤ; Ὀνουσ]ι ... 
Ώιε Αοςιβ. ΠΊαΥ Ὦο {ο λάχος ἱπο]αάεά ἵπ να γοτὸ. 
ΑΙΛΟΠΡ ἵνα νατίοις οβϊσες ἴπας ἀῑφιτισαίεὰ Ὁγ Ίος, 
Όνο πιοδί Ποποιταῦ]ο γνας (Π]ς. --- οἱ θαγπίπς ἰπ- 
οεπδε. 9 ΠΙΟ 5ο, Ιπάθοά, Εναί πο ρτίθεί Ὕναβ 
αἰ]ονεά {ο ροτ[οσπα 1 πιοτθ (Παπ οπος. Τὸν ναὺν 
τοῦ Κ.; ἶ.θ., ᾖιο Ναποίπαγη, ἵπ ννμίσἩ ννας 16 αἰίατ 
οΓ Ίποθηκο, αφ ἀῑκιιπσα]φ]οά {οπι ἴθ {επιρίε αἲ 
ἰαησε, ἵπ ν]ήοἩ Όιο ροορ]ο ννετο ρταγίηᾳ, ν. 10. 

10. Ἐογ τοῦ λαυῦ ὃν βονοτα] 83, Ἠανο ἦν τοῦ 
λαοῦ, νεο ἵ αἀορίοά Ὦγ αἰπιοςί ονοτγ Εάῑίοτ 
{τοπι Μπαιιμ. {ο Βο]νοῖπ; Ὀξ ντοπᾳ!γ, 1 οοποεῖνος 
Γοτ νο α]ογῖίγ ἵ {οσο νθακ {ο οπίαὈ]]κ]ν Όνο οκ- 
ἰβίοεπος οῇ 5ο ρτοαί α ἨάΓΑἨΠΕΑΝ ἄ5 νο βοραγαἶοη 
οῇ α (οηίε, 5ο οἸοφο]γ οοηποσίοὰ νι 15 Νοπίη., 
88 τοῦ λαοῦ ΝΙΙ πλῆθος. Της Ἠαγκ]ηθ»ς, ππά Όνα 
απια]] παπηῦοτ οὗ ΝΤΒΒ, ἵπ Γανοιτ οὗ Όνα πουν τθα- 
ἴπᾳ, ἱπόάασο ππο {ο βπκροοί ναί ἵξ ατο8ο [τοπ ἃ 
πιογο ΘΙΤΟΤ ο) νο φοτίσος; νο μγοῖ οπη πῃ τοῦ 
λαοῦ (νήσο, Ιπάσσα, ννου]ά ποῖ βοοπα ΥΕΓΥ πθςς8- 
Β4ΓΥ) απά (οι, ουκοτνίπς ἴπο οττος, ἱηδοτίοά να 
ἦν α/)εγ τοῦ λαοῦ. Το βαπιο Κἰπὰ οὗ πηκίακο Ίας 
οσοκείοπθς ΠΙΠΗΥ Ὀνουκαπός ο οοτγαρίίοης ἵπ νο 
ΟΙαβείσα] νντοτς. Ἐοτα ἀοκοτίρίίοῃ οῇ χο βαστεὰ 
γίτο ἴνθη ροτ[ογπιῖηᾳ 9εο Τσ]λ{, ἵπ Ἐσο, Ἀγη. απά 
οοππρητο Ἠσο]ης. 1. 12, απά λα 

11. ἐκ δεξιῶν] κοἲ]. μερῶν. ΤΗ18 ννας οοηκἰἀστοὰ 
5 α ρουὰ οππες Ὦγ νο πποϊσηῖς, Απά εαο] πη- 

4: . ΄ 3 ” ᾿ -. 37 ’ 

υἱὸον σοι, καὶ καλέσεις το Όνομα αὐτου Ιωαννην. ἕ Καὶ ἔσται χαρά 1 

ἐπὶ τῇ Ἰ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται. 
ου αρρεαταηςθ5 ατο οσσαβΙοπα]1γ πιεπίῖοποάἁ ἵπ 

γέρίτε, 5 ὁαάμρ. κ. 23, απά Ώαῃ. κ. 8. 
19. Οη νε οἰγομπιδίαποες εοππεείεᾶ νεῶν να 

Ρἰτίης οὗ ὅομπ νε Βαρίίκί απἀ οὗ Οτῖκ, 5εθ 
ΣάσΙῇ., ἨΠΙΟΥ, απά ΜαοΚκη., απά εερεοία!)γ Ὀτ. 
Βε]] οἩ ιο πιὶφείοη ο ολ νε Βαρικίς νο 
αθἱγ ονίποες νε σεπαίπεπερε ο{ Οής ρατί οὗ Όνα 
βαογεά ΠήβίοΓΥ, απά 5Ἠοννς, ναί" Όνε γν]νο]ιε ἱταίπ 
οῇ ενεπί5 Ἠετο 5αἷά {ο Ἠανε (πκεπ Ρ]αςε, ατθ ο α 
ππίητε 8ο επΗΙτε]γ Ὀεγοπά νε ρονγετ οῇ πιαη ἴο 
Ρτούυςς, ναί, 1 Όνεγ τεα]]γ Παρρεπεςά αξ 016Υγ ατθ 
ϱαἰἀ {ο Ἠανο Ἰαρρεπεά, νε απ θοτίγ οἱ αηΥ Γαοι 
{οαπάεἆ οἩ Έπεπῃ Ώδεσοπιες υποπεςἠοπαβ]ο.”. Ἠο 
Βιγί]εγ «Ἠοννς, ἴλαί “« νναίενετ οἰγοιιηβίαπος 0Π6 
πιαγ φε]οοί ὙἩ να επάεανοιτ {ο Εκ ἱπροείμγε, 
1 οππ Ῥο ονἰησεὰ ναί απγ 54ο] βαρροβ/ τοι ἵη- 
νο]νες αὐειγάϊ(ίες οὗ νε στοββεεί 5οτί; ἵπ βαο, 
Όναί ἵπ σοπετα], νε 5αρροβεά Ἱππροδίητο {9 πο 
οπ]γ πιογαἰη. Ὀαί αἰπιοκβί ρηςὶ ἵ Πππροφείθ]θ. 
Απά, ἵπ αλοτί, ναί ννηεί]ετ Όνε οἨαγασίετ, οἶτ- 
ουΠΙΒί4ΠΟΘΒ, απά οοπά(Ποι οῇ Όνε Ῥετεοπς ϱ0η- 
οεγηεᾶ, ογ ἴνα ππίατο ο νο 5αρρο5θά ρίοί απά 
{9 «ἨαποςΒ οϐ β8αοςσς5ς ο οοπβἰἀετεὰ, νε ννλο]θ 
αβαίτ 8 οοπιρ]είε!γ Ιπιπιεγεθά ἵπ αὐκητά[έν, απά 
ΤΙΠΦ σουπίοτ {ο νε ογάἵπατγ ρεϊπείρ]ες οἱ Ἱαππαη 
ποίίοη.) 

---εἰσηκοίσθη.] Α ἨΗε]]επίείίο πβο οὗ νο ννοτὰ, 
ἵπ νο Όλο εἷς κἰσηίῆες ἠεαπίπᾳ (οιοαγᾶς, Ὑν]ήο] 
ἱπιρ]]ος /αυσιν, ἃο. 

---ᾗ δέησις σου.] Ἀσπιο ΟΠ] να ῥταγετ πἀνοτί- 
οἆ ἴο Ίναξ α ρΓαγετ Γοτ οβερτίηα; πάάτεκεοὰ οἴε]νετ 
Όνει οἵ Γοτιπετ]γ. Μαπγ ερεοῖοις οπίς ανθ 
ψθει πτρεὰ /ογ, απἁ πο απ Γονν νθΙσ]ῖγ ΓΘπΡΟΠΒ 
αραἰπαί Εηῖ καρροβ/ἶομ.. Βθείάθς ἴναί ἴ]νο - 
τοηί ἱπιροββίδί]{γ οὗ Όνο Οήηα πιαγ οα )πυρῥοναἰο 
Ἠανο Ρτοάισεά αοφαϊθεσσπος ἵπ νο ννη] οὗ ἀοὰ; 
Όιο ρίοις ργῖοεί ννου]ά ὃν απ]κε]γ {ο παἰπσ]ο ρτί- 
ναίο οοποθτΠς ΨἩ ραυ]ῖο ἀενοίσηα: απά 1 ἶα, 
Ώνοτγο[οτε, πποτο ο Οναί Ἠς ννας ρταγίηρ {ος 
Όνο αἀνεπί οὗ Ἠίϊπι ννηοςο οοπηῖης - Αἶσηθ 
αππουποθά {ο Ὦ6 ποατ αἲ Ἰναπά, ουΥεῃ ιο Ν[οφείαμ. 

14. ἔσται χαρά σοι] Τἱοτα]ἡγ, “ο κ]να]] Ῥο ]οΥ 
1ο 11ηθο,” 1. 6. οοςπβίοµ οὗ Ίου: καἰά ἵη α]ηκίοι {ο 
Όνα ματς - κε (κά ννη]ο]ι ν στη: κ ἠναο 
πιθτο κ ᾽Αγαλλίασις ἵφ α εοηήσετ ἴοτπι, 
ππὰ άν επη]αίοπ. Ἰηπίεπά μρ ον Ἅ 
Οτίοκὺ, απά ππαηΥ οἴποτα ἆοννπ {ο Ῥολμοῖκ οτε, 
{γοπι ΥΟΤΥ ΠπαΗΥ ΝΤΘΒ., γενέσει, Ὑής] ἶς, Ιπάςεᾶ, 

πυ]ο {ο Ργοργίείας ᾖὐπσπα; Ὀπί οὗ «ασ] 
πηηεἶπρ πο αποτοά νντίῖογα ατο Πη]ο οὔβετναπε, 
ππά Όνο Γογπιοτ Ὕνπα πποτο Ἰκο]γ {ο ὃς «Ἰναπροά ἵπ 
ο Όνο Ἰατίος Όναη Ότο οοπίτατγ. 



ΤΌΚΕ 0ΗΠΑΡ. 1. 15--- 21. 

” . . » ᾿ 2 ο ΛΗΝΝ 16 "Ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὗ μὴ Τωα 184: 
’ ς , - ' 5 δει. 5. 

πίη᾽ καὶ Πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ. αἲὶ. 1. 15. 
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απῃ. 6. 8, 

5 

Μα]. 4. δ. ΄ . - - 3 ᾽ 3 , ο. Δ ᾽ 3 -” : 

16ἱ Καὺ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἱσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Ιύριον τον Θεον αὐτῶν. Ίποις, Π. 1: 
κ Μο]. 4.6. 3 ΄ ’ 32 . ’ ’ 

11Σ Καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύµατι καὶ δυνάμει ταις Ἱ 
ε) ΄ ΄ 3 ΄ 3 - 

Ἠλίου  ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν Φρο- 

18 νήίσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένο» »ήσ  ἔτοιμ οἱ μένον. 
Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον 

σ- η) ΄ - 

Κατα τί γνωσοµαι τούτο; 

Νίατκ 9. 13. 

1 Καὶ εἶπε 16εηπ, 17. 17. 

ἐγὼ γάρ 
εἶμι πρεσθύτης, καὶ ἡ γυνή µου προθεθηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 

19” Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ̓ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ' Εγώ εἰμι Ιαθριὴλ ὁ παρ- δε 

εστηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ" 

90 εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. 

.Ἡ 3 ; - ” 

καὶ απεσταλην λαλησαι προς σ8, καὶ 

πι Ώαη. 8. 16. 
ο, 

. Μαιι. 18. 10. 

ΔΝ 1δ Ν 3, ο ά Ν ] ὃ ’ 

Λαι ι ου, Σση σιωπω»ν και αμ] υναμεγος 

- » τ ς , - 3 3 η 3 αᾱ 

λαλῆσαι ἄχρι ἧς ημέρας γένηται ταῦτα, ἀνῶθ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς 
. απ μΙ ς 

9Ι λόγοις µου, οἵτιωες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. Καὶ ην ὃ 

λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν ᾿ 

15. µέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου] Ἱ. 6. μέγας παρὰ 
Θεῷ, ἵπ {πε εἶσηί οἱ νε τα ον Τ]οισ]ι 
εοπιε ἴακε Κυρίου οἳ (ιγὶδ, γεί ΜΠιάά]ει. Ἰαβ 
ΕΠονπ Εμαί νε κε οῇ νε Ατῆο]ε γηΙῖῃ Ῥυρ. Τε- 
αιίτες ας {ο απἀετείαπά Τί οἳ «ε]ουα]ι. 

---οἶνον ---πη.] Α ἈΝαχπατίῖο Ιπ]αποίοπ. ο 
Ναπιο. ν]. 5, Π 15 παιά οἳ Ἠϊπη Πο ας γονγεὰ α 
τονν οὗ Ναζατεί]: ἀπὸ οἴνου καὶ σίκερα ἀγνισθήσεται. 
Σίκερα ἶ5 ἀετίνεὰ {τοπι ο ΗεΡ. αν), {ο ἐπεὐγίαίε, 
απά ἀεποῖθξ σεποτα]]γ απγ Ἱπίοχϊσαῖησ ἁτίπκ: Όαέ 
νγας οΏΙεβΥγ αρρ]ῖεά {ο νν]ιαί νε οπ]] πιαάε νΊπεε; 
ο Γετπιεπ{εά ἁτιπχ, 516Ἠ ας αἷε, ος βρ]τί οἳ απ]- 
ϱεεάἀ, ο ἜΤ]ο γγογᾷς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ Ο0Π- 
αἵπ α Ηεῦτοενν Ἠγρετυο]ε, ἀεποίίπρ ΄΄ἴτοπι ια 
εατ]ῖεςί ρετῖοά.”. Θεε Τ5. χ)νΠ. 8: χ]κ. 1 ὃς δ. 
Ῥ.. Ἰκκί. 6. Ὑεαί εοπιεί]ήησ Υ6ΓΥ εἰπιῖ]αγ οσσΓ5 
ἵῃπ Όνε Απιιοι, ἄταο. ν. 22. Τηε (0]αβδείσα] νντῖ- 
ἴργς 96 16 ρΏταδες ἐκ παιδὸς, ΟΙ βρέφους, ΟΙ νηπίων. 
Τε ἔτι 18 Γοτ ἤδη. 

16. ἐπιστρέφει ἐπὶ Κέρ.] «νι οοπνετί {ο {πα 
έταοθ ννοτεῖρ οἳ ἀοἆ,” 45 Αοῖς χί. 21: χἰν. 15. 2 
σοτ. Π1. 19. 

ΙΤ. αὐτοῦ] Α ἀϊπετεπος ο{ ορίπίοη οχἰκί5 αφ {ο 
ν]ναί Οι]ς ἷ8 ο. νο νσσὲ 48 ντνπαὰς Τθ- 

Πα» ραί ἱσα[{η Γοτ (ιγίεί, απά «οπηρατθ 
ἔο ν. 1. 1 ζοἶνη ΠΠ, 6 ἂν 12. Βιί (ιο εν τοῦ. 
ετοῃςε ἶ5 ποῖι, 45 Ἠετε, οἶθατ απᾶ ἀοίοτππϊπαία, 
Όνο αὐτοῦ Ὀείηρ «Ἰοφε]γ οοηπεοξεὰ νν] Κύριον τὸν 
Θεν, 1. 6. «ε]ιουα], ϱ αἱ]αβίοῃ ἵπ προελεύσεται 
ρου αὐτοῦ ἵ8δ εἶθατ αμ νι νά: Η1, 9. -.- 5ος 

οἵς. Πνεύματι εἱρπίῆεν 4ἱ Ποπ, 4Ἠ νάµει 
ποα], μμ. οτ ανα ο... Οµπ Ες, 
ας α Ύρε οἱ Όνο Βαρίκί, 56ο Νοίςο οἨ Μαιε, κἰ. 14. 
ΤΠ ἐπιστρέψαι, ὅτο. ἴετο ἵα ϱ)πίπ]γ απ αἱ]ακίοπ το 
Μα]. ἵν. 6, (εοππραγε αἷκο Εσο]ας. χἰν ή. 10) Ῥας 
σα Όνε εχαοῖ Ἱπιροτί ο{ ενα ννογᾶς Ο0ΟΠΙΠΙΕΠΙΑΓΟΓΑ 
ατα ποῖ αστεσά. ΊΤΤο πιοκέ παίητα] πιοᾶς οῇ ἱπίετ- 
Ργειαήση, απά ναί πιονί κα]έαθ] {ο νο ννοτάς ος 
ένο Ῥτοβέιοί, ἵἐο τορατὰ [νοπι α5 ἀοποίίηᾳ Ενα 
τοσσποΙ Πα ξίοι οἳ ἀῑκοστάππί βθοῖς απά ρο] ή σα] 
Γεια, Ὦγ α 6ΟΠΙΠΠΟΠ τεροπίαησθ Ἀπά το[οηπ{ίοη, 
απά ροπεταὶ επ]ήγλήση οἳ ϱΗΙΙαΠΕΗΤΟΡΥ, νήσο 
νι Όνο ρήτρονς οἳ νο Οοκρο] {ο ργοπι]μαίο απἀ 
επ]οίη οἩ Ππθῃ, 
-- καὶ ἀπειθεῖς ἓν ὅμκ.Ἱ ΎΊετο ἵ εοπιο 

απ {ο Όνα βθηπο οἱ Όνοκο 

/Γοήσισίες, παπά τοπά στ: “Απά ὮΥ νο 
ψήκάσπι οἳ νε τα ήσουν (οἵ οἱ πἠα]ησουκηοκκ) {ο 
--- π- π ρεορ]ο --α-Ἡ Ὕπννσφ] {ο 

ν Εξ, νι. 

΄ - »] 

καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν 

τε Τ,οτᾶ, 1. 6. {ατηϊςηεά Γοχ {πμ Τ,οτᾶ, οτ Γογπιθά 
{οτ Ἠϊπα.”. Τηϊς, Ἠονθγετ, ἀοθς ν]οῖοηςο {ο ἴπθ 
οοηδίταςοίίοη οΓ {α εεπίεησε; απᾶ {πετοίοτο 1 18 
Ῥετίετ, γη πιοδί ϱοπωππεηίαίοἵΒ, (5αρροτίεά ὮΥ 
πε αι οτίςγ οὗ Ὑα]ο]κη.,) {ο ἴακε {Πε ν/οτά5 α5δ α 
κοραταίο απἀ ἱπάερεπάεπί οἸαμ5δθ. ἜΓ]πις ἐν φρο- 
νήσει Ὑνὶ]] Ὦε {ΟΥ εἰς φρόνησιν, ἃπά ἴπο 5οη8θ ἸΝΙ]] 
να, ἔέ {ο τα[οτπι {πε ἀἰδορεάϊαοπί απά αητίσηίθοις 
ίο Όιεθ οοπιρτεμεηςίοηπ απά οπηυταοῖησ οῇ τὶσ]{ε- 
ο 5ηθςς.”” Γιο ππο οοπείτασοΏοῃπ 3θεπις {ο 6 
Ες: καὶ ἐπιστρέψαι ἀπειθεῖς (ὥστε εἶναι) ἐν ῥ. δ., 
66Φο Ὠναί ἴΠΕΥ ΠΙαΥ Ὃε οἳ {πε ἀἱδροδίίοι οἱ ια 
τὶση{εοις. 

Τ]ιε 5εηςθ ΟΓ ἑτοιμάδειν Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασµέ- 
νον 15, “«ἴο πιαΚκο τοαάγ α ρεορ]θ Ρτορατεά ος Πίιοά 
{ογ [ίλε 5ετνῖσε οΓ] {πε Γ,οτά.”. Ἔ]ς α)] 19 Ρ]αίη, 
Τε νο βταί «Ίαιςες είαΐε ια ρα) ἐἱομία» ΡάΓΡο8θ5 
οῇ Όιε Βαρεϊεις πηϊςδίοη : ΠαΠΙΘΙΥ, ἴο Ἱπίτοάασα 
οοποοτά, ῬΏΙ]απίΏτορΥ, απἀ το[οτπιαίῖοη οἳ παῖπά 
απά ῥρτασίίσοθ. Τ]ε (]τὰ εἰαίες {λε σεπεγαῖ ρι- 
956, οἵ Ρροί]αρς 16 γεςι)έ οΓ νε {οτπῃθγ. 

18. κατὰ τί] Ῥαῦ. σημεῖον, Ψνλίο] 18 οπργοδδεᾶ 
ἵπ α α]ππ]]ατ Ρρᾶ5δασο οΓ (6η. χν. ὃ. Βο αἱ5ο ἐν τινί 
αἲ οπάσ. νἰ. 15, απἀ 1 βαπη. χχὶχ. 4. Οτοί. Ἠθτα 
ΤΟΠΙΑ οἨ. νο ἀϊΠετεπος ἵπ πε σα5ε5 οῇ Αὐτη- 
Ἠαπα απά ΖοολματίαἩ, 38 {ο 1ο 8απιο αοίίοπ. ἜΤ]α 
Γοτππετ ἀῑά ποί αξ]κ Γοτ α εἶσῃ, ΓΓΟΠΙ ἀἰδίηικ! ἵπ ια 
Ρτοπηΐ5ε οῇ οσα, Ὀί {ος εοπβγπιαξίοπ ο) Πς [αι ; 
νογοας {ο Ἰαΐίοτ Ἠαά πο Γαλ αἲ αἲ]. Ἠεησο, 
Ὀνουρ] α θἶση ννης ίνα {ο Ἠἶπα, 1 ννας α- Ριηίςι- 
πιρπί Ἠκοννίδα, (ποιρ] ν]ςε]ν οτάαϊηος {ο Ώο ΒΙΟ, 
38 βου]ά κ νο αοπίίοη οῇ νο ᾖονν οἩἳ ἴΠΦ 
Ῥτοιηίκοά ο]ή]4. Ἀ66 πποτο ἵπ Ἠοθο. ΒΥη. 

19. παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.] Άη ἴπιασο Ῥογ- 
τοννεὰ {οπι Οτιοπία] ουβίοπ ἵπ οουτί». 366 Ποςο, 
ΒΥΠ. παπά Νοίς οἨ 1 Τ]οες. Π1, 6, 

20. ἴσῃ---λαλῆσαι.] Τηϊ8 4 πο α πποτο ρ1ου- 
παρα: Ρ{ {116 Ἰα{ίοτ ρ]γακο ἵς πποπη{ {ο οχρ]αιη απά 
αίτοπρίπεπ νο {οτοο ΟΕ νο ΓΟΓΠΛΟΥ. Τ]08 ἵπ Λοίς: 
ἴσῃ τυφλὸς, μὴ βλέπων τὸν ἥλιον. Τ]ο ϱοπιπιοηίΛ- 
{οτε Νο τοίογ Εις {ο Όνο Ἰάΐσοπα Ὦγ νν]ηο]ν ἴἶνο αἲ- 
βγπηπίοι οἳ α Οήπρ 1 ]οΐηοά ντι α ἀθπίαὶ οῇ 18 
οοπίτατγ, οοπ/{ουπά νο ἀἰκεάποί Ιάἱοπ1. 
5]. ο Ρεορ]ο πρ] ννο]] ννοπάςτ ναί 7οσ]. 

ϱ]νου]ά είαγ κο Ίσημι [ο 1 αρροαγν {ο Ἠπνο ῬΏοςῃ 
ουΜίοππαἑΥ Γοτ Όνο ρτίοκέ πο {ο (ατεγ Ἰοης, οἩ. πο- 
σοαπί οὗ Όνο ροσρ]α να ηρ Ἱπ ο οµ(οΥ οσο! 
νο νου] (ραγ Ἰομί κοπιο Ἠαγα Ἠπα ο ή]σν Ἠήπα, 
οι πορ]ίρεπσο ἵπ νο ἀπιν, οΥ ο νο γννΊκο τς νήσ 
πρ] ο οπίποµα ο/ ευ το Όνο ροσρ]ο αἲ Ἰάχμο, 

99 υ. 
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ἐν τῷ γαῳ. 

ΗΤἘΚΕ 6ΗΑΡ. 1. 22- - 30. 

.., " , 3 λςᾳ / - ο 
Πξελθων δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλησαι αὐτοῖς"' καὶ ἐπέγνω- 58 

ιο 3 ΄ ’ - .. . .. τ ’ ο Βάμ 

σαν οτι οπτασίαν ἕωρακεν ἐν τῷ γαῳ᾽ καὶ αὐτὸς ἡν διανεύων αὐτοῖς, 

:. καὶ διέµενε κωφός. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπλήσθησαν αἳ ἡμέφαι τῆς λει- 98 
’ .] - 3 -- 3 . « - 

τουργίας αὐτοῦ, ἁπηλθεν εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ. 

ἡμέρας συνέλαθεν Ελισάθει ἡ 

ΠΗετὰ δὲ ταύτας τὰς 94 

γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυθεν ἑαυτὴν 
µηνας πέντε, λέγουσα". "Ὅτι οὕτω µοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις 55 εΓωο-- 

αἲς ἐπεῖδεν, ἀφελεῖν τὸ ὄὈνειδός µου ἐν ἀνθρώποις. 

ΗΝ δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεοτάλη ὃ ἄγγελος Γαβριήλ ὑπὸ τοῦ 50 
ο Μα::, 1. 18. Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Ιπλιλαίΐας ᾗ ὄνομα Ἰναζαρὲτ, " πρὸς παρθένον 31 

, 2 τ » 3 . . 
μεμνηστευμένην ἀγδρὶ ᾧ ὄνομα Ιωσὴφ, εξ οἴκου 4αυΐδ" καὶ τὸ ὄνομα 

τῆς παρθένου ἸΜαριάμ. Καὶ εἰσελφὼν 
Χαἴρε, κεχαριτωµένη | 

5 ’ η) . 

ο Νυφιος µετα σου 

ς ») ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν, εἶπε᾽ 38 
εὐλογημένη σὺ ἐν γυ- 

ναιδίν! Ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο 59 
’ ς 3 ι τ 

ποταπὸς εἴη ὃ ἀἄσπασμὸς οὗτος. 

Ὁ/Ίιοηπ Ζοε]ατίαἃ αί Ἱοπσίῃ αρροατοᾶ, απά γναβ 
ονἰἀεπί]γ ἀερτῖνεά οἱ ἴἶνε [πο] οἳ αίεταποςῬ, 
6ϊο Ρροορ]ε Ψοι]ά ο Ἰκε]γ {ο οοπ]εοίατο ναί 
δοπιρνίις επἰίγαογαύπατι Ἰπά Ἠαρροπεά {ο Ἠΐπι, 
ππά ΠαΤΙΓΗΙΙΥ αθκεά, ννπείιεγ Ίο Ἰαά 8εεη ὁπτα- 
σίαν, 38 ΝΘ Φ3Υ, αρμαγ{{οπ. 

22. λαλῆσαι αὐτοῖς] 1. Θ. {ο μῖνο ἴΊχοπῃ {ο ποοβ- 
{οπιεά Ὀεπεάιοίίοι, α5 πιοδί Οοπιπιθμίαίοτς εκ- 
Ρ]αϊπ; (ποαρ] Όνο (ήπς 9 ποί οετίαϊη. "Ην ότα- 
νείων αὐτοῖς, δεῖ]. τοῦτο, 1. Θ. πο ἁῖπῃᾳ αδδεπί {ο πε 
πο ΙτΥ, νηαί]ιετ Ίο Ἰαά 56εΠ α Υἰδίοη. Διανεύειν 
βἰσπίῇος ἴο 6ΧΡΙΘΒ5 οΠ6”5 Ἰπθαπίπσ Ὦ}γ πο, οἵ 
νεςκς. Όσο Ἠθοθῃβ. ΑΥΠΟΡ. Κωφὸς Πθγο εἰσηίῇος 
Ροί] ἆραί απά ἀιιῦ, 35 ΠΠΥ Ὃδ Ἱπιασίπεά {οπι 
νν]ναί Ἠα8 Όεεν οὐβοτνοά οἩ α ΓΟΓΠΙΘΤ ος ςβΒίΟΠ., 

20. λειτουργίας.] Λειτουργία ἵ8 ἀοτ]νοά {οπι {ο 
οἷά ννοτὰ λήϊΐτος, Ῥιλίοις, απιᾶ φἰσπίβος Ῥτοροτ]γ 
απ Ῥιθίίο φεγυΐεο, ννλοί]ιετ οἶν]] οἵ παλ ίατγ. Βαί 
1 πο Βοτίρίιτος 1 8 αρρ]ίες {ο {πο ραῦ]ο οῇϊσος 
οἱ γεἰἰσίοπ, Ἱ. Ὠναί οἳ ιο Βγίεκί απ Πιουίος, 
πάς {ο Νοβαῖς Τμανν: 2. ΟΌναί οὗ Ογίκέίαπι ΜΗΙπ- 
ἠδίεγο οἳ ενετγ δοτί, ΙΠά6Υ ιο (4ο5ρε] Ἠϊδρεηδα- 
Πο. 

24. συνέλαβεν.] Ῥαῦ. ἔμβρυον. 
--“περιέκρυβεν ἐ.] Ἔ]νο ο ω οὗ ες εχργος- 

βἶοηπ Ίια5 Ὄδεπ πιο] ἀἱδραίοά. Βοπιο ΟοΠΙΠΘΙ- 
{αίοτς, αποϊοπί απά πιοάστῃ, ἴακο Ιΐ {ο πιθαῃ, 5ο 
εοπερα[εά ]ιεγ ἰμαίοπ. Το νο] 1 Ἰαςβ Όσδθι 
1α51γ οὐ]οσίοά, ναί ἴποτο σου]ά ὃς πο γραδοπ ΓοΥ 
βαν οοποθα]ποπί,. ἸΙπάσοά, ο ννοτά οαπποί 
δἰσπί{η πἩγ 5ο Οπίησς απ Τί ἵς πο ποοθβδατΙ]γ 
ἐπιρίιρά ἵπ πο οοπί{οχί: πο {ο 84Υ ναί Όπαί 86η56 
ν/ου]ά ο 5οπτος]γ οὗ εαβιοϊοπί πποπιοπί. Τί 
β]οι]ά, Ὠιοτείοτο, 8εοπι Ὀορδί {ο ἴπκο περιέκ. 
ἑαυτὴν ἵπ ιο αοηφ8ο, “'αἶνο Κορί Ἰογ9ο] τοίτοά.) 
Τ]ης εἶιο ννοι]ά ο ἱπάισοθά {ο ἀο, Ὀτουρ]νουί 
Ἰογ νλο]ο ΡΓΟΡΠΑΠΟΥ, ποῖ οπ]γ {τουσ πιοῖνος 
οἱ ἀε[ίσαςν, (οονκἰἀοίας Ίου -- γθατα,) Ριί 
β{]] πποτο {Τοπ ἄπ απχίοίν ἴο Ῥεοβοτνο Ἰογθε]ῇ 
{τοπ πο] αοοἰἀσηία, ας παὶρηε ολο οπάαησοτ 
Ότο φα/οίη οἳ ἴἶνο ρτοσίος 6ΠΊΡΙΥΟ, ος Ἱπαρατί ΠΥ 
ἀε[ζεπιεπέ {ο Ἱέι (8εο Τρσ]άξ, απά οοπρ. οφ 
χΗΙ, 14.) απά Ἰαδ11γ, 8ο ννου]ά [οεἱ Ἰογβε]ῇ Ῥουπά, 
οοηἰἀοτῖηρ έλο εἰσπα] {πνοιγ εἶιο Ἰπά τοσρῖνος αἲ 
Όνο Ἠαπάς ο Όλο Αἰπαῤσλέγ, (γ νν]]ο]ν ννας τοπιονοὰ 
ἔτοια Ἠογ ιο τορτοπο]ι Εἶναί Ώάγτοπποςς ννας Ονοασηί 
{ο οοπνογ) {ο οπαρ]ουν νο ροτίοᾷ οῇ Ίνοτ ΡΓοΡΠαΠΟΥ 
{ος νο ράγροφος ο) πποτο ταν ογίπατν ἀθνοίοῃ. 
Πε 19 (ἰνο]οια {ο ἀοἰναίο κο)ησ]ι [ο πιο] ατο Ίνετο 
πηθαηί; ΓΟΓ νο ἰαφί ἢνο ατο πο ροτπηττοὰ Ὦγ νο 

Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῃ' Μὴ 30 

οοπέεπέ, Ὑν]οἩ ππαπΙ{ες{]1γ ροίπίς {ο Όιο Λγεί ἤνο. 
Βαΐ ιο ννογάς ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἔκτῳ ἀπεστάλη νν]] ποι, 
(48 Τ{ Ίνας Ώοςῃ ου οὐ]ίσε 5 {ο 80 ε Ομαί 
β]ιε Κερί τοίτεὰ οπίη νε [γδί ἤνο. ετε ννα8 
ΠΙΟΓΕ ΤΘΕΔΒΟΠ, ΟΠ ΕΥΕΣΥ αοσοιηῖ, Γοτ {πε ποπ [ου 
απά, Ώιετοί[οτε, Ίνα ατθ ννατταπ{θά ἵπ οχέεπά (μις ελα 
Ῥτίναςγ (νι ΤΑ ρΙν) {ο ἴα το]ιοίε ρετίοὰ οἱ ΕἰΙκ- 
αὐοεί]]ς ερία{ίοη. 

20. ἐπεῖδεν] “']οοκθά προπ πιο, Ἱ. 6. (0Υ ἵπι- 
Ῥ]οπ{ίοπ) νι Γανοιτ. Α αἱμπίβοαίίοη Γουπά ἵπ 
ἴνο Ηεῦ. Να, νο τ. (Ἴ1.8. εἰσιδεῖν, παπά ἴἶνο 
1 αῑῃ γεκρίοςγε. "Ονειδος 18 0Π6 ΟΓ ἴνοβο ννοτός 
ανΠίοΒ, ΌΏνοαρ] ἵπ 1ο Ἰαΐοτ Οτοεοίαπι Ἠπνίης α αὰά 
85οη56, Υ6ί ἵπ {6 εαγ[ίεγ οπε Ίετο ΟΓ πιάα[ε εἷπ- 
πἰβοαίίοη : 45 Επτὶρ. Βασςλ. 640. κόλλιστον ὄνει- 
ὅος. 30 δόξα, απ ἴ]ο Ταὔἴη /απια, ἃςο. Της 18 
οπ]γ πο οπφθ νι ννοτᾶς συν η]ο]ν Γγοτη Ὠχεῖτ ογἰσἶπ 
αάπιί οἱ α πιά ]ε ο ο. : πο 8ο νι νοςθ 
νν]]οΝ, ἴτοπι Οποῖγ ἀετίναίίοη, πες Ἠανε α ῥαά 
οπ6, ος ος, [ΤΟΠΑ ψέω, οορῃ. ΨΙΏι φόω, ταᾶο, 
{ο γαῦ, απἀ, ΤΠ α πιείαρ]λοτ]σα] 86η56, ἴο ὃε τουρ] 
προῃ, ταῦ Ἠατὰ προῃπ, γεργοῦε, 
20 --- 59. Όπ νο ππϊτασπ]οις οοποερίίοη Ἰθτθ 

{τοαίοἆ οἳ, 5εο Τοννπεεπά”ς (τον. Αττ, οὗ Ν. Τ., 
Ρ. 55, 844. 

Τ. μεμνηστευμένην] “Ὀοίτοίμεᾶ, οοπίτασ(οά ςὉ 
νν]νοιί νο πο ΨΟοπΙαΠ να 6ΥεΓ πιπττεὰ, 
4πιοης ἴ]ε ον, απά ρτοῦαῦ]γ νο Οεπίΐ]ες αἶκο, 
{τοπι ἴἶνε θατ]]εδί προ. 396 Ἠοπι. Π. 7. 510. 

8. κεχαριτωμένη.] Τα 8 ποῖ υνο]] τεπἀετοὰ 
«6 Ἠο]ονοά,. ος ΄« Γινουγίίο οἳ Ἠθανοῃ,” ας Ιπ 
Οαπιρῦς!!]ς νοτείοπ. ἈἨοίτει (15 ἵπ νο ασ.) 
ἔ στα Ῥίεπα,” “Παν Ππνουτεά.” Ἐοτ (48 
γα]οκπ. οὔφετνος) αἲ] νοτῦς ο Οχίς Ροτπα, α5 αἷμα- 
τόω, θαυµατόω, ἃο. Ἠανθ α 806Π80 οΓ πσ µρ, οἳ 
γεπαεγὶ /.. Χαριτόω ἵβ τατα, απά οπ]γ Γουπά, 
πι ο Οοείσαὶ ντ]ίοτα, οπςο ἵπ Τσαν. Τί ος- 
ου{ς, Ἀούνενοτ, ἵπ Ἐσο]ας. κ. ὃς χνη. 1, απ Ῥν. 
χν. 98. ΒΥΠΑΠΙ. ᾿Ο Κύριος μετὰ σοῦ. 38. ἔστω, 
Α ᾖοφιοπί Γοτπι οὗ κα]ηταίίοη. Ἀοο Βυ . 4. 
αμάμ. νἰ. 19. 

---εὐλογημένη ἐν γυναιξίν.] Τη ἵε εαἰά {ο ο α 
Ἠεῦτον; Γοτπα οἳ οχργοκείηᾳ νο εαροτ]α νο; ους 
ἵε ἵα [ουπά αἶκο ἵη Ὀοῦ] (νο Ὠτοσϊ παπά ἴνο Ἰ,αΐη 
Οαβειοα] νντίίοτε. ἈΒαβῆσο 1 {ο το[οτ {ο νο Ἠοτα- 
εἶπη  Μ]οαί ὑπίε οπιπες α]απα εἶάις, νε]αί ἐπίεγ 
ἑσπιες Ταπα παΙπογος.” 

9), ποταπὸς εἴη ὃ ἀσπ. οὗτος] Λ 
οῇ οχρτοφείοπ, ο αἱ να]οπί {ο έ γν]ναί 
αὐ]ο αἀάτοςςος παῖρ]ῖ πηθαπ. 

Γοτπα 
το ο 

΄ 



ΙΌΚΕ 6ἨΑΡ. 1. 81- 43. | ο] 
Ρ Ίσα. 7. 14, ’ τ ᾿ , ᾽ » σε 3 ο 

31 φοθοῦ, ΠΜαριάι εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεφ. } καὶ ιδού, συλ- τμ, ὃ. δι. 
λή 3” .ἳ Δ “5 ες) Δ λέ λ » Ἡ ῦ Ἰ ὖν 

πΨη εν Ζαστροι σαι τὲεξή νιον, αι Ύαλεσεις το ονομα αντο 11σουγ. 
ο Μαι. 1. 21. 

- 9 . λ ς / ε , } ὁω 
30 Ἱ Οὗτος ἔσται μέγας, καὶ Τὶὸς ὑψίστου κληθήσεται ' καὶ δωσει αὐτῷ α δρ 8 

ς , κα ω 3 ω , ἃ 54, 5. 
33 Κύριος ὃ Θεὸς τὸν Φρόνον «αυἲδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, " καὶ βασιλεύσει 5 5ω.τ. 19. 

. Ῥρα]. 189 11. ος Ἡ ι) ] - ” 3 . 

ἐπὶ τὸν οἶκον Ιακὼθ εἰς τοὺς αἰώνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ την, 3,44. 
ζ Ν, - », 9 κ 4 ω " 
34 ἔσται τέλος. Ἐϊπε δὲ ἸΜαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον" Πῶς ἔσται τοῦτο, Ίκι 9 τ' 

2. .] ’ 

8ὔ ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινωσκω; 

᾿ 

ΜίςΙ. ᾱ. Τ. 

- 1 ομτον. 22. 10. 3 ον ς »ν σι 3 
Καὶ αποκριθεὶς ο ἄγγελος εἶπεν αὐτὴ ᾿ Εςα]. 46. 6. 

9 5 ζλωνλ. ϱ) «99 38 
- ’ ’ ς ’ 

Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι" ἀ5τ. 15,5. 
μα ” 

30 διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται Τΐὶὸς Θεοῦ. 
10ος, 15. 24. 

δα ’ ἨΠεὺυ. ]. 8. 
Καὶ ιδοὺ, Ελισα- 

3 . ”, Γ δω , 

βετ ἢ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς καὶ 
στ  - -” ; 5! 3 3 ΄ 

3τ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουµένη στείρᾳ. Οτι οὐκ αἀδυνατή- 1ο η 
ιν) - .. - ε5 

Όδσει παρα τῳ Θεῳ παν ὁπμα. 
΄ 4 ω ὁ / 

Κυρίου ̓  7ενοιτο µοι κατα το ῥημα σου. 

ἄγγελος. 

Πετ. 82. 17. 
ΖαςἩ. 8. 6. 

Εῑϊπε δὲ Ἰαριάμ: ΛἸΙδοὺ, ἤ δούλη Μαις 10.29. 
9 . -α ζει 3  »” ς 1π{ς, 18. ο7. 

καὶ απηλθεν απ αὖὕτης ο 

3) Ἅ᾽Αναστᾶοα δὲ ἸΜαριὰμ ἐν ταῖς ημέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν 

40 ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἲς πόλιν Ἡ Ιούδα" καὶ εἰσηλθεν εἰς τὸν οἶκον 
3 3 , ς , ς 

41 Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν Ελισάδει. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν ἡ 

Ἐλισάθετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ 

49 αὐτῆς ̓  καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος ἁγίου ἢἤ ἘΕλισάδετ, καὶ ἀἄνεφώνησε 

φωνῇ µεγάλῃ καὶ εἶπεν ἘΕὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξ, καὶ εὐλογημένος 

43 ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου! καὶ πὀθεν µοι τοῦτο, ἵνα ἔλθη ἡ µήτηρ 

90. εὗρες χάριν] Τη]8 6 ποί α Ἠευταίῖαπι. 3ο 
Τ]ασγά. 1. 58. εὕροντο οὐδὲν ἐπιτήδειον, απά Υ. ὁδ. 
εὕροντο τὰς σπονδάς. Τ]ε πιάαϊἰε [οτπα, ἨΟΥΝενετ, 
18 αἴνγαγς πηθεά ὮΥ {πε (1488ΙςΒ. | 

93. κληθήσεται] “' «πα]] Ῥο.”. Τε [πι ατίαῃ τηῖβ- 
ἑπαπεἰαίίοη οἱ υἱὸς ὑψίστου, “΄ α 8ΟΠ ο{ νε πιορί Πἶση 
οἀ,” 15 οοπιρ]είεΙγ τεβιεά ον ἩΒρ. ΜΠΙάά]εί. 
Τη6 {οτοε οἳ νε εχρτεβείοη 15 αἶκο αὐ]γ Ρροϊπίεὰ 
οαῖ Ὁγ Βρ. Βα]], αἀ, Ες]. Οαἴπ., Ρ. ὅτ, απά Ἠ]5 
Ῥε[επε. τα, Νίο., Ρ. 243. 

36. ὀύναμις ὑψίστου ἐπ.] Τη68θ νγογάβ ατθ 6Χθ- 
πειίσα] οἱ να ρτεσθάῖπσ οἸα1ςθ. ᾿ἘΕπισκιάζειν 5ἱς- 
πίβες, Ἱ. ο ονετεΏπάονν; 2. {ο εττουπά: 5. ἴο 
ἀε[επὰ, οἵ αφεῖεί; 4. 45 Ἰογε, ἴο οχοτί α Ῥονγετ ΟΥ 
Ίπβπεπος ἵπ, οπου κ 2 ως ο 9. | 

26. γήρα. 18 ({ογ γήρα) ἵψ Γουπά ἵπ αἰπιοςί 
1] Όνε ἐς ός. . ὖνο ο ν Εάά., απά ἵς, νν](]ι 
ΤΟΕΆΦΟΠ, (οά Ὁγ είς. Μαι, ατίεκὺ,, Τηίπι., 
γαΐοτ, απά Ῥο]μο]χ. 

---ἔκτος ἐστὶν ----στείρα.] Όπ ης Ιάΐοπα Ἰ Ίνα 
ς πεαίρά {π Ἠεοεῃβ, 3ΥποΡ., απά οἩ Τμαογά. 
{. 10, απά Π, 9, 
5η οἷκ ἀδυνατήσει ---ῥῆμα.] Α ρτονοεγρία] Γοτπι 

οὗ εκρτοκείοῃ, αἰππί]ατ ἴο οης ἵπ (οπ, αν, 14. 
κἡ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ ᾖῆμα. Ἠετο ῥῆμα, Ἰἶκο 
Όνε Ἠεῦυ. ον εἰρπίβον ἠήπς, 45 οβίοπ; απά νο 
Επίωτε Ίνν Όμο Γοτος οἳ νο Ῥτεκοπί. 

38, Ιδοῦ --- Κυρίου.] Άη οχρτοβείοη οῇ Ρίο αο- 

38. τὴν 1. 5εΙ]. χ 
μα τῆς «1 Ὁγ νο ἵν πιοπηξ, ἵ οοποεῖνο, 

Η1Υ εσαπίεγ οι Ἠεύτοι 8ο οβ6ρἩ. Λη- 
6 . χἡ, Ί 1, ἀ τὸ τῆς δρεινῆς (κοἳ], χώρας) τῆς Του- 

ς. Τής {η πογοπᾶά ἀοιρί Ὦγ }οβορ]ι, 
τν ο τα] πω αντ 4 ρων) κατὰ 

͵ «9.1. 1. ὃ. λει διὰ τὴς Ίου- 
δαΐας εἷς τὴν ὀρεινήν, -. 

--πόλιν Ιούδα] Ἠαί εἴγ ἵ στο πιοση{, Ίναν 

ν, σα]]οᾶ αἱ ν. 00. τῇ 

Ῥ6εη πιαο]Ἡ ἀεῦαίεά. Άοπιο (Πῖη]ς «Ἰογιφαίῖει : 
οίμογς, Πεβτοπ. Τί ἵδπονυ, Ἡούνθυοτ, αστθεἀ, ἴ]λαί 
1ἱ οαηποί Ἠανε Ὀεεῃ {Πε /ΌγπιρΥ; δἶπορ Ιέ Ίνας ποῖ 
1 {πο ΠΗἰσ]ιίαπά ἀῑκαϊιοί. Ίετεας Εεύτοπ, Ι ἶ8 
πτσθά, Ὕνας ποί οΠΙγ α Βαοετάοία] οἵίγ, Ὀπί ννας 
βἰίπατεά Ίπ πο Ἠϊσλ]απάς. Βυπί νἩγ, οι, ΐ 
στ νο αθκες, ἀῑά ποί νε Εναηρε]]εί αἱ οπςσθ 94 
Ἠεῦτοιῃ Ί. Τί ποι]ά 56οεπι 5οπτος!γ Ρτοβαθ]ε, ίοο, 
Όναί Ἠο ννου]ά πισπ{ΙοἨ {λα πιογοροῦὶς οϐ νε {τῖρο 
1Π 8ο ν6τγ ἱπάσβη]ίθ α ΤΠΔΠΠΕΥ. πα νντιίοτ 6υοΓ 
5ρεακς οἱ Ίο οπρί{α] ο α ρτονίπςος α5 α οἶτιῃ ἴπι 1 1 

οἳ {ο βαγ, ναί, (15 Ἠε]απά οὔφετνος,) {οπι {πο 
αἰτ ος ἴπο οοη{οχί, νο 5Ποι]ά αχροοί {6 παππθ οῇ 
βοπιθ οργίαἶπ οἵίγ. Ἠεπος ΠΙΑΠΥ Ἠανο βαεροοίοἆ 
Όιαί χογο 18 Ἠθγο 4Π ΘΤΤΟΓ ΤΠ {ο γοπάὔις. Απὰ 
Ἠε]απά, Ῥα]9μί., Ρ. 910, οοπ]θοίπτοςβ, νι στοαί 
Ρτοῦαβ!]γ, ναί νο ἴτας τοπάίπς 18 Ἰούτα, 189ἱΓ 
3ἱδο α επσθτάοίαἱ οΙίψ, απά ΤΠ ιο Ηϊσλ]απάς, α Γονν 
πη]ος οαδί οὗ Ηεβτοῃ, πιοηίοποεά ἵπ 2οξ51. χν. 60: 
χχἰ]. 10. "Της οοπ]οσίπτο ἵβ οπιῦτασθά Ὦγ Ὑαἶον., 
ΜΙοἨπε]Ις, Ἠοβοππῃ., απά Καπ, νν]ο ἵτα]γ οὗ- 
βοτνο, Ὠναί νο εοτῖθος πηὶρη{ οπδῖ]γ πἰβίακο νο 
οοπαραταννε]γ Ἠ]ο Ἰκποννη Ἰούτα ντι νο ννο]] 
Κποννη Ιούδα: οτ ἴαί Ἰούτα, ΠΠΑΥ Ἰπνο Ώθθῃ 
ομαπσος Ἱπ ΡτοπαΠοἰπίίοή Ιπίο Ἰούδα, ἵπ πο πιο 
οἱ 5, Τμκο, ΑΛΑ οοπΗΓΙΠΗΠ{ΙΟΤΥ οϐ ιο αθονο, 
νο] αάά, Οναί οπο Επομ οὗ πο Βορί ἵπ ιο 
Ῥαββαρο οὗ οβπήα ας ᾿Τεὑδᾶ, Ρ]α1ΠΊγ ὮΥ απ ΘΓΓΟΤ 
οῇ Όιο ροτῖρος, {ο ᾿Ιουδδά. 

4]. ἠσκίρτησε ἐν τῇ κοιλίᾳ α.] Σκιρτᾷν Ρτοροτ]γ 
αἰσπίβον {ο Ῥουπᾶ, κο γοπήπρ απἰπια]ςς Ὀί 8 
βοπιο πιο», κο κα ἶγο ἵπ Γωπάπ, πρρ]ίοά {ο ἀθποίο 
Όνο Ἱεαρίπρ οὗ Όνο Γαίας Ἱη µἴσοτο, 809 Ο9Π. κχν 
23, ἠσκίρτων τὰ παιδία ἐν αὐτῃ, παπά ΝΟΠΗ. ΠἱΟΠΥΒ. 
γη, ο, Τα ἵ πο ΠΠΟΟΠΗΠΟΠ ΤΠ πο πάναποσά 
ίπσον ο ΡΤΟΡΗΑΠΟΥ: απά {9 βαπΙΙγ οσσπεἰοποά 
ὉΥ πάάεπ ρογΗγρα ίση. 

40. πόθεν µοι τοῦτο] 388, τὸ πρᾶγμα γέγονε. 
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τοῦ Κυρίου µου πρός µε; ᾖἰδοὺ γὰρ, ὡς ἐγένετο ἤ φωνὴ τοῦ ἄσπα- 4 

σμοῦ σου εἰς τὰ ὠτά µου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ 
επ, 11. 58. κοιλίᾳ µου. 

λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Νιρίου. 

Καὶ εἶπε ΠΜαριάμ᾽ ΠΜεγαλύνει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλ- 46 

λίασε τὸ πνεῦμά µου ἐπὶ τῷ Θεῳ τῷ σωτῆρί µου" "ὅτι ἐπέθλεψεν 4τ 
. 1β8απ, Ἱ. 11, 
ρα, 80, 13. 

: δα. 3. 7, 
Β 
Ρε. 119. 7. 
1οἳ 

Τ]ηή8 ΠΙἹάΠΠΕΣ οῇ αροακίπς 18 α Γοτπη οχρτοβεῖνο οΓ 
απαϊταίίοη αἲ αΠΥ αποχρεςίοᾷ Ἠοποιγ ἀοπο, απά 
5 ποί απποααεη{ ΤΠ νο Ο]αφεῖσα] ννγιίοτα. 

41. ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλ.] 1. ο. ὉΥ α ρορα]ατ πΊαή- 
Ώ6Γ οΓ εροακίπσ, α Τῖ ρογε Ἰεαρθὰ {ος Ίου: {ος ἶνθ 
{ως να» ἱποαραῦ]ε οΕ 4ΠΥ βδηβα{{οῃ. Που Κπον]- 
εἀρο ναι ΝΤατγ ννας {ο Ὀο {πε πποῖποτ ο νο ἈΤος- 
βίαἩ, αφ ΝΘ]] α5 που Πηπηθάΐαίε Ῥα]1οβ 1π να Ρτοπῃ- 
96 οῇ πε απΠρε!, να» ἀουθί]οςς ἱππρατίεά Ὁγ α Ὠ- 
νίπθ τενο]αίίοῃ.. Πηείοπὰ ΟΠ ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλ. τὸ 
βρέφος ΥΘΕΙΥ ΠΙΔΗΥ Μ335. Ἠανθ ἐσκίρτησε τὸ βρέφος 
ἐν ἀγαλλ., νΠΙοἩ 15 οὐ τίεὰ Ὦγ ΜΙαμ., Οτίεςὺ., απά 
ΒΟΠΟΙΣ:; Ὀαί νντοηρ]γ; {οτ νο τοἙάῖηᾳ 866119 {ο 
Ἰανθ αΤΙΒΕΠ ΠΠοΤΟΙΥ [τοπα απ΄ αοοϊἀθεπίαὶ οπ]βείοη 
ΟΠ ἐν ἀγαλλ. (νν]ήοἷι 19 ανν κννατά]ν Ιπίογροβοά Ὦθ- 
{νίθεῃ ιο Νοπιπαί, απά νο νετρ), απά οι {ο 
Ἰανθα Ώθσῃ Ιηβοτίοά, Ὀπί 1π νο νΥτοής Ρίασθ. Βε- 
αἰά95, ἴε τοπά(πρ ἵπ ααοδίίο Ἰπνο]νο», 1π ἐν ἀγαλλ. 
ἐν τῇ κοιλ., ἃ ρτεαίοτ Ἱττοσα]ατίν παπι οαπ ὃς {οαπά 
ΔΗΥ Ὑνηοτο οἱδο ἵπ ὢἱ, Γιο” ντ (πρ, 

40. ἡ πιστεύσασα " ὅτι, ἃο.] Βοππθ ]οἷῃ ὅτι «19096- 
1γ ννΗ]Ι πιστ. Βαί (ή οοπείτασ ο, ποισ] β4Πο- 
ποπεά Ὁγ ἔπε πδασο οὗ Βοπρίατο, ρατος ἀοννῃ [πο 
8θη8ο, ΝΠί]ο ναί ρτοροδεά ὮΥ Καῑη, 18 ΠΠΠΘΟΘΒ- 
βαπ]ν (ογίαος, 

Ἡ 19 οὐφοτναρ]α, ναί πιοδί οῇ νο ρῄταδθς 
ἵπ Οἱ ποῦ]ο οβαΣίοη ατο Ῥοττουνθά Γοια ία Ο. 
Τ.: οερεοία]1γ (γοπι {νο 5ος ο) Ηαππα]ι, {ο ννη]ο] 
ἱ Όθ6ατς α βίτοήσ τοεοπηῦίαπος, απά ἵπ ννμ]οὮ ἔποτο 
Ψ/6ΓΘ 80 ΠΙΑΠΥ Ρ]γαςδθς τοπιατκαὈ]γ καἱ(εὰ {ο Ια- 
ΤΥ 5 ΟΝΠΏ 0396. 

---μεγαλίνει ἡ Ψυχή µου.] 'ΤΗΙ8 196 οὗ ψυχὴ 8 
ποί α πποτο Ηουταίσπα, Ὀαἱ 19 νοτν οπαρλαίίς, απά 
αιμα Όμο στοπίεδί οαγηθείπο»ς απά Ιπ{θηβίίγ οἳ 
{οδ]ίημσ. Μεγαλίνειν, ἵπ πὶς Ρτοσαίοτγ 5ο, (οῇ 
υπο] ἴθτο ατα Ιηβίαηπσοσς ἵπ πο (ακκίσαί νντ- 
ἴ6γν) αἰσηϊῇος ἴο οχίο]. Ταπείγωσιν αἱμηϊῆος ποί 
{πο Μέη, αι {οιοίη εοπαθίοπ, 38 1 (49Η, χχὶκ. 99, 
απά οἱδονοτος (ποιμ]ι Όλο ΓΌτπιογ πλαν Όο ἵπο]α- 
46ὰ 45 α βοοοπάατγ 56Η56, 

48. μακαριοῦσι] “« αἨα]] οβίοεπι πιο ΑΡΡΥ .. 
παπησΙΥ, ἵπ αἰνίπα Ὀίγ] (ο ιο Βανίοιτ οἳ Εἶιο 
ποτ], Ἰπ ή αὈφο]ηίο αφο ἴἶνο ννοτά ο6ς ΓΑ 1η 
απο» ν. 1]: Όαί ἵπ νο Ο]αλείσαὶ νυτίετς Τί 18 
υα11γ. αοοοπηραη]θά νι α Οοπίάνο οὗ Οηᾳ, 
αἰατπρ νο οαµκε, οἱ ογἱσίῃ. 

49. μεγαλεῖα.] Τ]νο ϱ οπιπιοηίαίοτα 54ΡΡ]Υ ἔργα. 
Βυΐ Ττ 19 Ῥοίίογ {ο καν ναί, ἵπ 8ο] α οπκο ας Μμς, 
νο αὀ]οσίίνο ἴ9 ααθὰ εαὐκίαπανε]ν. Χου 8 µεγ. 
ιο ο τοπάςτοά, ουν] αοππο, ἵ μγασίες, "' Όαί 
ἐποίησέ µοι µεγ. ΠΙΔΥ ο ἱταπε]ατοά,  Ἠη ιν οσπ[ετ- 
τοὰ προηπ πο νουν ρτοπί Ὀοποβίς ς ) [ο μεγαλεῖος 
αἰρηίῇος πποτο γαη γα. Τ]ιο οχργθββίοη 18 
Γουαπάεά οἩ Ῥν. κκ. 19. (5ορί.) ἃ ον μεγα- 
λεῖα. 366 Ὀσιί κ. 5]. ἵ δαπι, χα, 10. Το τί, 

ι ά λ - . Ναὶ µακαρία η πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωδις τοῖς 45 

ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ, ἀπὸ τοῦ νῦν µακα- 45 

ριοῦσί µε πᾶσαι αἱ γενεαί" ὅτι ἐποίησέ µοι μεγαλεῖα ὁ «{Πυνατὸς, καὶ 49 
ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ" " Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἲς γενεὰς γεγεῶν τοῖς 60 

φοθουµένοις αὐτόν. 7 Ἠποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ" διεσκόρπισεν δι 

ἁ Ἰά 1810. ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. " Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων, 09 

16. Τ]ιετο 8εεπῃς ἴο Ὦδ απ απ ]οείς Ὀείννεθη 
μεγαλεῖα Ἠετε, απά µεγαλίνει αἲ νετ. 460. Τ]νε εχ- 
Ρτεβδίοη ὁ Δυνατὸς, [ογπιθὰ οἩ νε Ηεῦ. 1}, ἀθθ- 
1σηαΐθ8 κατ ἐξοχὴν (18 ἵπ Ῥ8. χχὶν. ὃ. δερί.) {ιο 
Αἰπιίσ]ίη. ΑΙ ἅγιον --- αὐτοῦ 8αρΡΙΥ ἐστι, τεπὰε 
ές Ἰνο]γ απά {ο Ὦε γενετεποεά 18 Ἠ8 παπηθ.”. Τη 
18 ηλ. οἩη κ; νο 5, . 

.. τοῖς Φοβ.] {ΟΥ πρὸς τοὺς φοβουµένους; ἃ 
ίαχ πι. ανν ΙΤ ΧΝ. ϱ Εκοά. αχ. 6. Ῥς. 
Ἰχκχνί, 2. Βερί. 

01. Ἠετε νε Ἠανο α οε]ερταίοη οὗ ἀο” ρονν- 
οΓ; απά {ιο σεποτα] ἀθο]αγαίίοηἨ ἐποίησε κράτος ἐν 
βραχίονι αὐτοῦ (Ύνηετε νε Λοτὶςί ἀεποίθς οωκίοπε) 
19 ἴπευ Πείταιοά ὮΥ επαπιρίε. ἈΒραχ. ἀεποίος, 
Ὦγ απ ακαα] Ηεῦτενν βρυτο, ἴθ πἰσιὸ νετ ο 
(σα, αξ αλονγη πιοδί εἰᾳπα]ἷν : Γοτ (48 α (ΟΠΙΠΠΘΗ- 
{αἴογ τειπατκς), ' Όνο σγεαί ροννοετ οἱ (1οἆ 15 τερτο- 
φεπίοά Ὦγ 5 Γπσετ; 58 βγεαίετ ὮΥ Ἰ8 ]απά, 
παπά 8 ϱγεαίεκί Ὁγ Ἰ]ς αγπι.. ΒΥ ἔλεος ἵ ΠπΕΛΕ, 
αφ οΏθη 1Π {μα Βορί., να επί οἳ ἀσά,. Ἱπ- 
είεπά οῇ εἰς γενεᾶς γενεῶν φενεταί Μ55. Ἠανο ἐ. 
γενεὰν καὶ γενεάν ; ννη]ο] τοπάΐπᾳ ἶς εἀ]τοά Ὦγ Μαϊ- 
Ον, Βαῖ νυτοπᾳ]γ ; {ος Οναῖ παπά να οἴ]νετ {γεε 
νατίοΒ ἁοφα κ. το ΠΟ ΠΟΤΟ ἴἨπη 8ο ΤΙΣΠΥ να- 
ΓΙΟἱ8 πιοάςς οἱ οχρ]αἰπίπᾳ, ος εἰπαρ]θγίης α ταίηετ 
ππδηα]. οχρτεδδίο, Υοί [ουπάςά ο Όνο Ἠεῦγενν 
ἰάίοπα. ἜΤ]α κα, ἴοο, ΟΓ ποιεν Ὀτοαρ]οιαϊ Όλο 
ῥάᾶ5εασο ἶς Ηεῦυταῖς, 

--- ἀιεσκόρπισεν] “Ίο πετ] ἀῑκοοπιβίςε” Α 
ΠΠΘΙΑΡΗΟΓ πα {τοπ ρα εἶπᾳ ἴο βἰρί α΄ ἀε[οαί- 
οἆ 6ΠοΠανΥ. ἜΤ]ο νιοτὰᾷ ποῖ απ/οφπεπ]ν οσσατ8 
ἵπ πο ΤΧΧ. (απά ἵπ Ελής νθγγ 8οπεο, ἵπ Ῥς. Ἰνη. 
11.), Ὀαίε νοτγ τατοῖν ἵπ νο (Οαφεῖσαὶ τοτε, 
Όιουισὴ οπθ οχαπαρ]ο ἵς πἀάπσοά ὃν Καπ, οπι 
απ, Ὑατ. Ηϊκί, κ. 46. τοὺς μὲν διεσκόρπισεν, 
οὓς (τοπὰ τοὺς) δὲ ἀπέκτεινε. 

Διανοίᾳ ἵ8 πονετγηεὰ Ὦγ ἐπὶ απἀστείοσᾶς, απά παν 
Ὁς απἀφτείοοά {ο ἀοποίο Ὠνοίγ Ἱππποςί Ὀνοιρ]ι8 
ππά ἀθνίοθ. Τ]ο Γι] 89πΠπ8ο ΟΓ νο ῥπεκασο ἵ8 
ννθ]] οχκρτοςκοὰ Ὁν λΜτ, Νοτγίς, ἵπ νο Γο]]οννίηα 
ΡάΓάΡΊΤΗΡΟ : “ Ἠο κοπίἴοτε (ο πππρίπαῖοης οῇ 11ο 
Ρτοιᾶ, Ῥεγρ]οχος (ναί οἩσπιος, ἀῑκίατος Όνοιτ 
ερ Ὀτοαίκς ποῖς πλοπκαγος, βοῖς Όνοςο (πρ 
ἃγ ακαπάοτ πνήοῃ νου Ἠπά απ]οὰ ἵπ οπο αγκίοπα, 
ππά 8ο ἀἴκροτεος νο Ὀτοκοι ρίοσος οΡ 11, ναί νου 
οππ πονοτ ρυῖ Ἴνοιῃ {οσοί]οτ ασαἶπ.. Απά Ὦν ή 
Ίο {της Ὠνοῖγ ννἰκάοπα Ἰπίο Γο]]ν, Ονοῖτ ἱππασίπατν 
μτοπίηθα Ἰπίο οοπίσπαρέ, απά Ὠνοῖτ ρ]οτν ἴπιο 
αἸναπηθς 80 ονοττυ]ίηρ Ὠπνοῖτ οοπηβο]ς, ἵπ 8 ννῖκθ 
πονογηππεηί οὗ Όνο ννοτίά, απ ἴο αἲἳ (αγη 
ο Μία, ποῖ (είν, ργαΐκε. 

03, καθεῖλε ὀννόστας.] Καθαίρω εἰρπίῇος Ργοροτ]γ 
ιο Ῥμ ἀοιοπ, ἃ5 αρρ]ϊος ἴο ἠήπσα; Ὀναί 1 ἵ ποῖ 
υπ/οοποπ]ν ακοά ο) Ῥογκοπα. Τηο 18 
{οτπιοὰ οἳ. Εσο]ας. κ. 14. Ἀεο πι Νοῖο οἩἳ 
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53 καὶ ὕψωσε ταπεινούς. 3 ΙΠΠεινώντας ἐνέπλησεν ἆγαῦ ών», καὶ πλουτοῦντας « Τεα]. 9.10. 

64 ἐξαπέστειλε κενούς. 

220- 

5. 
Ῥ Ίσα, 90. 18. 3 3 3 . » 

ῬἸηντελάβετο Ἱσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, µνησθῆναι κα ὁ 
. α. ἡ . ᾽ . :ς ο - " - ἃ 54.5, 

50 ἐλέους (: καθως ἐλάλησε προς τοὺς πατέρας ἡμῶν) τῷ ᾿αθραὰμ καὶ τῷ 1οτ. 81. 8, 50. 
ο εῃ. 17. 19. νο 5 ᾽ Ρ... Σεν ι ἐς Ν ος οκ οοΐρι 6 σπέρµατι αυτου εἰς τον αιωνα. ἔμειγε δὲ άαριαμ συν αυτη ωσει ρ τῷ μι, 

µῆνας τρεῖς | 

5Ἱ 

ς , κ { »- 

καὶ ὑπέστρεψεν εἲς τὸν οἶκον αὐτῆς. 
ά . . ω 3 

Τῆ δὲ Ἐλισάθετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖνα ὑτὴν, καὶ ἐγέννησεν 
ιν 2» ο ε/ ; 

ὅδ υιόν. ἃ Καὶ ἤκουσαν οἳ περίοικοι καὶ οἳ συγγενεῖς αὐτῆς, ὅτι ἐμεγά- ἀδωνσ. τ. Η. 

’ Ἶ τοῦ 3 αὐτῃα” ὴ : ο ος } ε6επ. 17. 19. ὄθ λυνε Κυριος το ἔλεος αὐτοῦ µετ αὐτῆς καὶ συνέχαιρον αυτη. Και Άλλα Κω 
, 5 ο ι « , 

ἐγένετο, ἐν τῇ ὀγδόη ἡμέρᾳ ἠλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον καὶ ἐκάλουν 
δη . μα 4 - ᾽ 3 - ΄ 

6) αυὐτο, ἐπι τῷ ονοµατι του πατρος αυτυυ, Ζαχαριαν 
ς ’ 3 ” ς | ώ 

61 σα η µήητηρ αυτου εἶπεν Οὐχὶ, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης. 

3 ϱω 
{ καὶ αποκριό εἴ- Γδυρτ. τ. 18. 

Καὶ 
α 3  ὡὰ α -- 5/ 3 Π - 3 ϱ [ ςἳ . 

εἶπον πρὸς αὐτήν Ότι οὐδείς ἐστιν ἐν τῇ συγγενείᾳ σου, ὃς καλεῖται 
.. α΄ Ἡ ΄ 21 ” 

60 τῷ ὀνόματι τούτῳ. Ενένευον δὲ τῷ 
.. ἄ 

63 καλεῖσθαι αὖὔτογν. 

3 -” Ρ.] 

πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν θΘέλοι 
΄ 2... 

ἕ Καὶ αἰτήσας πινακίδιον, ἔγραψε λέγων ᾿ζωάννης ΕδυρΣ. ὅ. 18. 
. ’ 2 ’ Ν ’ 

64 ἐστὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες. "νεῴχθη δὲ τὸ στόµα 
3 - - ας » 2 ας. τι τον 2 ” . , 

αὐτοῦ παραχρηµα καὶ η γλὠσσα αυτου καὶ ἐλαλει εὐλογῶν τὸν Θεόν. 
- ν] ’ 

65 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ (πάντας φόθος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς 
ε/ 

καὶ ἐν ολη 

60 τῇ ὀρεινῇ τῆς Ιουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα. ἸΚαὶ ἔθεντο 

Τηασγά. νΙ. 89. Δυνάστας (Ροίοπίαίος) ἀρποίος, 
ποῖ Κίπσε οπΙγ, Ότί αἰ] νν]ιο ατθ Ἰηγεδίεά ΥΠ ρο- 
Ἠεσαὶ Ῥοννετ, ἵπ Ἐεσθῃς. ΒΥπορ. είς. αρί]Υ 
«οπιρατες Ἠεείοά "Εργ. Ἱ. ὅ. 'Ρεῖα μὲν γὰρ βριάει, 

ἓ βριάοντα χαλέπτει. 'Ρεῖα ὃ) ἀρίζηλον µινύθει, 
καὶ ἄδηλον ἄεζει. ) Ἶψε 

50. ᾽Αγαθῶν ἵ5 α ἵθττη «ανουτίηρ οἳ {6 αἰπιρ]]ο]- 
Τγ οἳ αοπιπποη Ἠ[ο απ Οτιεηία] Ρ]αΐηποςς, ἀεποί- 
Ίπσ Ώνο αμ )κίαία ορ. 

ὤ1. ἀντελάβετο Ἰ.] ᾽Αντιλαμβάνειν ἀθποίες ΡΤοΡ- 
ετ]γ “(ο ἴαη ]ιοίά οί απι (μίπς,” ος Ῥείκοη, ὉΥ ια 
Ἠαπᾶ, ἵπ οτάετ {ο 5αρροτί Τ νν]λεπ Τί 18 Ἰ]κεὶγ {ο 
Ρα]: Όαί ες 18 οτε, α5 ο/ῇει ἵπ ο (]αξείοα] 
νιτίετε, αφδεά ππείαρλοτίσα]]γ, Γοτ «το Ῥτοίθοί, 
“ η ” 

----μνησθῆναι.] 50. ὥστε ΟΙ εἰς τὸ, 385 Υ. Τὸ. απᾶ 
πεπ]γ οἰφενπετεο. ἜΤ]ο οοηβίτασίοηῦ νι] ὃο 

Ρἰαΐπ (τοπα χε ραποιααίίοῃ νήσο] [ Ἰανο αἀορίεὰ, 
απά Ἡξ ἵα οοπβτιπεὰ Ὦγ Ῥ8. χονΗ. 3. ΤΧΧ. πα 

οἳ {ο νε Γα]] «εη9ε οῇ µνησθῆναι. ἀοά (α5 Ἰ 
οκρλααοὰ ἵπ Ἠεο. Βγπορ.) 19 καἱά (ο ες παπί [η] 

{5 ροορίε, ννΊνοη Ίνα οχοτίς Ἰή5 ρονγετ {οτ Ενοῖγ 
ραρροτί, απά οοπ{ετ οἱ Όχοπι ια Ἰδεπεβί Ίο 

50, ὡσεῖ μῆνας τρεῖς] 1. ο., ας ΤΠουρηγ]., Εαίηγπα., 
απά Οτος, εχουν, 1] νοτγ πεαγ {ιο ππο οὗ Ελίσα- 
πο ἀεήνετν. Τ]αί εἶνο Ίοβί Ίνοτ αἱ 9ο οπἶσα] α 
Ὠπιο ννας ρτομαθ]γ {τοπι πιονον οΓ λρίᾶ. 
ἴπσος πο] νοτο ρογίοἀ» ο στοπὶ Ὀπκί]α, Ὁγ ἴἶιο 

τοκοτί οἳ σοπιρα”γ {ο οοπρταα]αῖο 
Όνο πιοῖηοτ, 

50, ἑκάλουν] “Ώου νγοτο οπ]]{πα, «έ ννοτο ρο- 
το σα πι Α Ποφποηίκοηκο οΓ νο Ἱππροτίοσ{. 

ουχί γής ραγηροσίο (ΟΓΠη ο οὐ {9 ἱΠίοῃ- 
ακο-- πα, δή πο πια, 80 Τμακο χἰ]. 

εα, 5. ὃ, 
00 Ἀνένενον]. “νου Πηήπιαιοὰ ὉΥ Ῥουία απά 
ίσης. 8ος Νοῖς καρτα ν. 03, ΛΙ τὸ τί απἨ, κατὰ, 
σε 1ο, Ἡ ἵ πο Πθοθακατγ, Ἠοννονοτ, {ο ἴαλκο (]νο 
τὸ {ου γοῦνο. Ἡ Ἰνοίσηρν (ο Όνο νν]γο]ο οῇ έἶνο οἶπκο 
{ο ονίπα: που ἵς Όνοτς πΗΥ ρ]οοῃακΠα ἵπ νο ννοτᾶ, 
.. κοπης ἱπππρίης, - ορπήργς Πο, 

Ἑπιαἰἰ δφµατε ιογΏέὔις ἠοαγᾶ, το]έεπεὰ ουοτ, ννλ]οἷι 
6 6νεη γεί ἵῃ η5θ ΤΠ {ο Ἐαδί. Λέγων, ““6χρτος- 
βἰπσ..  Α 89Π59 οοσιτΓΙήρ αἶδο ἵπ ἴο ΟΙαδείοα] 
ΝΥΤΙΤΘΙ5, απά ἀετῖνεά {γοπι {λα αποχαοί ΡΏχαςθο]ο- 
ΕΥ οὗ οοπΙΙποΠ Π{8. 

604. ανεῴχθη --- γλῶσσα κ Της 16, Ὦ}γ {λα ὈῬεςί 
Οοπιπιθηίαίοςς, τἰση{]γ τείεττοᾷ {ο οπ6 οἳ {Ἴοςθ 
Ιάἱοπας, γ νπ]ο] α νοτῦ 15 ]οϊπος νγ{] ἔιοο ΠΟΙΠΒ 
ο{ εοσπαίθ 56η8θ: {90 0π6 ΟΠΙΥ οΡ ννλ]ςο]ι 1 15 ϱγορ- 
ετίη αρρ]ὶοαῦ]θ. ο Ηοπῃ. σίτον καὶ οἶνον ἔδοντες. 
απά 1 ϱοτ. Π1, 2. Τάλα ὑμᾶς ἐπότισα καὶ οὐ βρῶμα. 
30 45ο {9δο]γ]. Ῥτοπι. 21. οὔτε φωνὴν, οὔτε μορφὴν 
βροτῶν ὄψει. ΒοείἀθΒ, ἴἶνα {θΓΠΙ ἀνοίγεσθαι ΠΊΑΥ 
ποί απαρί]γ Ὀο αρρ]]εὰ {ο φο/(ἶπο [γεε (λα ἴοησιθ. 
Τη5 (45 Ώο Ἠ]ουγ οὔβεγνοφ) βορ]μοσ]θς απά ΊἼμε- 
πη]ςίμ5 εροα] οἱ ιο {οηριαο Ὀοῖπς δ]ιμέ, ππὰ οῇ ίθ 
ἆοογ ο {πο {οηρας. Ίονν ααγοὶγ ἴ]ετο 5 ΠΟ ΠΙΟΓΘ 
Ἱπιρτορτίθίγ ἵπ εροα]κίπς οῇ Οιο {οησιο Ὀθδίης ορε- 
ρα. Μοτθονοτ, ιο Ἠεῦ. «ΙΓ, ἴο ν]ηο]ι ἀνοίγειν 
ΔΠΒΊΝΕΥΕ, εἰσηίβος ποί οπ]ν {ο ορεπ, Ὀπί ἰο /οοςο, 
38 1η (16Η. χχἰν. 52. 18. ν. 7. 6ο Νοίο οἨ Ματκ 
νΗ. 1. Ἔπας Όνοτο νι] Ὀο πο οσσαβίοἩ {0 84ρ- 
Ρὶν (ννΗἩ πιοδί ϱοπαπιθηία{οτβ) ἐλύθη, οἵ διηρθρώθη, 
ίσο 5 απηρρ]ίοί ἵπ 8ΟΠ1Θ {ενν οορίθΒ, πο ἀουὺί 
{τοπ πα πιπτρίη. 

Γ Ἰνανο ἵπ Ἠσθοσπβ. ΘΥΠΟΡ. 8Πον/Η (ἶναί ένο Ἠγ- 
Ροΐηθείς ὮΥ νο] (ο Ίος παπά ἴἶνο ΤΟΟΟΝΘΤΥ 
ο Ζαο]νατίακ) αροθοἩ ἵ ατίυαίοά {ο παία] 
οΠΗ868 σαµποί Ὁο αἀπιηοά, Ὀδσπαβο νο ΊοπΓΗ 
{τοια νο Εναηρε]ἰκί ενα 1 ννας α- αά]οῖα] ἰπβίο- 
Ποηπ. ἜΤ]νο ρτοβιπαρίίοῃ ας ννο]] α5 Γο]]γ οῇ πιακ- 
ἵπα ΠήΑ, ἵπ οοΠΙΙΠΟΠ ΝΗ ΠΙΑΗΥ αἰπηίαν παττη- 
[ον οὗ Όνο Ν, Ἔ., α πιοτο πμ, οπηποί Ὄο ἴοο 
βΕΥετε]γ τορτοβα(οά. 

00. φόβος] ΤΝ Ἱππροτίβ Ίχοτο α πι]χος Γοο]ίησ 
ΟΓ ιοοπάργ παπά αιος, 

060. ἴθεντο ἐν τῇ καρδία] εοἰ]. ταῦτα, ΠΑΠΙΕΊΥ, (44Υ8 
Ενγπι.), ὡς ἀξιόλογα. Την ϱΏταο ἵν ταγο ΤΠ 1ο 
ϱπηρίοπ] γη ίοτη. ο πα οοπρατο νο Ἠοπιοτίο 
μῦθον ἐντίθεσθαι θυμῷ, απᾶ νο μπίπ ΥΕΡΟΠΕΥΕ, ΟΥ 

Έντο πί, ννμ]σ]ν ἵν [ο τίς, ΟΧΡΙΟΔΕΘΗ 
60. πινακίζιον.] Την ἵ καρροκοᾷ {ο ποπ (ο αὐπιίγαίίοπ; παπά 1ο ἄρα 9 γαοούπα[ίνε, Β9οι 
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πάντες οἳ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες " 
καὶ χεὶρ Κυρίου ἦν µετ αὐτοῦ. Καὶ Ζαχα- 61 παιδίον τοῦτο ἔσται ; 

ΩΟΚκΕ ΟΗΠΑΔΡ. 1. 67 ---Τ4. 

Τί ἄρα τὸ 

ρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη Πνεύματος ἁγίου, καὶ προεφήτευσε, 
Ε Ἱπής, 3. 80, 
Μαι α, λέγων ̓  Σ Ιὐλογητὸς Κύριος ὁ 
| .. - 3 - ΓΡ 15 1,18 ἐποίησε λύτρωσι» τῷ λαῷ αὐτοῦ" 

Θεὸς τοῦ ᾿Ισραὴλ, ὅτι ἐπεσκέψατο, καὶ 65 

Γκαὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν, 69 
(ὁ καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος "Ὁ αν 1. ἐν τῷ οἴκῳ «Ιαυϊδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ" 

Ῥωιθτ, τῶν ἁγίων τῶν ἀπ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ) σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν 

1 αοη. 39. 16. ἡμῶν, καὶ ῥν χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς" ποιῆσαι ἔλεος μετὰ Τ3 
Ῥε 1 τῶν πατέρων ἡμῶν», καὶ μνησθηναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ" | ὄρκον Τὸ 

Ἀ πω Ἡ, ὃν ὤμοσε πρὸς Αραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν, '' ἀφό- Τ4 

ἀετ, “ ναί βοτί ο πιας, πονν, ον] Ον ολΙ]ά ῶδ- 
οοπια 1” 

---καὶ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ) αὐτοῦ] Τ]εβε γνοτᾷς 
πτο Ὦγ 8ο1Π6 βαρροβεά {ο ὂε α ρατί ο{ μα 6ρεες]; 
ὮΥ οίπστ, ποτ τσι γ, απ οὐβοτναίίοη οἱ να 
δω ν παπά Ρρατί οἱ Όνα πατταίίνα. ἜΤ]α καὶ 
5 ποί Γοτ γὰρ, 35 ΒΟΠΙΘ ΒΙΡΡΟΒΕ: Όπί αἰσηίῇες εί 
δαπιὸ, απιά πιέρεα. 

607. προεφήτευσε.] ΝΤαπΥ Ιεατπεὰ Οοππεπίαίοτς 
ὑπ] παί Όλο ἵοτπα Ἰθτο, απά οσσαβΙοπα]1γ ο]δε- 
νηθτε, ΠΠΕΤΕΙΥ ἀοποίος {ο ρταῖδο οοἆ ἵπ (εγνεπί 
απά οχα]ίοὰ βίταῖης, ἠἶᾷε ἴἼιοδο ο α Ρτορµεί. Απά 
Ιπάθεά 1ο] ἃ 86Π86 ΙΠ προφήτης 8 Γουπά ἵπ πε 
Οαβεῖσαὶ ννγίίοτς; Ὀαί ποί 1π Ὠιε βοτρίατα] ΟΠΕΒ: 
ΠΙΕΙ Ἰος5 1Π προφητεύειν. Τί πιαΥ Ιπάεεά ος γη 
τα αβϊτπιθᾶ, Οναί Ἱπ ια Ν. Ἔ., αἱ Ἰδαςί, ΌἼνοτο 
4το Ὀαί ἵννο ἰσπίβοαίίοης ΟΓ προφητεύειν} 1. ἴο 
Ἠτορ/ιοςη, Ῥγεαίοί Γαγε ουεπία; να οί]οχ {ο δρεα: 
τπιάΕΥ {ιο ἐπιμιίσε οί αἰσίπε ἱπαρίγαίοπ. Άονν Όινα 
να οἱ Ζαοἰατίαβ ννας Ὀοί]ι ἱπαρίτεά απά Ῥτο- 
Ραιίσαι. 

608. ἐπεσκέφατο] βοῖ]. τὸν λαὺν, “Πα νὶκεά 
Μη Ἠ5 Ππετογ απά [ανουτ. Το πιείαρ]οτ 
(Νο ος ΙΤ αἱδο ἵπ νοτ, Τὸ. απά γ. 10. Λος 
Χν. 14. Ηοευ. Π. 6.) 18 ἀετίινεά εἰίετ, ἃ5 18 οοπι- 
ΠΙΟΠΙΥ βαρροφβεᾶ, {οια πα ομδίοια οΓρτίπσος, ἴο 
δή ἴπο Ῥτονίποςες οῇ Ονοῖτ Κάπσάοπα, ἵπ οτάετ {ο 
{ούτος ρτίεναπςς», απά οομ{ες Ὀεπεβίςς οἵ ταίηος 
{τοια ιο ν]]πς οἳ ενα ἀῑδίτοκεεά Ὦγ ἴἶνο Ώοπονο- 
Ἰοπί. Ζαο]ατίας) Ἰαησιαρο να ρου τεὰ ὃν να 
Ηο]γ Βρίτῖς {ο ο αοοοπηποδαίοά {ο πα ορΙπίοΠ 
ος ὧιο 8ρθεακοτ, απἀ, Ιπάθοᾶ, αἲ ναί πιο, ο αἲὶ 
δν Ὕν]ο βαρροδες νο ἈΤοβείαἩ Ὕνας {ο Ός τηπ!]- 
Π[ορίος Γοτ νο ἀο]ίνεταπος απ Ὀοπεβί οὗ Ὠιο οειος 
οΡ]Υ, ποί το δο α Ὀ]εβείης {ο νο νν]οῖο Ἠάπση 
τασθ, 

09. κέρας σωτηρίας.] Όπ νο οχαοί παίατο οῇ {16 
πηθίαρ]νος, Οοαπιοηία{ογς ατο ποῖ αρτοθά,. Ἀοθβ- 
βε]{ 6αρρο5ο» πμ αἰ]ακίον {ο πο ἐγο Πιο νν]ο]ν 
Νθτο βοπθίίπαος Γαβδίοποὰ ἴο Ότο Ἠε]ηπείς οῇ ενα 
αποϊοηίς, Εομοτ παπά οἴλοτς {ο νο [ο ου 
ο/ ἴ]ιε αἰίαη, νο Ὑνοτο απποηῃ ἴπο Ἠεῦτοννε (α8 

ο αρα’ απά /οεί 4ΠΠΟΠῃ νο ΟτοςΚ. απά νι. 
Ίασος ο το[αρο {ος αρρ] παπί». Της Ολγίκέ νν]] 
τορατάοὰ π5 α- πουν τοίαρο οἳ εα[οίγ {ο Όνοβο 

νο οπηῦταςο Ἰ]ς το]ἰσίοη, 5, Ἠοννθνοτ, 88ο ΠΙΒ 
ταί]ου Ἰπσοπίοις παν «ολ, Έατ πποτο πατατα] 18 
Ότο οΟΠΊΠΙΟΠ. Ἱπίοτρτοίπίίοη (αἀορίοά Ὦγ νο αη- 
οἶεμίς απά πηοδί ΠΙΟάΘΓΗΝ, 4 αν εαρροτίοά Ὦγ 
Κι.) νήσο] ἀοτίνος νο πποίπρηογ Γγοπα Πογπεά 
απίπια/α, νν]νοβο αἰτοπρι]ι ἵ9 ἵπ Ενοῖγ Ἠογης. Ἠεποο 
/ιο/ 19 α ἵογπα μηνωνν πο {ο ἀσποίο , 
ππά 9 Όνας α αγπηο] οὗ ροννοτ απά ρεϊποἰρα1γ. 
Τ]8 κέρας σωτηρίας ἵδ ρηῖ ΓοΥ βασιλέα καὶ σωτῆρα 
ἰσχυρὸν, ἃ τογα] απά ροννοτ[α] ἀο]ίνογοτ απ Ἰνε]ρογ. 
χο, τῶν ἁγίων ---προφϕ.] Τ]νο κοοοπὰ τῶν ἴα πο 

Γουπά ἵπ 8ΟΠΠο αποῖοπί ΛΤ5Ε., παπά ἵν κπαροσιοὰ 

ποί {ο ὃο ρεπαἶπε - (ΩεγεάοτΏ απά Ὑαΐετ, “νε- 
οα156, βαγ ΕΥ, “' Όνο Αγιο] 5 πο πεγο εἶκο 
80 υ5εἆ ργαεεάεπίε αά[εείίνο.”. Ὑεῖ οἨ ναί νετν 
ποςοιπί ἴεγ ουρ]ῖ ἴο Ἠανε Όεεν εδ τεπάγ {ο 
οαπος] ινε Ατίῑσ]ε, ναι το Ἱπααίτο ννηείμετ (ια 
νεα ν/οτὰ 18 Γη 3η πἀ]εσίνε. Άον Βρ. 
ευῦ απά Βοβεηπι, ΟήηΚ Τί 19 ποί απ αἀ]εσίίνε, Ότι 

ἃ σιῤφίαπάἶυε, 35 νΕΤΥ οβΏίεΠ εἰκεννμετο. ο εί, 
χχχ. 2. 5. 1 βαπι. Ἡ. 9. 3 (τοι. γἱ. 41. «οῦ χν. 
10. Ῥ8. κχκ. 4. ακχ. 29. ἜΤ]ναί Όνο Ῥαϊτίατε]ς, 
{τοπα Αάαπι ἀοννηννατάς, ννεγο (ος φαἶπίς, Όχου 
ποί αἲῖ οῇ επι Ἠ]8 ργορλείς, ἵ5 οετίαῖῃ : απ ννὮγ 
Όνογ παὶσ]ί Όε 5ο σα]]εά, 4γ8 [τοπ Τεν]. 
π- αν ο .. -- τα. 8. 18 νίονν Τ ελου]ά 
ἄνθ αἀορίεά, Ὀαΐ {ος νε νεΤΥ εἰπαί]ατ Ρραβραρε ο 

οί, Ταίκο Ἠϊπηκε]ῇ, Λος Π1, οδ ὰ νων ἀποκα- 
ταστάσεως πάντων, ὧν ἐλάλησεν ὃ ὁιὰ στόματος 
πάσα ίων αὐτοῦ προφητῶν ἀπ᾿ αἰῶνος. ὙΝετα 
πεδὺ. απά οἴηους ἱηβοτί τῶν Βε[ογο ἁγίων» ννμ]ο]ι, 

Ἰονενετ, Βρ. ΜΙάά]ει. Ονήπ]κς πω «σα χει 
Ἰετο Ιέ 15 Γουπά ἵπ αἲ] νε Μ88.: απά ἵ ὅναο Ατι- 
οἷε 6 α5οά νι νε αά)εοίίοε,  οπηποί νο ᾱἱς- 
Ρεηθεά να ἵπ ιο φωῤκίσπσνε. Απά ναι Όιο 
νιγίογ πιεπηί Τί 8ο {ο 6 ἴακον ἵπ νε οὗ 
Λος ἶ5 οἶεατ; Ὀδοπηβθ ἁγίων αὐτοῦ προφ. 68Π ΟΠΊΥ 
πηθαπ, “' οἱ Ἠΐ8 Ἠοἱγ Ρτορµείς:” απά τῶν ἆγ. πρ 
οοσ]ά πιθαΠ πο πιογε. 5 ἰπάεεά ἵ9 οο 
ϱγ 3 Ρεϊ. ΠΠ]. 3. µνησθῆναι τῶν πρ. ῥημάτων ὑπὸ τῶν 
ἁγίων προφητῶν. απὰ εν. κχῇ]. 6. ὁ Θεὸς τῶν 
πνευμάτων τῶν ἁγίων προφητῶν. 

--- ἀπ᾿ αἰώνος.] Τη Ῥηταβε, νΥλ]ο] οΏεπ οὐ- 
α: ο. κ-λ-γ τσνς”- μγ]ίοτς, απὰ κ. η 
Όνο Ο]αθείσα], (1ο, Ἰοννθνοτ, ῥτο[ετ ἀπ᾿ ἀρχῆς), 
πηθαης, “' Ποπα ἴπο πιοδί απεἰεηί ἤπηος,”” 

ΤΙ. σωτηρίαν] Ἱ. 6. ἃ ΠλΈπΠΒ ΟΕ βα]ναίίου, Γοτ 
σωτῆρα } ἃ {οφπεηί ἰάΐίοπα η Όλο Βοπίρίατες. 

Τὸ. ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν π. ἡ.] Ξαῦ. ὥστε. Τ]α 
8οηςο ἵ: “'ἵπ ογάος {ο αἶνονν Ἠΐ8 πποτοΥ απά Κἰπά- 
πθ5ς Το,” ἃο,; [ος νο ρ]ταβο ἆοθν πο ἱππρ]γ αη 
Ῥγοπείδε; Ὀαῖ ποιῆσαι τὸ ἔλεος µετά τινος ΟΟΓΓΘΕΡΟ 
ιο νο Πεῦ. ϱ)) Ἴρη πώς ἵπ οθηπθ. χχὶ. 959. 
ππὰ αἰμπίβος "το ἀθαὶ πιοτοἰθα]1γ απά Κἰπά]γ νι, 
ιο ο. πα -- .... «ά, 

8 ν ὃν ὤμοσε. ο ἀἱ υ η ΑΥη- 
αν οωμηοί υο τεπιονοά Ὁγ .μφαν- το Όνο -- 
οἱρ]ο οἳ αρροκίΠοη; ποτ ΘΥΕΠ Ὦν καρροείηᾳ Όνο 
νο α5 ρυῖ η νο β.ππο σπ8ς νι ο το]α- 
νο, Ὀνδςσακο Ελαῖ ἆσον γἰοῖσοπου {ο ο οοηβίτας- 
εσας αἱ ταίνοτ Ὁγ εαρρ]γίηᾳ κατὴ, Ννν Όαππετ. 
παπά ο νογα, Της νο 9οηβο νν] οα, ον (ὲ ο. 
οοπβτπιοά ὮΥ νο σαι,” ἃο. 

---τοῦ δοῦναι.] Βα8. περὶ, ο ἔπκο τ. ὃ. ΓοΥ ἐν τῷ 
ὀοῦναι, Ἠο]οπ]κισὸ, Της Όνο ποχί νετ. οοη- 
(αΐη νο φμδείαπος ΟΕ νο οπι απίο Αὕταλαπη, οἩ 
νήσο] 9οο Ἠοοσηκ. Ἀνπορ. Τ]ὴο οῇ 
Όνο Ο. Ἐ., ἵπ ἀοκοτισίηῃ νο ἤπιος ο Ένα 
αππάὰ Όλο ερἰτααἲ ννογεμρ νήσο] Ίνας ἴο ευςοσοὰ 
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Ἴδθως ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ " ἐν 
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π 1Ρει,. 1. 15. 

ο. ο ος 
: ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνη ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ημέρας [τῆς ζωῆς] 

76 ἡμῶν. 3 Καὺ σὖ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήση᾽ προπορεύσῃ απ: 8. 1» 
. π ’ . ε , οἃ π ο Ρ ω ὃ ν 512. ν, 17. 

ΤΠ γαρ ποο προσώπου Κυρίου, ἑτοιμασαι οὐους αντου, του ουναί ρ ]μα, 8. 8. 

.ά Π - λ ” 3 - 3 

Τ8 γνωσιν σωτηριας τῷ Λαῳ αυτου, εν 
:ς ο τ . ς 3 

σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ εξ 

1 

3 Ξ ε υ 1 ω α διὰ 4 Μα]. 4.5, ἀφέσει ἁἅμαρτιὼν αυτών, Ἰδιὰ δα) 1 3 
Σε ἃ 6. 1. 

α το - τα ὁ - λ - . : ντ Ίρα. 9. Ἱ. 3 ὄψους, " ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ Όανατου καθηµένοις, τοῦ 1ο 

680 κατευθ ῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. ͵ νε 8 8. 
«Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε α 1ο: 9. 

ἃ θ0. 1. - ’ -” ’ ς , 3 

καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι καὺ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις, ἕως ημέρας ἄνα- Μαι. ἀ. 16, 

Ὁ δείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἱσραήλ. 
8 Ιωῇς, 2. 40. 

ι ἩΠ. ᾿ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆηλφε δόγµα παρὰ 
3 ωμά Ν ’ 

9 Καΐσαρος 4ὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 

{ο ια οετοπιοπίαὶ οὔδετναποςς οἱ {ο Ταν, ἀ5θ 
Ένα Υετγ 84ΠΠθ Ίαηπσιασε α5 (πὶς ἨὨϊνίπε ΗΥΠΙΗ; 
Εινοισῖ πεϊί]ετ {ἶνο 76195, ποτ 6ὖεῃ ἴμε Ρτορῃθί5 
ϐιεπιεε]νες, απἀετείοοά (λος Ῥτορ]θοῖες α5 Ἠε, 
(ΙπΓοττηεά Ὁγ ἨΙδίοςγ, απά επ]ἱσΏ{επεὰ ὮΥ {πε (308- 
Ρε]), ατε επαυ]εά {ο ἆο. ᾿Αϕόβως παιδί Ὀε {ακει 
ποί ΥΕ ῥυσθέντας, Ὀαί ὙΥΙΏΙ λατρεύειν, ΠΙΕΙ 15 
τεφπ]τεά Ὁγ εἶνε οοηδίταςἼοἨ, απά γΥΙε]ά5 α 5εΠ5ε 
πιοδί ἵπ απίδοῦ γη] νε παίατο οἱ νε (1ο8Ρε1, α8 
αἰ]αάΐπρ Το έχε αΏεεπος οΓ1ε ““ ϱρἰτῖί ο Ὀοπάαρε,” 
πποπείοποά Ἐοπι. ΥΠ. 15. "Οσιότητι ἀθποίες πα 
οὕδειναησες τεπάρτοὰ {ο «οά; δικαιοσύνη, ἴε ἆι- 
ἄος ίοπιοπ. 0οπιρατο Ερῃ. 1ν. 24. Τῆς ζωῆς 15 οηΙ{- 
εθά ἵπ ΠΙαΠΥ οἱ (πε Ὀερί Μ35., αἲὶ ιο πιοδί ἴπι- 

{ Ὑετβίοη8, απά 5οππθ Εαΐνετς, απά ἶδ οπη- 
οε]εά Ὦγ Οτιερὺ., Ὑαἲ., Τϊεπη., απά 3ομο]άς απά 
τσι], Γοτ νο σα {αχ Ῥείίετ αοοουηΐ {ος 1ΐς ἴπ- 
αεγίίοπ Όναη 115 οπιςδίοπο. 

ττ. Α: τοῦ ὁ- βῦ. διά. Τνῶσιν σωτηρίας. Τ]]8 
ππάοτ πα Ταν, ννα5 ὮΥ {εσαί γἱσ]ιεοιδπεςδς; απάετ 
ινε 1, Ὁγ γεηιβδίοπι Ο/ δύδ. 

Τ8. διὰ σπλάγχνα ἐλέους.] ΥΠ Ες ΟοπΏρ. σπλ. 
οἰκτιρμῶν αἱ (οἱ. 1. 12 Ἐαεῇ 9 α βίτοηρεῖ εκ- 

ἴοῦ ἔἶναη εἴίετ πο νγοι]ά Ῥε, ίακεῃ ΦΙΠΙΡΙΥ. 
δρο Τό. ἆᾳ Ἀγπ. Ρρ. 08., νο οὔδεγνος (λαί 48 
σπλ. Ῥτορετ]γ ἀθποίοθ {πε υἱσεεγα πιοὐ/ίογα, ια 
Ἠθατε, Ἰάπρ, ὅτο., Ἀθπος ιο ἔετα ἶ α5οἆ οἱ αἰ] 
Όνα πιοτο γεμεπιεηί αβεοίίοπ8 οἳ 1ο παπά, 45 να 
βαΥ οἳ ἴλοφο ἀοκί μία οἱ Όνεπι, ναί νου ατθ 
Πραγέζεκ. Ἑλ. ἶβ, Ἡθς οὈβεγνθς, α ίΤΟηΡΕΤ ἵθτΙῃ 
Όναη οἰκτ.; ἴε Ἰαίτετ εἰσπί(γίησ οΠΙΥ ιο γαΐπ 1ρο 
/εεἱ αἱ {ιο πιίκεγη ο οί]ιογς; νο ΓΟΓΠΛΕΣ, ιο ἀρείγο 
ου Ενας πιίκεγ, νυν] απ αά]αποί ΠοίίοἩ οἱ 

περ, 
. αφ Οπ να Ππίοτρτείαίοη οϐ 

Ες χαχα ἴνθτο Ἰπ8 Ὄθεῃ 8ΟΙΠΟ ἀῑνετείγ ο 
ορίπίοηπ. ἈλΜαπγ οπιίποηί Οοπαπησμίαίοτς ἴπ]κο ἄνα- 
τολὴ ἴο αἱσπί(γ α Ἱνιάδίπρ Ῥταπο], απά βσατα ινε] 
αοπ, κα Όνο Ηεῦ, Γγ. Βαΐ νο πποίπρ]νοτ ἰ8 

.απά Ἰοπάς {ο 1ο α οοΠ/Γα510Π, ((ακοἨ Τη 
σσπαπε ίση νι ὖν νο ννοτὰς Γοἱ]οννίηρ), Οναί [ 9οο 
πο ΤΘΊΜΟΠ {ο αἰναπάοῃ Ελα οΟΠΙΙΠΟΗ Γπέογργοίαοη, 
6 Όνα ἄανγν (τοπι ο Ἠήρ]ι,” νι αλ]ηκίο {ο Όιοο 
ῥαρασος οἱ Όνο Ο, Τ. νν]ηοἷι ἀθκογίρο νο Μομμίαι 

οὗ νο [ἰσ, απά Όλο 4Η, 
Μα. ἵν. 3. Το Ον ἱπίοτργοίαίήοῃ, Ἰπάσσς, 

ε  οὐ]οσιοά Ὦγ Ὑγαία, απά οἱνοτη, (ναί Ενω ἐξ 
πος -Ῥθοβακο νο ΜΗΠ 1/ι 

πε απορπ(κ Ἡν αἰνέαγα {π Όνο )ιογίτοῃ, απᾶ Πο ο 
Τ ής, Ἰνοναναν, ἵ Ἱγροτογή ον] ογ]{οίκπα, 

ον Όνο εΓγογ ο (γίηα ρορι]αγ Ίλη- 
πυασς ἄσνη {ο Όνα τη] οὗ κίτίοι ϱ)ή[οκορ]ήσπ] 

Ίνα οκρτοκκίο ΠΙΑΥ νοτγ ννο]] ο. 

(αὕτη ἡ 
Ώιαί πιοᾷεγαίο εἰευα[ίοπι νυλῖςοἩ ιο 5απ 5οοπ αἰίαιηβ 
α[ίετ 15 το. Ἠονενετ, ἐξ ὕψους πια Ὦο ἴακεη, 
νψηίμ Καῑπ., Τηΐπα., απά λα], Γογ ἄνωθεν, Ἱ. 6. 
{τοπ Ἠθανεπ. 3ο ται, Το]. ἵν. Τ., ἄοπα λα 
Φ10γ]11Π6 οτας]ες, ΄΄ απ πονα Ρτοσεπῖες ο.]ο ἀο- 
πα ταχ αἱίο.. Το ἴθγτης νο] [ο]]ουν Ἱπάεεά 
866ΊΗ {ο τεφι]το ἐς Ἱπίετρτείαίοη. Τη ννλο]θ 
Ρα5δασθ τερτθβεηί5 {με ΜεεείαἩ α5 οοπιπα, κο 
Όιε τὶκίπς 5αΠ; {ο ἀἱδρο] έε ἀατκηθςς υνμίο. οοΥ- 
εγεά νο νγοτ]ἀ, Ὀτιπρίπς Π[ο απά Ἱπηπποτία]Ι{γ {ο 
Ησ]έ τουσ] πο (ἀοβρεΙ. 

το. Τ]ιε βαπιε ΠπείαΡΜΟΣ 15 οοπήπαθεά. Οοπιρατθ 
Ῥ5. ΙΙ. 5. οχὶκ. 105. απἀ οἩ εἰς ὃδὸν βεβ., Εατὶρ. 
Μεά. Τ40. απἀ Έδομ. Ας. 110. 

80. πνεύµατι] “' ἵπ παπά,» απά Ἱνἰδάοπα, 5 ο)- 
Ῥοβεᾱ {ο Ῥοὰ1]γ στον. 

---ἐν ταῖς ἐρήμοις.] ὙΝΠοί]ιογ ὮΥ Οχίς 15 πιεαηί 
Ώνο Ε)ἰ εοιπέγη νν]οτο Ίο νας Ώογη, ΟΥ {με Ἰλεδεγέ 
ΡΤΟΡΟΤΙΥ 5ο οσα]]εά, ἴε Οοπιπθηίαίου5 ατα πο 
αστοςά. ἘΤ]ιε Ἰαΐΐοι πηαγ Ὦε οοπβἰἀετος ρτείίγ ο6ἵ- 
ἰαΐπ.. Τ]ο ρεγίοᾶ οἱ Ἰ5 τοτοιπεηί 18 νν ρτοῦα- 
ΙΗ{γ βαρροδεά {ο Ἠανο θεση αἱ {ιο ασο οΆ ριβογίγ, 
νε ο ννου]ά Ἰανο εἰτθησί] ο) Ῥοάγ απά ποῖπάἆ 
{ο Όδας Όιαί 5οίαάς, νο] Γο Π1Πα γα5 50 Πθςςς- 
εατγ απά 5ο Ῥοποβοία]. Εοτ ας ο ννοι]ά ποί Ῥα 
π/ατροά Ὦ}γ νε ρτε]ιάίοςς ο έπο 1 ονηίδῃ ἴθασ]οις, 
απά ννοι]ά, ἵπ Ονης 5οο]Η51ΟΠ, ἄΡΡΤΟΔΟΗ Πθαγ Πίο 
οσά, απά 5οε] (παί σαἱόάασπος οἱ ἴπο Ἠοὶν Αρ]τς 
ΝΠ{ο] ννας ΠΕΟΘΒΕΊΣΥ {ο οπαῦ]ο ΠΙΠα {ο Ὀο {ο Ἠετ- 
α]ά οὗ Πιο (οβρο]. Ἀνοσί, ίοο, αγθ {16 15ος οἨ 
φο/έμάρ (18 ννε]] 48 αὐθογκἰ{η), 38 νο στοπίοεί οϐ 
πιθ Ἰανο οχρετίεποθᾷ. 30 1 ο8ερΗ5 βροηί 80ΠΠΘ 
γοαγΒ οῇ Ἠΐ8 ομτ]ν γουῖ]ι Τη έμο ἀθβοτί; απά (0111γ8- 
Οβ{ΟΠΗ ΠΠΑΠΥ ο {Ἴοβο οῇ 5 πππίατο αρο ἴπ α οπῦς, 
(α8 1 19 αἱ), ἀΙσοπ]γ εἰαἁγίπς πο ΒοΓΙρίατοΒ 
απά [απλής Ἠΐς Ἱπππποτίπ] ΠΟΜΙΙΤΕΡ. 

---ἀναδείζεως.] Το ννοτὰ 18 οεη αβοά οὗ α- 
ΤΗΙΒΜΙΟΠ {ο ΠΥ οβϊοο Πίο Ισ] ἃ- Ῥογδοῦ Ἠά8 
Ώδεῃ αρροϊηίος; απά Ἠστο ἀσποίος ΄ οπίταπος ΟΠ 
98 ΠΙΙΠΙΒΙΥ 1) ας κ. ]. απά Λοις 1, 24. 

Π. 1. ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις.] ἜΤ]ς ἆοαρ πο 
τοίοτ {ο νο Ἰαβί νοτρο, Ὀ{ {ο νου, ὀθ, βοαα. οὗ ἠιο 
Ρτεσσάίπς Οναρίοτ. ᾿Εζηλθε ὀόγμα, ("απ οὐἷοί οἵ 
ἀσστος να ἱπεασά,” ου ρτοιηπ]σα(σᾶ, ποιο [ου 
πμαίνο, Τηΐς 86ηβο οῇ ἐζέρχεσθαι Ο6ΟΙΥΝ ἵΠ ἴ]ια 
“ΧΧΧ. μί αμ, , 10, ἵκ, 25. απά Ει, ἰ, 19. νν]νογο 
 αηννον {ο νο Που, κΝν.. Δόγμα ἵπ Ολς Γοτοῃ- 
είς οπ8ο οσους ο]ι ἵπ Ἠο]ομἰκείο απά Ο]αλεἷσαὶ 
Οτουσ]ς, 

--εἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκ.] ΥΝἴπου, (01, ητ, 
ὁ 00, 03., ἴπ]κον ἀπογρ. ἵο ὃο ἵπ αρροκήοῃ η Πιο 
Ρτεσσά(πμ. Βαῖ τί ἵ Ὀοίίου {ο καρροΝο αἩ ο) ἱρρίη 
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ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.) καὶ 38 
εΜ{εΠ, δ. 3, ἐπορεύυντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἲς τὴν ἰδίαν πόλιν. | νέθη 4 

δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Ιαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρέτ, εἲς τὴν Ἰουδαίαν, 

εἰς πόλιν «{αυϊδ, τις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἶκου 

καὶ πατριᾶς «Ιαυῖδ, ἀπογράψασθαι οὖν ΠΜαριὰμ τῇ µμεμνηστευµένῃ ὅ 
αὐτῷ γυναικὶ, οὔση ἐγκύφ. Ἰγένετο δὲ, ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐπλή- ϐ 

α δΙαα. 1. 56. 5ο ς , - ο. πάν “ 

σῴησαν αἵ ημέραι τοῦ τεκεῖν αὕτην . Δ 2, . εν - 
καὶ ετεκε τον Όιον αυτης Ἰ 

π ΄ 9 ’ κ. 9 ον δ, Ώ - 

το» πρωτότοκον καὶ ἐσπαργάνωσεν αύτον καὶ ἀγέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ 
, 4 ΄ 3 σ 2 - ΄ - ΄ 

φατνη διοτι οὐκ τν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 

οῇ ὥστε, (1. 6, εἷς τὸ} ἵπ {ιο 5οη8ο ο{ Ῥμγροβε, ος 
Νίο] οχαπιρ]ο8 ατο {ᾖοφπθπί. ΒΥ τὴν οἶκ., 5ο]. 
γῆν, Τε 18 πονν ποτ πάπαοὰ, οαηποί ὃς ππεπηξ, 
{ιο ιοιοεποογίά. Ἀ]ονί ο οιο (οπαππεηίαίοτς ἴακο 
1 ο Ππεαῃ ιο Πέοπαπ ιρορ/ἀ, 1. 6. οπιρίτεος 118 
οχρτοβδίοη (1ἶκο ου) (ογραγπι ἵπ Τα η) ὑοίπα 
επ ἵῃ σεποτα] 156. Ἀ6ς Λος χχίν. ὄ. Άροο. Π. 
10. χνΙ. 14. ἈῬίπσο, Ἀοννανετ, πο Ηκίοτίαη ποίίοεΒ 
5υ6Ἡ α σεπετα] οΘΗΒΙΙ5 οῇ νο νο] εππρίτε; απά 
είποο 1 19 ἱππρτοῦαρ]ο ναί /ιαά ιεγο Όρεπ οπς, Ἱ 
ννου]ά Ἰανο Όεαοῃ πποποποά ἵπ οοππθοίίοη ννῖ]ι 
Όιο Ῥτοργαίοτ οὗ Αντία, να πα { ταί]ας 5Ιρροβθ 
.. Κοισ]οαῃ, Βγπς, Νο, Τματάποτ, Ῥεατοο, 
ἱβομετ, Ἠοδεηπῃ.. απά Καῑπ,, απά οπετ), Όναί 

ομάσα οπ[η ἶς πιοπηῖ, π8 π Λοῖς χὶ. 98. απά Τακο 
ἵν. 5. απά ρετῃαρς αχἰ. 20, Ιπάεεά νο /οννς οπ]]- 
οὐ πάσα {ιο ραγίι οΓ αἲ] νο οατίῃ. Ἀσο Πα] Ἱ, 
1]. 2 βαπῃ. χκχὶν. ὃ. απά Μτ. Βο86”5 Ῥατκ. ἵπ ν. 
Α {ο ἴ]ιο 86Πεθ ΟΓ ἀπογράφεσθαι, ΝΙΕἩ ἵ5 τθή- 

ἀοτεά ἵπ Ε). Ἡ. εν (απεά,)) ννο Ἠπνο πα {δβίίπιοη 
οΓ ᾳοβορ]15 ναί πο {αχ ννας Ιου]ος Γγοπα αάσα ΕΠ] 
πΊμην γοατς αῇοτ (ής ροτίοᾶ, απά Όνο πξε οῇ να 
γνοτά Ταίοτ τοφπῖγος Ἡς {ο πάορί ἴιο ἰπίοτργοία- 
{οι οῇ αἰπιοδί αἲ] πιούστα Οοπιπποπίαίοτς, “' γοσίς- 
(εγεά ;. απἀοτείαπάἶηρ ιο ἀπογραφὴ 35 ἃ ορπΦΗ ΟΓ 
ἴπο ρορμ/αίοπ. ΟΓ 05 ππαπν οχαπηρ]θς ατο α]- 
ἀπσοά Ὁγ Ἰλ/αίς., απά οίμετς ατα πἀάοὰ ἵπ Ἠθοθῃς, 
ΒΥΠΟΡ.; {ο νμΙοἩ Τ ππαδί Όος {ο τοῇοτ (ογ Τη Γογιηα- 
Ποπ οἩ Όλα ποχί νογβο, 48 6ΟΠΟΘΓΗΕ αὕτη ἡ ἄπογρα- 
φὴ πρώτη --- Κυρηνίου, Ιπίο νο ἀἰδομββδίο ο νν ίσο] 
Ότο παίατο ΟΕ Ες ννοτ]κ νν] ποί ρογπηῖ{ί πο {ο ϱη- 
ἴετ. Τ]ο τοπάοτ ἶ5 Πκονν]κο το[εττοεά {ο Τουνη8- 
οπά, (γ, Αττ. Ἱ. δΙ. 

4. ἐζ οἴκου καὶ πατριᾶς Δ.] Οχοῖ., Ἐγρκο, απά 
οἵνογς, Ἰανο τισ]]ν οὔκοτνοά, ενα νο πατριὰ ΥΝ48 
α ρατί οῇ {πο οἶκος: πο Ἰα{ίοτ σοπαρτο]οπάίης ἴἶα 
οοἱΙαἴογα] ΡΓάΠΕΊΘΕ, απά 6νθῃ 5θγνπη{8 (οἰκογενεῖς) 
Ότο Γοτπιοτ Ῥοῖπσ οοπβποά {ο νο ἀῑτοσί πο ο 
ἀοφοσπίς νατγ αἰτηί]ατ {ο νο ἀἰκίποίοἃ, ἅπιοπσ 
Όιο Ἠοιησης, ο) ϱοπίος αππᾶ Γαπμία. ΆΑβοτ Ὠνο 
ΠΙΠΠΥ δοραταἴοης νήσο) Ἠαά ἴακοι Ῥ]ασο οὗ Ὠιο 
Ἰ61νς, ΠΠΝ 81ο] οθΠΒΙΙΑ 18 πο πὔονο ννοι]ά ανα 
οσοι. ἱπιροφεῖρ]ο, πο οπο]ι ννοηί {ο νο ρ]ασα 
νήσο] Ἠπά Γογιοτ]ν Όουπ Όνο οί οὗ ή οἶσπ ος 
Γιαν. Το οπ]γ Τοπβο Ίο πο Οοππσή- 
π{ογς οππ Ἱππασίπο Γοτ Ματγ)ς αοπάαππος 9, ναί 
ϱνο να ΠΠ ἠείγεκα; Γοτ οἱ]γογνν 18ο 1ΟΠΙΟΗ ννοτο πο 
τορ]κίοτοὰ. Επί  ἆοο πο Γοἱ]ονν, Ποια Όινο 
Νογάα οὗ Όνο Ἠναπσο[ίεε, Οναί Ματγ ννοπί ἴο δε 
γοσἰκίεγοά ; [ο σὺν ΠΛΑΥ νοτΥ ννο]] ΠΕΠ, '΄ 4οςΟΠΙ- 
ραπίοά ον,” 

δ. μεμνηστευμένῃ] “« νν]νο Ἰπά ῶοουν Ὀομο]νοά 
(απά να Όνοι ππαττίσος). Τα εαο]ι πιεί ο 
Όιο αοπκο, αρρθατε Ποια Ἁπαιε, 1. 3. 

0. ἐπλήσθησαν αἱ ἡμ.] Ἀϊπ]. επ. κκν,. 94. 
(Βορί.) καὶ ἐπληρώθησαν αἳ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὑτήν. 
Ἡμ. ἵψ ποτο ρῖ [ος (ήπιο; νο] πο ἴ (οφαοπί 
Ι Βοηρίατα, απ ἶ9 Ἠοτο σα]]οά α ἨΗοὐταίασας Όαῖ 

{{ οσσητς ἵπ Τ]αογά, γΙ. 06. αἵ ἡμέραι ἐν αἷς ξυνέθεν- 
το ἥζειν ἐγγὺς ἦσαν. 

7. ἐσπαργάνωσεν.] Ὑπαργανόω βοπτοε]γ 6νετ ος0- 
ους 1η πε (]αβδίισαὶ ὙνγΙίετς, (λοιρ]ι σπάργανον 
οιεπ ἀοεθ. γε Απά Πέ, Ἰόννενετ, ἵπ Έστα αν. 4. 
ὗ]μεςο σπάργανα Ὑθτο Ποῖ οπ]γ ἵπ μ9α (επ, Ῥαῖ 
ενεῃ ΠΠ] Υετγ Ἰαΐο ἵπ πποάετῃ πες, ἃ5δ α Ρτε- 
νεμίῖνε {ο ἀῑκίοτίοη, 

--- ἀνέκλινεν α. ἐν τῇ φάτνη.] ᾿Ανακλίνω ἵδ οβεπ 
αφοά αὐεο]αἴε]γ; Όνε μίας οἳ Ἰαγίηρ Ὀείημ 1εβ το 
ο εαρρ]εᾷ [Τοπι να οοπίρχί, ος ενα εαὐ]θοί. 
ΗΠετο 1 15 α Όσα εἱσπαία ἆἷρ ᾗ, γε, ππᾶ πιαΥ Ὁς τΘή- 
ἀογοά “εγαά/εά.]. Τι 18 ποῖ κο 6ΠΒΥ {ο ἤκ (νε 5οη88 
ο φάτνη. Τ ἵ5δ οοΠΙΠΠΟΠΙΥ ἴακεπ {ο ἀεποίο ““α 
ππαπςορ.. Βαϊ, αἰθνοισ] εασἩ ννου]ά 5οοπα πο 
αΠβ{ τεοερίπο]ε [ος α πουν όση ολ], γεῖ, 45 πια- 
νο ατθ ποῖ ποιο ἵπ αφθ ἵπ 16 Ἐαδι, Όαί /ιαίγ οἰοί]ι 
ασ ἱπαισαά, Επ]ς Ιπιετρτεία{ίοῃ ας Όεσῃ (λοασ]νε 

ρτουηά]θ8ε. αι Ίνα πενετ Ῥεου οριαυ]κ]εὰ 
Όναί ΠλαηΡοΓ8 νετ ποί ιο ὢν να αποϊεβίς: παγ, 
Ώνεγο Ίνα» Όδεῃ (οἱεταῦ]ο ρτοοί αἀάπσθά, ποπ Ἠο- 
πποτ παπά ἨΗοτοάοίας, Οναί νευ 1σεγε; παπηε]ν, οὗ 
Όιο {οτι οὗ ους ογἰὴ. 6ο 8. χκκὶκ. 9. 1οῦ 
χχχὶκ. 0. ἜΓ]α οοππποἩ Ππτετρτοϊα οι, Ἠοννενετ, 
86ΘΙΗΣ {ο Ὦο απίοπαρ]ο οἩ αποϊἸηθτ απὰ πποτε βοτί- 
ους ρτουπά. Ἐοτ 1 ἴνο φάτνη -- ἨΓεί». οΏλεγνες 
ν/αδ α Ρρατί οῇ Όλο κἰπῦ]α, ππ είαῦίο α ρατί ο 
Όνο ἵπης Τὲ Γο]οννς ναί Ίνα νν]νο Ἰναὰ α ρ]αςς {π νο 
αίπθ]α, Ἰιπά οπο ἵπ {1ο ἵππ. Υθὶ (ιο Ε πεί 
βαγς “«χετο Ὑνας ΠΟ ΤΟΟΠΗ ΓοΥ επθα ἵπ νο ἴπη.) 
Ἡ 5 (α5 Βρ. Μιάά]ει. οὔκετνος) ρἰαΐπ γοπα νο 
Ν]ο]ο οοπίοχε, Οναί φάτνη να πο πποτεἰΥ νο 
Ρ]ασο ἵπ νπ]οΝ ο Όαῦε ννας Ἰαἱὰ, Ὀπί νο ρ]αςο 
ἄἱδο ἵπ νο Ἡς ννης Όοτῃ απ εννπά]εά. Τ]μο 
ψ/οτᾷς ἐν τῇ φάτνῃ 5ΙΤθ]Υ κ. πηπο] {ο ἔτεκεν 
Ἡς {ο ἀνέκλινεν, {ΟΥ οἶφο νηοτο «Ἠου]ά νο ἀε]ίνοτγ 
ἴίακο ρ]ασε Ί Νοι ἵπ Όλο κατάλυμα, Γοτ ἔνεγὲ Έλετο 
ννπς ΠΟ ΤΟΟΠΙ, ποί πιοτε]ν Γοτ νο ο, ναι Γοτ 
«« (ιοπιι'. Τι 19 ρ]αῖπ, Ὀνοτοίοτο, επί ννο πηυκί πὀἀορί 
Όνο Ππίοτργοίαίίοη ο Ἰλείς., Ἠοεομ., ἈιάάΙει., 
Καῑμ., απά πηαηΥ ο πογας Ἰν]νο Ὦγ υπάργειαπἁ 
8ΟΙΠο ρίαοε ο) ἠοὐσίπς, Ονουρὴ Ίος εοπνοπ]οπί ἶνηπ 
Όινο κατάλυμα. ἈΜπην Ολη] Τξ ννας απ οπο]οεοά 
ερασο, οἶνοτ ἵπ Γγοπί οὗ οτ Ῥεμίπὰ Όνο Ίνουκο, 
Ρα]εὰ η Ἰκο ους Γη παγάς; νο] 19, ἰπάεςά, 
νοτν ο ----- το Όνο ΡΓΙΠΙΑΤΥ 5εη9ο οῇ ὖνο ννοτὰ” 
8ο], Ἠονανοτ, νοπ]ά κοοπι θαἱ Ιπάϊβοτοπέ εἨε]- 
(ἴοτ Γοτ οπο ἵπ Λπατνς αἰωαίίοη, απά [νοτε[οτθ 
οἴ]νοτς πἀορί ἴ]νο εἰσπίβοαίίοη “« κίαδίε,)' ννη]ολι Ἰαἰ- 
ἴοτ «οη9ο 9 νοαρ]ί το ο οοπβτιηθὰ Ὁγ ἴἶνο απ- 
Ονοτίέν οὗ πιαην οὗ Όνο οατ]ν Ἐαΐλοτα, νν]λο σα]! νο 
Ίαος οὗ Οτήκι)ς πα νεν α οανε. Τ]νοἙς νντίοτε, 
ον/δνος, οκρτοκε]ν ἀἰκιηριἰα]ν Ῥοίννθθη ἴ]νο οπνθ 

ππά {ο φάτνη. Ἶτ 1ς, Τ Ον 2. Όναι Όγου {ουκ 
λάη το πποπη α ολ, απά θᾳπα]]γ 8ο ναί αι μοὰ 
ν φάτνη, ΝΠἱο] ἵ Γουπὰ ἵπ βοπιο αποϊοπε 
Βυϊ νο ααλοτίεν ἵς ἱηκαβϊοίοπί {ο οεια]τα]ν Ενας 
τοπδίη σι. νο] κοοπας ο Ἠανο οτἰρϊπαϊοὰ {οσα νο 
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8 κ. Λ , νο ἐ - , ω κά λ - |, ᾽ ] , 
αἳ ποιμένες σαν ἐν τῇ χωρᾳ τὴ αὐτῃ ἄγραυλοῦντες καὶ φυλασ- 

) ” Δ αὐ 4 ν νο . 3 ) 2) 

9 σοντες φυλακᾶς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίµνην αὐτῶν. Καὶ ιδοὺ, ἄγγελος 
2 -” Ν., . . 2 -ν.. 

Κυρίου ἐπέστη αυτοῖς, καὶ δόξα Κυρίου περιέλαµψεν αὐτούς" καὶ ἐφο- 

10 βήθησαν φόβον µέγαν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος Πἡ φοβεῖσθε᾽ 

:ἰδοὺ γὰρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν µεγάλη», ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ | 

11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ, ὃς ἐστι Χριστὸς Νύριος, ἐν πόλει 
1 - .. «ϱ 

19 4αυϊδ. Καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον " 
ς ΄ εὑρήσετε ῥρέφος ἐσπαργανω- 

κ Ώαη. 7. 10. -- ΄ . - 3 ΄ 

19 µένον κείµενον ἐν [τη ] φάτνη. 3 Καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέ- πον ὸ τα 
’ .. 3 ΄ ] ’ 

λῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου, αἰνούντων τὸν Θεὸ», καὶ Λλεγόντων "}1οῆς 19.88. 
- - 3 3 

147 «όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γης εἰρήνη” ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία : 

αἰεγαίίοπ οἳ ΟΓΙΗς5, νπο ἴοο]ς φάτ. ἵπ ἴἩθ 5οη5θ 
εγ οτ ογίῥ; α 86Η56, Ἠού6νας, ΓοΓ ΝΠΙΟἨ (πετε 

5 πο ροοᾶ ααἰλοτί(γ ἵπ Βεγέρέπγε, Νηετε πε νγοτά 
ΙπνατίαὈ]γ εἰσηῖῇες α εία]] [Το οα{{]ε] οἵ α 5ίαθια 
{ο Ποτςες]. Ώ6ε Ἱη[γα χΠϊ. 16. Αςίο Ίιε οποῖςθ 
πνθεπ {πο αὔογε Όννο ἱπίετρτείαίίοης, πεϊί]ιογ 

5εεπης {ο Ὃε οοτΓγθοί. Τη φάτνη αΡΡθαῖΒ {ο Ἠανθ 
Ῥεεῃ πεϊίἸετ α πιεγε ἰπείοδαγε, ΠΟΤ ἃ τεσµίατ ῥἰ{ᾶ- 
ἔπο, λε οιἵ σίαδίο. Τι να ἱπάεεά εκαοΏ]γ Ἰ]κε 
ια Ιουεῖς απἀ κᾖείς, οονετεά οἵὖετ Ἰεαά, Ῥαί 

π οπ οπθ εἰάε6, νπΙοἩ ατα Γουπά τοιπά ους 
αγτπ κ, οἱ ᾖοπιρ κίαἰΐδ. Απ Οπῖς νγοι]ἀ Ῥε, 

1η α οἰϊπιαίε Ίο Όιαί οἱ ἑαάφα, πο Ῥαὰ επε]ίετ 
Γοτ νε ἠοµφείε. Ῥ]λοςς κα {ή5 ννετο 5ο ΘαδΙΙΥγ 
οοηβίταοῖίεᾶ, απά 5ο οοπνεπἰθηῖ, ἴπαί Ι 18 ποί 
Ρτοῦαβ]ε α εαυε «Ποι]ά ανα Όθεῃ 5ος ν/π]ο] 
πγου]ά Ἰαγε Ῥεεῃ 1π ΠΙΠΠΥ τοβροςίς 655 οοπι{ογία- 
Ρε. Οπ Όιε αυνίβ] καταλύματα, 568 Ἠεο. ΘΥΠ. 

8. ἆ Ύλη Τ]ιο ννοτὰ ρτορεγ!γ εἰσηίῇος 
(ο αὐϊάς 1π πε Πε]άς μή ἀἱο, νυηείετ Ὁν πΙσ]{ οἵ 
ἆαγ, Όαί αςαα]]ν Όνε Γοτππετ. Τί 5 ποί οοτίαίπ, 
Ἀούννενετ, Οναί Όιεςο «περ]ογάς αὐοάςο ἵπ {ο ορεπι 
αν. ΤΓπεγ πιὶσηί Ὦε ἵπ ης; {ος ΚΥΡΚε οἶίε 
Πτοπι Ὠἱοά. Βίο. ἀγανλία, ἵο ἀεποίο α ΠΙΙΠ{ατΥ ϱη- 
οαπιριπεπ{. Απά Βαδυεφυίας, Ερίεέ. 1. 68, 6ροακ5 
ο“ νναπἀετίης βοοκς ”΄ (Κο {ο ΒραπίςΗ Μοτίποφ) 
(επὰεά ἆαγ απά πἰσηί ὮΥ ενα βΠερ]ιογάς, νν]λο ΟΣΓΤΥ 
Οιεῖτ νῖνες απά ολ]άτεη νι νετα ἵπ Ψασσοης, 
απά {ο Ὀπεπιβε]νες, Ίο αἀάς, “« εχίσµα /αβογπιασηία 
επάωπή,”” πο ἀοαὈί, 5αο]ι ας πο ἠίγά-ῤοι )ιί οί 
βος απ ΡΟΜΓΠΙΑ 80 στα Ἠήσα]]Υ ἀοφοτίρεά ΡΥγ Βοβοτί 
Βἱοοπιπε]ά ἵπ 8 Ἡ, ΑΓΠΙΕΤΑ Βογ. Ὑαί (νοκ 
εἰγερ]ετάς Ίνετο ρτοῦαῦΙγ ποί Λοπιαᾶοε, Όσι Βοί]ι- 
Ιελεπιίίος, ννοβο «« ννπίοἩ ονετ Οιείγ Βουκα ὮΥ 
πἰρ]α ' πιαΥ ὃς Ῥεδί οχρτορφοᾷ ὮΥ πο πιοετη 
ἔετπι ῥίνοµας, νο οσο Γτοπη ἴπο Α. ΦΗΧΟΠ 
περασίαη, πἰφίαγε,. Τῆς νυκτὸς 5 [ΟΥ νυκτερι- 
νάς; απᾶ φυλάσσ. Φυλ. τ. ν. ΤΙΠΥ Ὦο τοπάστος, 
., πα πα πἰρηί νναίσμεςτ” νο ρ]αγαὶ Ἠανίη 
ταβετεπος {ο ενα γατίοι ἴ1ΓΠΒ, ΟΥ το]Ιο/ς, Ὁγ νν]ίο 
Όνο νναίε]ι ννας Καρ. 

9. πίστη ο4- Ἐφιστάνα ἀσποίοι {0 οοπιο 
προπ {ιο εἰσ]η ή, παπά, 45 αρροατε ΓΓοπη ο 
εχαππρ]ες ἵπ Ἠγεῖα,, ἵν ομρεεία]]γ αφοἆ οἱ 6Ἡρογ- 
πιαίαγα! ἈΡΡΟΛΤΑΠΟΘΑ. Δόξα Κυρίου ἵς οχρ]αϊποὰ ΡΥ 
ΠΙΣΠΥ τεσεπί Οοπποπίαίοτς “α ὑτίσ]η σ]οτγ ος 
α.. ὮΥ α- νο] Κκποννη ἰάΐοπι ααά(πς {ο 

πάπια ο νο Ὠοίίγ, Βαι Πε {κ Ῥομίου, νν η] 
Επήνγα., ΙΟΥ, Βεμοεᾳ., απά ΎΥα], (ο ἴακο Τε 
πετα, αἱ Λοῖν γ, ο κα π]κο ἵπ Εκος, κχίν. 
15. κ) 54. ο τ-- μα, Ἡ. 5 Οµ, νά, 1. Ἠου, 
ΠΠ Τ 13 αἵ Οεἷον φῶς, ΟΥ οχίτο(ης ρ]θή- 
4σαη, . ο λίοῖ ὔνο ον Ἶν γοργοκοη{οὰ ῴ πῇ- 
Ῥοπτίπα ἴο πΊση ; ππᾶ κοπιοήπιον οα)]οἡ Πιο 9]ιο- 
οήπα], . αΡΡΟΆΓΑΠΟΘ ΓΓοπση(]γ ποπά θὰ, αν {η 
Ομ επκο, Ὦγ Α 6ΟΠΙΡΑΗΥ ο πησο]ς, 

10. χο] ΕΥ πιαίσΏνπαγ, ος σπυ κο οἱ 1ο,” 
οἱ. 1. Χ. 

Ί1ρα. 57. 19. 
/ Ερι. 2. 17. 

Ῥοπι. 5. 1. 

α5 ὅαπιες 1. 2. απᾶά ΑτὶδίορΗ. Ῥ]α{. 097. λέγεις µοι 
χαράν. 

11. σωτήρ.] είς. Ίνα Ἠετο απἀ οἩ 1. Τ9. ἵπ- 
οοπ{οεςίαῦΙγ Ῥτονες (αβίετ Βρ. Ῥεαγεοπ), ΡΥ α ναςί 
αβ5επη]ασο οἳ οἰίαίίομ5, Επαί ἴο ἴΘΓΠΙ5 σωτὴρ, 
Κύριος, Θεὸς, απᾶ ἐπιφανῆς, 58ο οΠεπ αρριεά Ιπ 
Φοπρίατο ἴο ᾗεθας Οσὶεί, Ῥτουο Ἠῖπι {ο Ἰανε 
Ῥεεῃ οἳ απ΄ ογἱσίπ [αΓ πογθ αασιιδί Παπ ἴηα Ἰι- 
ΠΙΠΠ5 μα ἴθτπης Ὀοῖπσ ΟΠΙΥ αρρ]ιοαῦἰε {ο α [εις 
Άγασεπς, Τ]ιο Βοπ ο «οσα, απά (οῦ. 

12. τὴ Φφάτνῃ.] ἜΤηε τῃ ἵδ ποί {οαπά ἵπ ΥΕΤΥ 
ΠΙΑΠΥ οῇ Όια Ὀεεί ΜΡΒ., απά οατ]γ Εάά.; απά Ίιαβ 
Ὄθθμ., νν{ῃ τ6αδοπ, οαποε]]εὰά ΡΥ νο Εάῑίοτς Γγτοπα 
Ἡηαΐ5. {ο Ξο]οίΣ. 

14. ἐν ὑψίστοις.] 9αῦ. οἰίλετ τόποις 5οῖ]. οὗρα- 
νοῖς, (1]ια Ρρ]ιτα] Ὀείπς α5αἆ νν]ί] το[ετεηςθ {ο ἴθ 
Ηεῦ. Ὁ. 1), πολι οπΙγ οσσγς 1Π ο ρ]ατα]), ος. 
Τα{ΠΘΓ οὐρανοῖς, τοφαϊτεὰ Ὦ} ἐπί ἆοσιπα οῇ { ουνίς] 
Τ]ευ]οςγ, ΠΙοἩ τοσ]κοπεά {ερ ἨθανθοΠς, ἴ]θ 
αργία, ἴα δίαγγγ, απά ἴα /ισ]ιοδί, οἵ {πε 5εαί οἳ 
4οἆ απάἀ {ο απσε]ς. ἜΤ]ο Ρ]γαςθ οσο αἱδο ἵπ 
ης) η 9. Ματς χι. 10. Τικ χὶχ. ὀδ. ὦοῦ 
χνι. 19. 

--- δόζα ----εὐδοκία.] Τ]ετο ατο {ονν 5οηίεησθς 5ο 
οτί, νν νήσο] ( οπηπιθηία{ογς Ἠανθ Ώθεθῃ ΠΙΟΥΘ 
Ροτρ]εχεά απ {Πῖδ. Ἠσοποο 8οΠἹθ τοπᾷ εὐδοκίας, 
απά ολοι» οοπ]ροίγο εὐδοκία. ἘΒαί ἴἶια ΓΟΓΠΙΘΓ 
ΒΟΘΙΗ5 {ο ο ποτε] απ αποϊεπί οοπ/ροίμγε, απ 18 
α5 Ἠτί]ο {ο Ώο αἰίομάες {ο α5 πο Ἰαίίοτ, νΥμῖοἩ 18 
Ρτο[θβεος]ν ειοἩ. Χο στοαίοτ ποίίσς 15 ἀπθ {ο 
Όιοςο νν]λο οἨπησο {πο ἀοποίοση Ιπίο α Κῑπά οἳ 
Ῥγογεγῆ, Ὦγ (ακίπσ εὐδοκία ἐν ἀνθρώποις 38 ἴ]ο γο- 
ἀἱσαίε, απά πε τοβί ο πα ννοτᾷς ας ο ῤ/εοί οἱ 
Όινο φοηίσποθ, Ὑατίοις πποίποςς οῇ πίοτρτθία]οῃ 
Ἠανο Ῥθουι ρτοροιπάσοὰ Ὦγ Οοπιπιοηία{ογς ο ο 
Ια8ί Ίνα) οοπίΙΥ ς 31] Παβία πποτο ος 1055 {ο οὐ- 
Ἰδοίοῃ, ἴπ 9 εἰταῖί, α τοσσπί Επρ]ϊκα Οοπι- 
πΙΠ{Α{ΟΓ οοπ1θς ἴο οΓ αἰά, απά Ῥγοροβος {ο ϱχ- 
πίοπίο 5 ᾖοπι πο οππατγαδεπιοπί Ὦγ α βἱππρ]θ 
οχροάἱσπε, “ Τ]ιο ν]ο]ο ἀῑβηοι{ν (Εαγ5 Ἠο) 86ΦΠΙ8 
(ο Ἠπανο αγ]ποῃ (οπι ἀῑνιάίπσ ιο νογςο Ιπίο {1/66 
οαήβοβ, Τηα{ Τί οοηβ]κί5 οπ]γ οὗ οο 1 ονἰάοηε 
{ο ἀθιποπβίταίοπ, Γγοπα πο αρροβίίον οῇ ἐν ὑψί- 
στοις απιά Θεῷ ἵπ Όνο οπς, {ο ἐπὶ γῆς ππὰ ἐν ἀνθρώποις 
ἵπ ο οίπον. Ἠθησο α]κο νο [ο]]οννίησ οτάοτ: 
θεῇ ἐν ὑψίστοις ὀόξα (ἐστὶ,) καὶ ἐν ἀνθρώποις ἐπὶ γῆς 
εἰρήνη, εὐδοκία, Επί 9ο ἷνς {γοπι Οπ19 Ὀοίησ«ε ον]- 
ἆσπί {ο ἀσπιοπαίγίοῃ,) Όνο κοηίσησο, ονοῃ α[ῇογ 
 Ἰαν ΏοσἨ ρηΐ οἩ πο Ἠοὰ οῇ Βτουγαδίος, βΗ11 το- 
τησ ης (πε γαληί[ο ἰο) νο ΑΠΘ ---- ἶ, ο. ΓΓΑ ; 
{ο αἱ εὐδοκία ΠΙΝΕΙ ποσθμκατί]γ ο τοροπίο ἐστιν 
απά ἐν ἠνθρώποις ΠΙΝΜΕ αἴκο νο τοροπίος, ονογννκο 
Όνογο ν η] ἵνο πο βοηο. Ἠομίάον, ἴο ογάε/ Ἠογο 
Ρτοροκοά ἆθθν νίο]σησς {ο νο ϱ]πίΠ κέτασίατο ο 
Ενα κοπίσησος παπά ναί Ὦν νο ανονο ποπ σποᾶ 
απ Ηγα] ρτοσσάμτο, ο αρμοκήίοη ') παρροκεὰ 

0 
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Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀπῆλθον ἀπ αὐτῶν εἲς τὸν οὐρανόν οἳ ἄγγελοι, καὶ 16 

οἳ ἄνθρωποι, οἳ ποιμένες, εἶπον πρὸς ἀλλήλους' Αιέλθωμεν δὴ ἕως 

Ἠηθλεὲμ, καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὺς, ὃ ὁ Κύριος ἐγνώ- 
ρισεν ἡμῖν. Καὶ ᾖλθον σπεύσαντες, καὶ ἀγεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ 16 

τὸν Ἰωσὴφ, καὶ τὸ βρέφος κείµενον ἐν τῇ φάτνῃ. Ἰδόντες δὲ διεγνώ- 1Ἱ 
ρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τού-- 

του. Καὶ πάντες οἵ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ 18 

τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς. Η δὲ Λ{αριὰμ πάντα συνετήφει τὰ ῥήματα 19 
ταῦτα, συµθάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. καὶ Ἐ ὑπέστρεψαν οἳ ποιµέ- 950 
νες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ 

εἴδον, καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 
ςαοπ, 17. 19, 
Ι.εν, 152, 8. 
εαρτ. 1. 8Ι. 
Μαι, τν 21. 

ολα Τ. 22. 

α [νον. 12. 9. 
εί εεφᾳ. 

ΚΑΙ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτώ τοῦ περιτεμεῖν Ἡ αὐτὸν, καὶ 91 
ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ 
συλληφΘηναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 

ΣΚΑΙ ὅτε ἐπλήσθησαν αἳ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν, κατὰ τὸν 53 
’ .. , ΄ ’ δν 3 [4 ’ - - 

γόμο» Ἰωυσεως, ἄνηγαγον αὖὐτον εἰς Ἱεροσόλυμα, παραστησαι τῳ ΚΝυ- 

Ὁ Επχοά, 18. 2. 
4 2ο, 29. 

48.16, 17, ἡ 3 2 ὥ . ᾿ 
εν, 12.68. τοῦ  δοῦναι Ουσία», κατὰ τὸ 

ρἱῳ, (ὁ καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου " 5“ - 

Οτι πᾶν ἄρσεν 53 

διανοῖγον µήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται") Ὁ καὶ 34 

εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος 

τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν. 

18 ποί θηο]ι, Ὁιί απ απἰΠιε(ῖσαἰ αροᾶἀοκἰ. ἜΤηε 8οπ- 
τοηςθ, 1 τεροαί, ἶ9 σταπαπησ{{σσ]1γ ἐγἰπιεπιηγίς. Ἐοτ 
ἠλουσῃ 5οπιθ οπη]πεηπί Οοπηπιθηίαίογς τεοσοορηίπε 
ος έιοο ΠΊΕΠΙΏΘΙ5 απά α οογοίίατη, Ὠιαϊ ἵ5 οοἩ- 
οεάῖπς ο νατγ ροῖπί ἵπ ἀἱδραίε, πο οογο]]αΓΥ 
οΊαμςο οοης Ημ 1πσ α ἠμίγα. Τα Οτὰ Ιπάθεά 18 
ἵῃ ΦΟΠΠΘ ΠΙΘΗΦΙΓΟ οχορείἶσα] οῇ ιο ρτοσθάίηᾳ; ἐν 
ἀνθρώποις οοττεεροπάΐπῃ {ο ἐπὶ γῆς (ΝΠἱσ] οο{Γ6- 
βΡροπάς {ο ἐν ὑψίστοις οἳ νο Ηγδί ΠΠπ6ΠΙΡΕΣ), απ εὖ- 
δοκία ἴο εἰρήνη. Αἲ ἠινα 5οσοπά ΠΙΘΠΙΡΟΣ, Θεῷ παιδέ 
ο δαρρ]ίοὰ [γοπα νο βτεί, παπά ο {πκοι ΓΟΓ πρὸς 
τὸν Θεόν. Τί πιιβέ αἱκο ὓο εαρρ]εά ἵπ να Ιτά 
{τοπα {ιο 5οοοπἀ. Εὐδοκία εἰση]ῇος α είαίο οῇ αο- 
οδρίαπσθ, ἜΤ]α οπηβείοι ος πο οορι]α Ὀο[οτο {ο 
οἶαιβαο ἐν ἀνθρώποις εὐδ. πΙαΥ Ὀο ποοοιηίοὰ Γοτ 9Π 
Όια ρτϊπείρ]ο εασσοφίοά Ὁγ Ὠοδδτ,; παππα]γ, ἰἶνας 
«έβιο] οχο]απηπίοτν βοπηίθοησος αγο αδαα]1γ Ὀτοκοῃ 
πρ Ἱπίο ελοτί οΗρίίο οἸααφος.. Τί εἸλου]ά 86οΠῃ 
πονθδνος, (ναί εὐδοκία ἵ8δ ἵη ας» νι, απά 
οχρ]απαίοτγ οῇ ἐπὶ γῆς εἰρήνη. "πας νο 5εηίθηοθ 
9 σγαπιπιαἰσα[[η (τἰπιονηῦτίς, Ὀαἳ ἐπ 8οπδε Ὀϊππθίῃ- 
τίς. Τη «μοι οπ868 ο) αρροβί{οῃ ὅ ἐστι ἵν πάο- 
βίοσᾶ, απά (8 πο σορα]α 18 Πδοθββατγ. Τί 8 
Ρἱαἶπ ναί ννο τηαδέ εαρρ]ν ἵπ νο νο Ἰπδί οΊαικος 
ποῖ ἔστω, 38 ΠΙΊΥ 4ο: Ὀί ἐστι. ἜΤ]ο δὰ απά δὰ 
οἴαμδος αβείση {ο οαµςε παπά στοιπά ο) νο ὀόξα. 

15. καὶ οἱ ἄνθρωποι, οἳ ποιμένες, ἃο.] Τ]ο καὶ 
ἵ, 48 οΏσῃ, τοὐππάσηί, αΏίοτ νο ΠΙπηΠοτ οὗ ιο 
Ηεῦ, Ἱ. Απ {ο νο ποχί ννοτάς, ἴνοτο ἵς πο, 38 
ενο Οοπιπιοηίαίογς ε4ρροβο, μοι ΡΙδοπαδπας ΓοΥ 
ᾖνο α9ο οὗ ύπο Αγίσ]ο Ὀοίοτο οασἩ ννοτὰ Γοτρίάς α 
(ο ἴακο ᾗί ας {ο οΟΠΑΠΙΟΠ ἰάίοπα ἄνθρωπος µάντις } 
Ῥαἱ νο Ἰατίου {οτπα ἵ ἵπ αρροβίίοῃ ΝΕ, απά οχο- 
οϊῖσαὶ οὗ ἴἶνο ΓΌγπιοτ: 4. ᾱ. νο πηθη, ἶ. 6. Όλα 
αθρ]ιογάς. 

---τὸ ῥῆμα.] Τ]ο Οοπιπποηίαίοτε Ίχογο {αΚο ῥῆμα 
{ου πρᾶγμα, 38 ἵπ κονοτα] οἴἶνογ ραββ1σος. ΑΝ ἴο 
νο Ποῦ, ἍὝ], Απά νο (τοσο Ο]αλαίσαὶ ἔπος πιά 
λόγος. Τ]ωτο ἰβ, ονθνος, ποποτα]]ν α- κοτί ο 
εἰρπίβοαἰε ρΡαςπαπς, Όνε νγοτὰ ἀοποῖίης α Οπς 

δροζεπ ο. Ἠετε τὸ γεγονὸς 8 πάάεά Ὁγ γναγ οἱ 
οχρ]απαοῃ. 

ϱ. ἔντῃ φϕ.] Ῥεπάετ “΄ἵπ Όνο Ἠοπιο-κία]]. 
19. συμβάλλουσα.] 3οπε οχρ]αίη Οής “6η- 

ἀοανουτίπᾳ ἴο οοπιρτεµοπά.”. Βαι νε ρτου ἱ8 
Πππρογ[εοί. Όιλοτα, λος ο "Ροτπηίηᾳ οοη- 
1εοίατες τοβρεοίἶπς, 1. ο. Ὁγ οοπηρατί Εν οι 
Ργοςοηί ογεῃίς. ζμι [ας πποτε Ὃ--- 
απ] {ο ἴἶνο οοπίθχί 15 ἴ]να οΟΠΊΠΙΟΠ Ἱπίοτργείαίίοη, 
«ροπάετίηᾳ, τενο]νίηρ,’ 8 ἵῃπ ΠΙΠΗΥ 5 οΓ 
νο Οαβεῖοαὶ ἨΤΙΘΓ8. 30 διαλογίζεσθαι ταῖς 
καρδίαις ἵπ Ματς Π. 6. απά Ἰακον, 39. Ἐν τῇ 
καρδίᾳ Ῥε]οηιρς Βοί] {ο συνετήρει ἃπά συμβάλλουσα. 
5ο Ώαπ. γἰΙ. 98. καὶ τὸ ῥῆμα ἐν τῷ καρδίᾳ µου συνε- 
τήρησαν. 

90. ὑπέστρεφαν.] Της τοπάϊπα, Γοτ Όνο γα]α. 
ἐπέστρ., ἵν Γουπὰ ἴπ αἱπιοςέ αἲἰ Όνο Μ35. παπά οαεἶγ 
Εάά., εοπβτπηθά Ὦγ ΠπαπΙθτοΙς ρα88ασος γοπα 8 
(0οΜρο] απά νο Λοῖν. Απά Τε 18 .- Ὁγ ονοτγ 

ο . Οτιασα] Γάιος οιαι ἸΝεἴς. {ο ὃς 

9]. αὐτόν] Της ({οτ Όνο Ὑπ]σ. τὸ παιδίον) ἵ 
Γουπὰ ἵπ αἰπιοκί αἲ] νο οοδεί 958. απᾶ Ὑοτείοης, 
παπά οαπτ]ν Εά4.: παπά ἰκ πἀορίοά ὃν Ἁπαα,, Οτίθεὺ., 
Τπππα., Ὑαἲ., απά Βολο]α: τἰσλ]γ, Γοτ Όνο οοπι- 
πἹοη τοπάῖηῃᾳ ἵψ ρ]αϊπ]γ α εογγοεΒοῃ. 

33, παραστῆσαι.] ἜΤ]ο ἴοτπι ἵ9 α9θᾷ κατ) ἐζοχὴν, 
οῇ νἰοιῖπη Ὀτουρ]Ώί {ο νο αἰίατ, παπά οἳ οβετίηρα 
οοπφεεγαεά ἵο Ὠοσά. Ῥο ὧν [απ αάπιουνεγε 
πης αἱκίεγε. λοτο ἵς Ίοτο πο ο νατὶοίγ ο 
τοπάῖησ. Ἠοπιθ οορίος Ἠανθ αὐτοῦ, οἴ]ογς αὐτᾶς, 
Ὀαί νο ρτοαί πια]οτίν αὐτῶν. ος της Πτα νο 
τοπάίησς ἴνοτο 4 Ἰτ]ο ος πο απ Ώ]γοτϊίγ. Αὐτῆς 8 
1αφ1γ εαβροοἴοά {ο νο α παραδιόρθωσις, Ἀπιᾶ ἴο Ἠανθ 
Ῥτουθοάσά (π9 ἀῑὰ (ἶνο οπι βίο ΟΕ αὐτῶν) βγοπα νο 
ααρογβίοη ΟΓ Ίγοχο γν]νο Ἠνθγο ΒΟΛΗ ἆ αἲ ιο 
ἰάοα οὗ Ἱππρατίν Ὀοίπα παοτίνοά {ο σφι. 
Όνου. ελου]ά Ίνανο οοπεἰάρτοά Ειπί ιο πι 
Ὑπα οπ]ν ογέργπα! ππὰ ο,ρεπιοπία!, πο πιογα!, 
νοίηα ππετο]γ απ οβ]ραίοι απά τοκίταϊηί Ἰαίά οἩ 



ΤῦΌΚΕ 6ΗΑΡ. Π. 2ὅ--- 52. 

οὗ Καὶ ἰδοῦ, ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἱερουσαλὴμ, ᾧ ὄνομα «Συμεών 
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9 ς 

και ο 
αἱ 3 ’ ’ σ- 

ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαθῆς, προσδεχόµενος παράκλησιν τοῦ 
3 . ᾽ » 5! εν αν αι ον δι 

26 Ισραηλ, καὶ ΙΙνευμα Τ ἅγιον η») ἐπ αυτον καὶ ην αυτῷ κεχρηµα- 
Π 5 1 » ΄ ” Φ ’ ᾽ 3 ω ’ Δ 8 3, 

τισµένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, μὴ ἰδεῖν Φάνατον, πρὶν η ἴδη 
Σ ” / 

21 τὸν Χριστὸν Κυρίου. Καὶ ἠλθεν ἐν τῷ ΙΠνεύματι εἲς τὸ Ἱερόν" καὶ 
-” ω ο 3 υ ο) - 3 ᾽ 

ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ιησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αυτοὺς 
η) ᾽ 3 , “ / ιπ 3 - 9 αλ Ἡ εν ὰ- λα 3 

25 κατα το ειισµένον του γόμου περι αυτου, καὶ ανὖτος ἐδέξατο αὖὐτο εἰς 
ἆ 6εη, 46. 90, 
ΡΙΗ]. 1. 98. 3 ». κ ν ο Ἡ 9 9 , 

9 τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε' Ἱ Νῦν ἀπολύεις τι ος 
Ίρα. 5». 10. - ᾽ ρο 5/ - 

30 τὸν δουλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃη, ' ὅτι εἶδον μις, ὅ. . 
Γ]ρα. 45. 6. ’ ’ η) ς ’ ’ 

8 οἳ ὀφθαλμοί µου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἠτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάν- ἃ 99.6. 
Αοὶς 18. 47. 

ο. ω ” 3 [, ῃ ΄ » 3 ὅ 28, ἡ 

39 των τῶν λαών ' ! φῶς εἲς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰδ-εωρ. 1. 99, 

ΨΥΟΠΙΘΗ Πεμ]γ Ὀτοισὴί {ο Ῥεά, 11] α[ἴετ πε Ρετ- 
Γοτπιαπςθ οἳ οετίαϊη τ]{8Β. 

95. δίκαιος καὶ εὐλαβής.] ΟΕ Όνεςο ἴΘγπις {ια 
{οτπιατ ἶ5 εχρ]αϊπεά Ὦγ ἴε (0 οπιπιεηίαίοτς {ο ἆε- 
ποίθ οπ6 γο οὔβεγνθς {ο οι {ννατά οΕεΓΘΠΙΟΠΙΕ5 
οἳ ὔιο Ίαν; ἴπθ Ἰαΐΐετ οηπε Ὑο οι]Ηναίες {πε 
ἐπισαγά ἀενοβοπ. ἈἘΒυαί Ομ γιεν αρρθατ ἴοο 
πιαςἩ βᾳπατεά Ὁγ 1ευή5ῃ ποῖίομς. Ἴ]ετε 15 πο 
ΤΕΑΒΟΠ ΝΗΥ δίκ. 5οι]ά ποί πιθαπ (1η χε α5α] 
βεΠ5ε) α ΡΕΙΡΟΠ ο{ Ιπίερτῖίν απά αρτϊσηίπεςς, ἀἱδ- 
ελατσίης ΓαμΓα]]γ Ἠϊς ἀπῑῑες {ογγαγάς πιει; απά 
ευλ., 9π8 Ρίοιβ απἀ ἀενοιί, εἰτοιπιβρεοί]γ απά 
οετρα]σωὴν Ρετ[οτπαίπσ Π5 ἀπίιες {ονγατάς (οα; 
Ένας ἀοποίπσ ταῖἸἩθγ ΠΠΟΤΘ ἴΊαη εὐσεθής. Ὦ6θθ 
Αοΐςκ. 22, Χο 18 {Π5 5επςε νίλοιί οχαπιρ]ες5 
ἵπ Όιε ΟΙαβείσαὶ νυτ]ίετε {Τοπ Ῥ]αΐο ἀον/πν/ατάς. 
9εο ἸΓεί5. ος Ώεοθης. Θγη. 

----παράκλησιν τ. Ἰ.] Ἱ. 6. ὮΥ ΠΠΕΙΟΠΥΠΙΥ οἱ αὓ- 
βίταοί {οτ οοποτείθ, παράκλητον, ἴπε (.οηβο]ετ, α 
παπης, ὉΥ {6 ουν ο ναί ασε απά Ίομσ αβιεγν/ατᾶς, 
ηβεά {ο ἀθβίσηαίε ιο εχρεοίεἆ Μεβαία]ι, νη(ῃ γοί- 
6γεπος {ο {6 Ἰαπσιασο ο Ίο Ῥτορῃεί5, ὙΥΠΙο] 
νοπ]ά Ένεπ Ὦο Ὀτοισηί ρεσι]Ίατ]γ {ο πα]πά Ὦ} να 
.. ππάθτ υν]ο] νεγ Ίγετο στοαπίηρ [γοπι 

6 Οεπί]θς, Πνεῦμα ἅγ., 1. 6. “' Ίνα Ιπβισεπος οῇ 
Όνε Ἠοίγ ΒρΙτη.” Ῥεεο ΜΙάά]εί. Ἐοι ἅγιον ἦν 
ΥΕΓΥ ΠΙαΠΥ Μ58. Ἠανε ἦν ἅγιον Νηίο] ἶ9 εἀ]εὰ ὮΥ 
Μαιήι,, ἀτῖεκὺ., ὙΥαἲ., απά Ῥο]ο]ή. 

90. ἦν αὐτῷ κεχρ.] ἜΤηε πιοτο πβηα] οοηβίγο- 
Ποπ ννου]ά κεχρηµατισµένος ὑπὸ τοῦ Πν., 38 ΤΠ 
Μαι. Π, 19. Λο κ. 22. απἀ νο αντ. ὁ Χρημα- 

ειν αἰσπίβος {ο ίνα α χρῆμα (αΠποΙεΠΙΙΥ ΒΥΠΟΠΥ- 
.. π]ῶν ο. οἵ νρος απά Ὀἱνίηο πάΠιο- 
που. Ίπ το]ιαί πιατπρΥ 9 να ἵπ (ο Ῥτοβοπ{ 
σπεο οοπγεγοά; νηεί]νετ ὮΥ ογα] οΟΠΙΠΙΙΠΙΟΒΙ1ΟΠ, 

. ος ομεγννία, οπηποί γην οετίαἰπίγ ο 
ἀείοιπιήποά, ᾿Ιδεῖν θάνατον ἵ9 α Ἠευταίκπα 4ΠΒΊΝΕΓ- 
νι {ο ϱΥ Ὠ] Τί πανοχ οσστς ἵπ ιο Ο]αβεί- 

τα; ἴπουρ] ἆ ὅην ἰδεῖν απ εἰσιδεῖν αἴθ 
εἶιοὰ (ποπη ἐιο Ῥοεία. 

στ, ἐν τῷ Πν.] “πάς νο Ἱπβαεπεο οὗ ιο 
Βρίπη,” Ἐν, Ίο νο Ηοὺ, 2) Μή, 9 οβθη ΑΥΠΟΠ- 
γππους νι διὰ, ἀσποίίηρ {ιο πιουίπᾳ οαµαρ. Τὸ 
εἰθισμένον, [οι τὸν ἐθισμὸν, Οἵ τὸ ἔθος, Ὑνμίσ]ι, Ἰκο 
ὀικαίωμα, ἀεποῖιθὰ Όνε ο σν Ίμαω. ταν ιο 
 ” 053 ἵν τεπάετοά ἠθισμὸς 1 Κίπρ χνῖ, 

33, ἀπολίεις] ᾿Απολίειν ἰρπίβφα ρτοροΓ]γ “'{ο 
Ίσομα, εί ϱο η: ΔΗΥ ρ]ασο (οἵ πω νν /γοπι 
α.γ επί, νε] Ἱπερ]έον οοετεῖοι) {ο ΑΠΥ οἱ]νοτ 

ϱ α Ἠοπια, ἄτο,: απά Ἡτ ἵν μκοά οἴενον υγ] 
εἷκ τὴν οἴκίαν ΟΥ αλο]μίείη απά κοπο πιο», 38 
οτε, ἵξ 4 επιρ]ογεά Ππυγανο]γ, απά ὃν εαρ]οπη- 
κ, οἵ ἀκα[, γη Ην νο πα Πίο οἱ τοῦ σώματος, Οἵ 

ΟΓ τοῦ δῆν, α5 ἵ5 πδαα] ἴπ ἴ]ε (ἰαφείσαί νντίίετς, 
Ώποισ] 1ή πο Βογτρέιγαἰ οπςς νίλοιέ 1{, α5 Ἠοτθ 
απά ἵπ ἈΝαπῃ. αχ. 29. απά (6Π. Χγ. Φ. Ὀεο ΠΙΟΤΘ 
η Ώθοεης. ΑΥπορ. Τε ταδα]{ ο{ έλα ἀῑ]]σεπί το- 
86αΤΟἨΕΒ οῇ ἴε ῬΠμ]ο]οσίσα] Πιαξίταίοτς 5, ελας 
Ώιθ ἴθγπα Ύνας ὮΥ λε (]αξείσα] ντιίοτς α5εὰ Ρρατί]γ 
ος ἀε]ίνεταπος {ποπ οοπβπεππεηί {ο Ἰροετίγ : ρατί- 
1γ ο{ ἀειίνεταποε {οπῃ Ιαῦουτ απά απχῖεῖιος ος 
γατῖους Κπάς, ποί οπ]Υ ΡΥ με Ῥεῖπσ οαςοἆ οῇ Ία- 
Ῥοτίοις ἀπες, Ῥαί Ὦγ τεππονα] Ποπι ποπ ὮΥ 
ἀθαί; ενας αἰίεξίῖησ έία Ίορο {411 οἱ Ιπαπιοτία]]- 
ἴψς  Ἱπαδππάςῇ 5, απη]άςί νατίοι5 πΙΘίαΡΠΟΥς, {ιο 
Ῥοάγ 15 5αρροδεά {ο εποµαῖπ {με 5ου], απἆ ἀείαῖπ 
 οπα 15 παίἶνο Ἠοπιθ. Τ]ε 5εηςο οΓ {Πο ρᾳξ- 
βασο ἶ5, ΄Νονν, Γ,οτά, Όχοι ἀοδί (0γ ἐς εἰσΏί) 
ἀῑδιαίςα πιο {ο {ο στανοα, α5 οι Ργοπιϊςοςςί, ἵπ 
Ῥεασε απά {ταπαι]]1{γ, Ῥδσαιιςδο πιἶπε ϱΥθ5 Ἠανο 
ΒΘ6ΘΗ ΠΙΥ 5α]ναίίοῃ͵, 1. 6. πε αιἴ]ογ οἱ Π. ἜΤ]ετα 
β ηΟ οοσαδίοη {ο 8ΙΡΡΟΡΕ, ΥΥΙἨ ΠΠαΠΥ, {παπί ἆπο- 
λύεις ἵ5 {ΟΥ ἀπολύσεις. Τη6 ασεᾷ φαϊπί, ὮΥ α Ῥοαιι- 
Εα] βσιτο, ἴακος (Πς εἰσ]ί ο Π9 Ἠεάςθιπος, ἆδα 
αἱκπιίςδαί [τοπα πο Ῥατάσπ οῇ 1ΐα, α δοτί οῇ πο ἴπ 
ραεϱ. 39 Φία ας ἴπ Πῖς Τηεῦ. ν. 966. οἴιεά Ὦγ 
οἱδίοῖπ, Ε{ {οβευτη νἰ{ὰ ἀἰππϊεπία, Ῥατος ! 1 αάά 

βο]γ]. Ασαπι, 620, νν]ετο ἴἶιο Ἰετα]ά, ου{ οΓ]οΥ, 
οἨ αραϊῃπ βεεῖῃπσ Ἠΐ παίῖνο οοΠίτγ, οχο]αίτη, 
τεθνᾶναι ὅὃ οὐκ ἀντερῶ Θεοῖς. Τί 185 ίταησο {]αί 5ο 
ΠΙαΠΥ Οοπηπιεπίαίοτε εποι]ά Ἠανο Γα]εά {ο 59ο 
Όναί ὅτι αβίοτ ἐν εἰρήνῃ ἵψ ἴο Ὦθ ο]οβοΙγ οοπηθοίοἆ 
Ώιστονν{{, απά τοπάοτες ποί [ον Ῥαί δεοαικο.) 
ον Ες οοπβίτιοίἶοη 15 οΟΠΊΠΙΟΠ ΝἨςΠ α Όογῦ ΟΥ 
α)]εο[ίυρ ῥΡτθσσάςβ; ΝΠΥ, Όλοι, αΠοι]ά 1Τὲ ποί Ὦο 
α]]ονγοά αβοτ απ αα]οο[υαί Ῥ/ιγακο ἜΤηο οἴ]ετ 
εἰσπίβοπίίοπμ τοφπίτος ππΙοἩ απαποτῖίζοᾶ εαῦαιιά]- 
Ποπ {ο πηπΚκο ου{ ἄΠΥ οοπδίταο(ἶοῃ, 48 ΠΙΣΥ Ώ6 566 
Ὦγ οοπει]ήπσ πο Ραταρ]ταβίς. Δεσπότης 8 ἵπ 
Βοπήρίατο πδεά οἳ νο 8Ηρτοιπο Τ,οτὰ, 1. ο. ἀοά; 
Ῥαί ἵπ πο ϱ]αβεῖσα] νυτίίοτ {11ο Ἠἡσ]ιοςί βοη5ο ἰῖ 
Ἠαςθ, 9 ποπ αβοἆ οῇ Βονοτοῖσης. 

20, εἶδον οἱ ὀφθ.] Τπ οἱ ὀφθ. ἴΊνοτο 8 απ επερ]ια- 
αἴκ, π8 ἵπ (16η, χὶν. 11. ου χἰκ, οτ, κΗΙ. ὅ. 1 οι 

1, Τὸ σωτήριον, Νεμί, πά]οσίῖνο {οτ μυβίαηίίνο, 
α5 ἵπ Τρακο Π, ὅ0. ΕρΗ. 1. 6, Ἐκα]. χονλῖ. Ὁ, 9οο 
Μαι, οτ. ατ, ὁ 037. 

05, φῶς --- ἐθνῶν.] Την 8 απ αρροβίίοι υγ] (]ι 
τὸ σωτήριον σὺν πί νοτ, 20. Οτο, οΏβογνος, ιαί (νο 
Ράββασο Ἰπβ το[ὂτοησς {ο 8, χΕἰ, ϐ, απά Εμ], 
χονΏ], 3, ποπ νήσο] Π νου] «οοπι ναί ἴΊνογο 18 
πθγο α γππβροβίίοῃ, {ου φῶς ἠθνῶν, εἰς ἀποκάλυψιν. 
Ευ εἰς ἅποκ. ἆσθι πο, 1 οοποσΐνο, ΠΙΟΠΗ (18 0ος, 
απο ος! ρυμρο] ἔ Γον απ τονο]αίίομ οὗ Όνο τἰσ]ί- 
ΗΠΑ οὗ σος ς)  ἵν Ὡοίον οκρ]αίηοά ὮΥ 
Ενγπα, εἰς ἀνάθλεψιν τῶν ἐθνῶν κοἰ]. τετυφλωμένων 
τῇ πλάνμ. 



ΙΤΚΕ ΟΗΔΡ. ΤΠ. 55 ---40. 

ραήλ. Καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλου-- 33 

μα μα µένοις περὶ αὐτοῦ. 5 Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν, καὶ εἶπε πρὸς 34 
ποπα, 8, 80, 88. . . , 3 Ὅπννν ν σ - ” ” 
1 ρι ΠΙαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ" Ιδοῦ, οὗτος κεῖται εἲς πτῶσιν καὶ ἄνα- 
1 σου, 1. 28, 94, - ”. 3 . 3 - ΄ «νου. 31 στασιν λιὼν ἐν τῷ Ισραήλ. πώ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμεναν” (Ἠ καὶ 35 

» 1919 1.3. σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχἠν διελεύσεται ῥομφαία") ὅπως ἂν ἄποκαλυ- 
φθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισµοί. 

Καὶ ἦν ᾿ἄννα προφῆτις, Φυγάτηρ Φανουὴλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ" αὕτη 36 

πφοθεθηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα ἔτη μετὰ ἀγδρὺς ἑπτὰ ἀπὸ 
[δω 1., τῆς παρῦενίας αὐτῆς. |! Καὶ αὕτη χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοηκοντατεσσάρων, 37 

Ἡ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ, νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα γύ- 

κτα καὶ ἡμέραν' καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ 38 
Κυρίῳ, καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχοµένοις λύτρωσιν ἐν 

Ἱερουσαλήμ. Καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ κατὰ τὸν γόµον Κυρίου, 39 
ἔοι ον ὑπέστρεψαν εἲς τὴν Ταλιλαίαν εἲς τὴν πόλιν αὐτῶν Ναζαρέτ.  Τὺ δὲ 40 

90. ἦν] “«Ρενγ δΥπεορεπ, {οι ἦσαν, ΠὨογίοὺ,) Β4Υ 
Όιο Οοπιπιοηίαίοτς. Τ{ένγας πο, Ἡοννονοτ, ρεσ]ίατ 
{ο ιο Πλοίο, Τί νναδ ταί]ογ απ απεἰεπί πδασο, Ρα 
οοι]ά ποί ννε]] ατῖκα ἴτοπα Ἀήπεορε; Όνοιρ]ι 1 νναβ 
οααρ]ί πρ, ({οσοίἩογ ννλ]ν πιπηΥ οἴ]νοτ θγποοραΐοά 
νγοτάς͵) . Όιο Ῥο6είς, {ο εί Ὠνείτ οοπγεπίθηςο. 
1 5αβροοί 1 {ο Ἰανο Ῥεοῃ α Όεή οἱἆ Γοτπα, ας οἱ 
38 ο πιο νηθῃ, ἵπ πο εἰππρ]]οίίγ οῇ οατ]γ ἀῑς- 
Πο. (ννπίοἩ γοί Ἰπσοτς 1π {πα ρορυ]αγ ἀἰα]οςί), α 
ἀἰκάποίίοπ οἳ παπηῦὈος ΤΠ χο υογή να πα οπάοἆ 
{ο απά Εναί 1 αΠοτννατάς οοπ πασά ἵη αδο ἵπ ια 
εοπιπιοπ ἀῑα]οοί, 

54. οὗτος κεῖται, ἃο.] ἜΤ]ιο ἵπιπσοτγ ἶ5 εαρροεοά 
{ο Ός6 {ακοπ τοπη 18, ΥΠ. 14. δι κκν. 16, νν]ο]ι 
κ. ο5 ατο αρρ]ίοά {ο ιο Μοβείαῃ ἵπ Ἠοπι. Ἱκ. 

' .. (τοί., Ἠο]Γ, Το Ο]ετο, απά Ἰγαίς.; νν]νο 
τοππατ]ς, (ναί απάοτ ένο βσατο οἱ α βἴοπθ Ἰγίπρ ἵη 
ἃ ΡαΐἩ, οἨ νο] Πορά]ες Ρ6ΓΒΟΠΕ πιαγ πρ, Οτῖςί 
ἱ9 ἀοείσηαίεά α5 α γουᾷ ο) φἰωπιθεἶπις {ο ἴποφο νο 
το]οσί Ἠίπα, Ὀιί α του οἱ φαρροτί ἴο Όνοβο ννπο 
ανα] νοπηδο]νος οῇ ς αἷά. Κεῖσθαι εἰς 18 πο, 
Ἰούγνονοτ, {ο Ὦ6 τοσητάσἆ αν ἱπιρ]γίης Γαἰαζίμ, Όαί 
{ο 0ο {ακοῃ Ἱπ α Ρορυ]ατ αοοορίαἴἶοἨ, ΕΟΓ {ο δε 0Υ- 
ἀαἶποά οτ αρροἰπίρά {ος αΠΥ Όηα, αἱ ἵπ ΡΗΙΙ. 1, 17. 
απά 1 Τ]οςς, 1, ὃ. Πτῶσιν απὰ ἀνάστασιν ατο ἴο 
Ῥο (ποπ Πσητα(]γε]γ, οῇ εἶπ απά ΠΙΙΒΟΤΥ,---απά οἩ 
το[ΟΓΠΙΔΙΙΟΠ απά Παρρίηθδς; ΠαΠΙΕΙΥ, ἔπαί Το ε]λου]ά 
υο ἴἶνο οσσββδίοή οΓ8ΙΠ {ο ΠΠΣΗΥ, Νο ννου]ά το]οσί 
Ἠἶπα; απά Ὦο ἴἶιο οοσαβίοη ΟΕ ΠΙΠΗΥ οίπσ ταϊκοὰ 
{οπα πο Ῥοπάασο ο δἶπ, {ο τοροπίαποο, ΓΗ], απά 
ϱα]να{τον (γοισ]η Ἠάπῃ. 

--- εἰς σημεῖον, 8ο]]. εἶναι.] Όπ ἴνο βοηΏβο ΟΓ ση- 
εἴον ΟοΠΠΙΘΠΙΠΙΟΓΑ ατο πο αστοοά. ΆΒετα, Ἱ,. 
τασ., Ἀπα]ά,, ἈΤασκη., απά οςτ., Οήπ]ς Τε ἵς α 

βριτο Ππεπσίίηᾳ νο ἀο]]ροταίο ππα]]οο οὗ Ο τί {9 
Ρογεσοσμίοτα. Απά (ποιρ] πο οχαπιρ]ο οϐ σημεῖον 
β0 α5οά ας σοη αἀάπσσά, γοί 5ογοτα] Ίχαγο ὌΌθοῃ 
ποῖοᾷ οῇ Όνο οοττοβροπάΐηπασ Τα ίη ἴοτπι αἱσπιηι 
νο 8οπεο, Ἠούνονοτ, τας αγὶείηρ ἵφ οπαονν ή 
Ίηπο; ππᾶ εἶποο Οπής νηο]ο Ῥαβκασο ἵς Γουπάσά 
{ὔνουρἩ νο Οοπππιοπίαίογς ανο βαἱ]οά {ο ποϊῖσο 
1) οἩ Τκαίαι ΥΠ, 4-18, Τε ἵ οσγίαϊπ ναί νο 
ΒΟΠΑΔΟ πηνΣί ο (8 Οτο, απά πιοβῖ οὗ Όινο Ἰνοεί Ἐκ- 
Ροβϊΐοτα αἶπορ Ἠή πιο Ίανο οοπ), Όιπί “Ἠο 
οι] ὃς α εἰσπαὶ οχαιηρ]ο οἨ νἱτίαο οπ]ηπηπίαἰσᾶ, 
ππά Ῥοποῄσσπος Ῥαβο]ν τοφ {ος ᾽Αντιλεγόμενον 
8 {ο Ὦο {πκοῃ ποατ]ν α ας άσε ιο ἀντιλεχθη- 
σόµενον. Τ]ο Ρον, Ἁγτ. Ἐτ. Γγος]γ, ναί πο πη- 
ῥγθα]]ν, τοπάστα, ἵα παατκ Γοτ οοπίταδισίοπ ος 
οσα] πΙηΥ. Το οδοί σοπηπιση ἵς καρρ]οἆ Ὦγ να 

ν/οτάβ οὗ Ηεὺ., κ, 5. ντ ίση, α5 αἷκο , 15, ντι 
Ο]β ραβκαρο οῦ Ὠχα Ρτορ]ιαί η παῖπά: ᾿Αναλογίσασθε 
τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς 
αὐτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάµητε, ταῖς Ψψυχαῖς ὑμῶν 
ἐκλυόμενοι. 

90. καὶ --- δὲ] “' απία ---- πιο, Σοῦ αὐτῆς, {ο 
σεαυτῆς; Ῥοτ]ιαρ Ὁγ α Ῥορυ]ατ Ἰάίοπα. ἴπ τὴν 
Ψυχ. ὁ. ῥομφαία ἵς Βσιταίινο ἠαηρυαζο, εἰππί]ατ {ο 
ναί ννο Ππὰ ἵπ πο Ῥοείϊςο ρατίς οἳ Όλο Ο. ΤἩ., απ 
Ἰπάθεά ἵπ νο (αφεία! Ῥοείς. Ὦγ νο] πιο Β 
πι]πάς ατθ φαϊά {ο ὃς νοιπάεά, α5 νε Ὀοῦγ 18 
(ταπκβχος υν ατγονΒ, βννογάς, ο. 36ο Ῥτον, 
χ. 18, απά ῬἨοο, 8γῃ. Ίο σππ Ὁς αἲ πο Ίοεε Το 
ἱππασίης νο ΠπαπΥ γναυς ἵπ νήσο] ή Ῥτορ]θογ 
ννας ϱα]ῇ]]εά, (εἶπος νο σαἸαπιπίθς ε]οί αἲ Ίνετ 
Μο πηδί Ἠαγο Ρίοτοεὰ Ίο {ο {16 Ἰνεατί, ννλοιε 
βιρροδίηᾳ, η 8οππς, αι Λατ εἸου]ά [Τετ 
πιαγίι . 

---- ὅπως ἂν --- διαλογ.] Διαλογισμὸς ἵφ ἃ νοςχ τηε 
αἰσπίβσοπίίοπί5, ἀοποῖῖηρ Όνε εοµγκε οἳ Οιουρὴῖ απά 
τοβεοίίοΠ, Ὑ]οίι]νοτ σοοά οτ ον]. Τῆ6 8επεο 18, 
επ οτάετ ιαί Όνα τοπ] ἀἰδροβίίοῃ οῇ εΥετγ οπθ 
35 [ίο ταν απά νἱτίας] πλαν ὃς ἀἰδο]οφεά.”) 

20. προφῆτις.] Ο8 Όιο νατίῖοις 86η86ς υν]ο] 
Ἠανο Ώθδεμ Ἰθτο αθεῖσποά {ο Ομ ἴοτπα, νο ἴνοοι 
{οαπάςς ἵς Ὠναί οὗ Όπο αποϊεπίς απ Οτοί,, αἀορτεά 
ὮΥ Ἀομ]ειδ., “οπο οπάιεὰ πι να σµα, ΟΙ 
Βρίταα] ταςο, οὗ υοτίηπα Ὠ]ϊνίπο τενε]αἴοης. 
Προβεβηκυϊα ἐν ἡμέραις πολλαῖς ἵ8, Ῥεγ Πηραίαφεν, 
ΓΟΓ πολὺ προβ. Ἔτη ἑπτὰ, 8εῖ]. μόνα. Αἲ χήρα ευ). 
γύνη, Ν η] ο]ι 18 οπαθίίπιος οχρτοφεος, οερεσἰα]]ν {πι 
Ότο οπγ]ῖθγ ννγῖοτ. Τ]ο νοτγ Ίουρ ννάονν ποσά 
οὗ Άππα ἶς ρατίϊοπ]ατ]γ πιοηοπεᾶ, εἶπος γἱγίαους 
νάον]ουσά ννας Ἠο]ά ἵπ ρτεαί Ἠοποαγ απποηρ πα 
Ἰσννς, απά ονοη Οσοπ]ος8. Ὦεε /οδερ]ι. Λη, χν 1, 
6,6, απά γαἲ. Μαν. , 1, 5. 

ΦΊ. οὐκ ἀφίστατο --- νίκτα καὶ ἡμέραν.] Άη Ὦγ- 
Ροτυο]ίσοα] οχργεβείοῃ, ἱππροτίῖηᾳ Οναῖ αἷιο ας 
ομκ)η αεπάεά αἱ αἲ] νο εἰπιοὰ Ρροτῖοᾶς οὗ ρυῦυ]ῖς 
ν/ογκλΙρ, ο] ἆπγ απά πἰρΗΕ, (Γοτ Όχοτο ννοτο ος- 
οπαἰοπα]]ν πἰση{-εετνίοθε ΟΕ αποτοὰ πηπκίο); απά 
Ροτηαρς ελα ανα «ροηί πιοβί ο) Ίου πιο Ἱπ πο 
αωρη, οησαμος ἵπ ῥταγοτ απὰ Ἰοὶν πιοάἰ(αίίοη. 

ε ἐπιστᾶσα] “' οοπιῖηῃ πρ... Αὐτῇ τ ὥρα, ἶ.6. 
πὲ Όνο πιο Ολα Ῥίπποση απ ετοτοά {ο αὔονο Ἰνοτάς. 
᾿Ανθωμολογεῖτο μη Της ἵπ Ὦγ 8οπιο τοπάοτοά, 
τοϊατποά Όναπκα, Τα αοη9ο, Ἠοννονοτ, ἵ 
οοπβηοὰ Το νο (Ἰακεῖσαὶ ντίίθτα; παπά ονεη ἵπ 
Όνοπα Ἠπβ χάριν πάδ ος, απά ἵς αοσοπαραπ]εὰ ὃν πο 
Ὠαΐνο. Ἡ 1 Ὀοίιοτ ἴο πἀορί ο 86Η96 ὙΙοἩ 



ΤΌὉΚΕ ΟΗΠΑΡ. ΠΠ. 40---49. 207 
.. .. ιά 

παιδίον ηὔξανε, καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, πληρούμενον σοφίας  καὺ 
, -. ᾗὺ Εν. ατα 

χαθις Όεου ην ἐπ αὖτο. 
1 Ώει!. 16.1. 1 Β , ς ο 3 - ο πι ο .3 -- ϱς 

4, 141 ἐπορευοντο οἱ γονεις αυτου κατ τος εις Περουσαλὴμ τῇ ξ0θ- Εχοι.... 16, 
17. ὃν 84. 29. - .. ’ 5/ Π -” ’ 2 ΄ » 

45 τῇ τοῦ πάσχα. Ἰαὶ Ότε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἄναθάντων αὐτῶν εἰς Τον. 38. ὅ. 
ς ’ .) . αν - ς ” .Ἡ ’ 3 ς ’ ο. 

45 Ἱεροσολυμα κατά το εθος της ἕορτης, καὶ τελειωσαντων τας Ίμέρας, ἐν 
- ς , 3 - ς η 3 - ς . 3 ς λ ι ” .Ἱ 

τῷ υποστρέφειν αυτους, υπέμεινεν Ίησους ο παῖς ἐν Περουσαλημ καὶ 

44 οὔκ ἔγνω ἸΙωσὴφ καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ. Ἰνομίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ 
δὲ . ᾳ 7λ9 Εαόὸ . ... ας ος κ 8 3 ω 

συνοδίᾳ εἶναι, ηλῶον ημέρας οδον, καὶ ἄνεζητουν αυτον ἐν τοῖς συγ- 
΄ πν .. ς δα ς Π ι 

4ὔ γενέσι καὶ ἐν τοῖς γνωστοῖς" καὶ μὴ εὑρόντες αὐτὸν, ὑπέστρεψαν εἲς 

46 Ἱερουσαλὴμ ζητοῦντες αὐτόν. Καὶ ἐγένετο, μεθ ἡμέρας τρεῖς εὗρον 
τς ω ο -” ’ 3 Π ” ’ Ν 3 ΄ 

αυτον εν τῷ ερῳ, καῦ εζομενον ἐν µεσῳ των διδασκάλω», καὶ ἀκούογτα 
3» “ 3 ’ ο 3 . , 3 ’ 

41 αυτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αυτούς. ' Εβίσταντο δὲ πάντες οἳ ακούοντες Ἡς νο Ὀ Μαι 1. 29. 
1πῇγ, 4. 99. 82. 3 - αι κα - . λ πν 3 ΄ 2 -” α΄ 3 [, Δι 8 

45 αύὐτου ἐπι τη συνεσει και ταις αποκρισεσιν αυτου. αι ἴδοντες αὐτον 1ο Τ. 15, 46 
.. [ή ω ο ᾽ ΜΑ ς ’ 3 ω 3ν ο 

ἐξεπλαγησαν και προς αυτον η µητηρ αυτου ειπε 
6 α- «/ 3 ι) ς “ 2 ] 

49 ημῖν οὕτως; ᾖἰδοῦ, ο πατήρ σου κάγω 
Ξ έλα. 
εἶπε πρὸς αὐτούς 

ενα υγοτὰ Ῥεατς Ιπ 50Π18 Κἰπάτεά Ῥαβδασος οἱ {πο 
ΙΤ ΧΧ. (45 Ρα. Ἰκχίκ. 19) απᾶ τεπάας, “΄τείαγπεὰ 
ταῖκες {ο νε Τ,οτά.” ἜΤ]ε νο βἰσπίβοαβομς, 

ΏΟΝΕΥΕΣ, πιθτρο ΙΠίο Θα] Ο{]Θ6Γ. Λίτρωσιν Ἠετε 
56εΠΏς {ο Ιπο]αάς {ο ποίίοπς οἱ ἀε[ίνεγαποε απἀ 
τεάρπιρίίοπ. Μορί οἱ νε Ζεν Οιοασ]ᾗέ οη]γ οῇ 
Όιε έεπιρογαί, λε νν]ςετ {ενν ἴοοκ ἵῖ {π ἴπο δρίγίία- 
αἱ 86Π59. 

40. χάρις Θεοῦ, ὅτο.] Ἐαρλμεί., Ἰείς., Οαπιρῦ., 
απά κος, ίαΚκε {ποξε ννοτάς, ὮΥ απ Ιάϊοπα 60Η- 
πεοίθά ουν ιο οὐ]ίααθ σα5ε5 οἱ Θεὸς, {ο ἀεποίθ 
Ετεαίπες οτ επεεἰίεποε, απᾶ ὮΥ ἃ 6ΟΠΙΠΙΟΠ βἰση]β- 
οαίΐοη ο χάρις (ᾳταεε)} ἴο ἀεποίε Ώλαι Ίε Ύνας οϐ 
εχἰγαοτά(πατγ οοπηε]ίπεςς. Βυί Ώλετε ἶ5 πο εχαπῃ- 
Ρ]ε ο χάρις 1π (πε Ν. Τ. ἵπ αΠΥ πραγογ 86Η8Θ ἴ]αη 

ε[α]πεςς οΓ βρεεε; Πίο] οαπποί Ἠετο αΡΡΙΥ. 
5ἶάε5, χάρις τοῦ Θεοῦ ἵφ οῇ 5αοἩ ΓΓγεφπεηί οςςΙΓ- 

τεπςος ἵπ ιο Ν. Τ., (εερεσῖα]ν ἵπ Ἀέ. Τω1]κοΒ 
ΝΥΟΙΚΑ,) Έμαί ιο Εναησε]δί ννοι]ἀ πενοτ ανα 
νεπίητεὰ οἡ Ἱπίτοάποῖηρ 51ο] απ Ι4ἱοίῃ ο Θεὸς 18 
Ενα ]ηςί αἀνετίεὰ ἴο, ἵπ Ες σᾳ5θ, 5ἶπος ΠΙβαρ- 
Ρτε]εηρίοη ννου]ά ἵνα 5 {ο ατῖ5θ. ΤΠ [ποί, χάρις 
Θωῦ, εχεορί ἵπ α {ον ράβ8ασο» ννηοτο ΤΙ Ἠ35 ΓΟΓΟΙ- 
εποε {ο Όνα πιγαρµίοι σί[ῖς οί ἔιο Ποῖη ιά ', 
αἶνιαγα ἀεποίεν ἵῃ νο Ν. Τ). νε [ανοιγ οί (οα {ο 
πιοῃ. Απᾶ ναί Τε ἵ «ο (ακεῃ Ἰετο ἵ5 ρ]ασεὰ Ῥε- 
γοπά ἀουὈί ὮΥ α Κάπάτεὰ ραβρασε, πίτα νετ. ὅ2. 

4]. ἠπορείοντο.] ΛΙ νο πια]ος ννετε τοφπ]τεά {0 
αποπᾶ αἱ Όνο (τες [εβήνα]ς αἱ ὁογιβα]ειη: απά 
Γεππα]εν, ΌνουσΏ πο οοπηπιππάθὰ, γεί αβοά οΏεῃ 
το παεπὰ, οµροςἶα]1γ αἱ (νο Ῥ4ββοΥεγ. 

435. ἀναβάντων αὐτῶν.] Τ]ιο αὐτῶν ἱπο]ιᾶος «ο- 
1 νο], πάεςὰ, ἵς Ἱππρ]οά ἵπ νο οκ 
νογός ὅτε ἠγένετο {. ὁ.; ὦ Όνθ ασθ οὗ 12 γοατβ 
(μή ε]ν να εοπαἰάοτοά (ἶιο απο οἳ ρινοτίγ, ππὰ 
να ΕΌναί νε νο οή]άτοι ννοτο ρί {ο [αγ 
κοπιο πάς] να, 5 πρροατ {Τοπ πο Μαρυίη- 
{σαὶ νετῖρτα, Ον αἱ νήσο] εο πὔονο οὐ]{σαίομ 
να Ονουα]η ήπάίης: νν]νοη ἴοο νου ννοτο κο]- 
απιπ]γ Ἰπιτοδασςά {πίο ἠνο Οτο], απά πι ίαιοὰ 
ἵπ Π ἀοοιτίηςη ππᾶ οργοπιοπίο». 

44. ἐν συνοδία.] Το νιοτὰ ρτοροτ]γ ἀεποίον 
ὅα [σαγπεγίπς (οσεήιεγ, απ νοη, Ὦγ ΠΙΟΙΟΠΥΠΗΥ, 
Ἱ εσπραπή οἳ Γε]]ονν ἔπανο]]ετη, Ἔ]λο Οτίοπίπ]κ 
θερτο κα Ον Ἐν (αγαγα, 
-- ἀνεύήτουν ουσ Ἰήπι ους,” 1, ο, ἀἡἡμεπΙγ; 

χ. 

Τέκνον, τὶ ἐποίησας 
3 ; ια ΄ 

ὀδυνωμενοι ἐζητοῦμέν σε. Καὶ 
5/ --- 3 ’ 5) κ. ” 

Τί οτι ἐζητεῖτέ µε; οὐκ δειτε Ότι ἐν τοῖς τοῦ 

{ο {Πο ἆνα ἶς Ιπίεηβίνθ. 3ο ΤΠαογά. Π. 8. πάντα 
ἀνεζητεῖτο. 

---τοις γνωστοῖς] “« αοφιαϊπίαηορ.” ἜΤ]ο ννοτάἆ 
Υ6ΓΥ τατε]γ οσοπ5 α5 α φιαὐείαπίίνε, (Ῥεῖπσ ΡΓορ- 
ε{]γ α ραγίοἴρ]ε ος αἀ]εοίίνε) ἠλοισι 1έ ἶδ {ουπά 
1η Ρ5. Ἱκχν]. 9. 

46. μεθ’ ἡμ. τρεῖς] Ἱ. 6. οἩ {16 οὰ ἀαγ. Ἔ]ο 1ε:. 
ν/αςδ ερεπί ἵπ {πείς ΙοΙΤΠΕΥ 5 {με 24. ἵπ ἰλεῖτ τε- 
. {ο «εταβαίεπα; απά οη {πα 54. Ίαγ (ουπά 
η. 
---ἐν τῷ ἱερῷ.] ΕΥ Οχὶς ἵς πιθαπί α οογέ 1π Υν]ίο] 

(45 ννο Ἱεατη [Τοπη {πε Παὐυϊπίσαἱ νυτ{ογβ) {πε ἆοςσ- 
{οτ5 δαΐ, ΓΟΥ ἴιε ρΙχρο5ο ος ρυῦ]ῖο Ιπίτασίίοπ. Τέ 
5 ποί Ππθοθβεαςγ {0 Ργ655 ΟΠ {6 5εη5δο ΟΓ ἐν µέσῳ, 
ν/Ἠίο] πΊαΥ Ὦο {ακεπ {ο πἹθαῃ ΄έαπιοπσ Ἴνεπα ς 7 
γἱπ. ἵπ ἴπο οεηίτο οΓ απ ατθα τοπ Πο (πο 
Ῥεπο]ιος οῇ νο ἀοσίοτς ν/οτε ταἶίδεα 5επιἰοἰτοι]αί- 
1Υ. ἨΝογ απο γε ΓΓΟΠΗ ἐπερωτῶντα αὐτοὺς {ο 5αΡΡο8θ 
ΔΠΥ Ὁίης κε αἱςριαξίοπ, Ὀαί πιοςςί Ιπίεττορα- 
Πο. ---366 Ὠοάάτ. ἸΙπάςες, Τί 5 ρ]αῖῃ ποπη ἴπθ 
Ῥαρυϊηίσα] ο σπίοπς ἵπ ΤάσαίΓ,, ναί ιο ονίδα 
ἀοοίοις αβοά 516] α ρ]απ οῇ Ἱπείτασίίοῃ α5 ἀθα]έ 
πππο] ἵπ Ἱπίοττοραίίοῃ, Ῥοίλ οἩ ιο ρατί οῇ ιο 
{οασπετ» απά (πε {ααρΏί, Βοππθί]]πς ν6ΣΥ εἰπηί]ατ 
Ι. Ἰανο ποίοᾷ ἵπ πο Γο]]οννίπσ αοσοοιπέ σῖνοι ΡΥ 
/οβερβ5 ο{ Ἠΐς Ῥογ]οσά, Τα{ο, ᾧ 2:--- Ἐγὼ δὲ 
συμπαιδευόµενος, εἰς μεγάλην παιδείας προέκοπτον ἐπίδο- 
σιν, μνήμη τε καὶ συνέσει ῥοκῶν διαφέρειν. "Ετι ὃ) ἄρα 
παῖς ὢν, περὶ τεσσαρεσκαιδέκατον ἔτος, διὰ τὸ φιλογράμ- 
µατον ὑπὸ πάντων ἐπῃνούμην, συνιόντων ἀεὶ τῶν ἀρ- 
χιερέων καὶ τῶν τῆς πόλεως πρώτων, ὑπὲρ τοῦ παρ᾽ ἐμοῦ 
περὶ τῶν νοµίµων ἀκριβέστερόν τι γνῶναι. 

κ τῇ συνέσει] “« Ιπίε]ίσοπος,) «παατα] β4- 
σαογ.”. 3ο Τηασγά. 1. 198. φύσεως ἰσχὺν ὁηλώσας " 
οἰκείᾳ γὰρ ζυνέσει, ἃο. ΤΠ τῇ συνέεσι καὶ ταῖς ἀποκ. 
Όιοτο Ἰπ πο ΠεπάΙπάγε (18 ΚΗπῑπ, ππασίπος) ι{ ἐν 
ταῖς ἄποκρ. ἵδ πάάσᾶ, {ο ουν ἵπ νν]ναί ναί σύνεσις 
ορροσία1γ οοπε]είος. 

40, ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου.] (οπιπιοη{ίαίοτς 4Γ0 
Ροτρ]οκος νι] Ες οΗροπ[ οκργομβίο ς ΤΠ ννμ{ο]ι 
Όνοτο ας ροτ]αρα α- αμα ἰρα απηἰσαγ. Βοπιο 
παρρὶΥ πράγµασι, ΟΥ οἰκήμασι, Το ΓΟΓΠΙΘΓ 18 
νο] καρροτίσὰ Ὁν Οπκκίσα οκππηρ]ος, απ 1 Ηι]8 
νο α- πακίσαὶ νου, η] σΠί ὀσκοτνο (]ιθ 
ῥτο οσα Ὀυί ἵπ απ Ποσο μῆίς οπο  σππποί 
νο αὐπη ο, Βομίάσε, νο αΠκλνος, ποσοτά(Πµ ἴο 
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ΟΟΚΕ ΟΗΠΔΡ. ἩΠ. σ0---65. ΤΠ. 1---6. 

πατρός µου δεῖ εἶναί µε; " Καὶ αὐτοὶ οὗ συνῆκαν τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλη- 50 

σεν αὐτοῖς. Καὶ κατέθη µετ αὐτῶν, καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ ' καὶ ἦν δ1 
ε ’ 3 » ο μώ - ’ .) - ’ ’ ᾿ ΄ 

υποτασσόµεγος αὐτοῖς. Καὶ η µητηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα 
ο 1 8απι, 2. 98, 
εαρε, Ἱ. 80, 

40, 

ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. " Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλι- ὃν 
κίᾳ, καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποῖς. 

11. ΕΝ ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιθερίου Καΐσαρος, 1 
ἡγεμονεύοντος ΠΠοντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας. καὶ τετραρχοῦντος τῆς Γάλι- 

ΜΤ. ΜΚ. λαΐίας "Ηρώδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς Ἴπου- 

ς - 

ος ’ / ΄ 3 ” . - ε 

8 3 του Πορδάνου, κηρυσσων βάπτισμα µετανοίας ἒις αφεσιν αµαρτιων” ως 

[τοῦ] Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ' καὶ ἦλθεν εἲς πᾶσαν τὴν περίχωρον 

1. ραΐας καὶ Ίραχωνίτιδος χώρας, καὶ «4υσανίου τῆς βιληνῆς τετραρχοῦντος, 3 

ἐπ᾽ ἀρχιερέων "ἄννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν 

γέγραπται ἐν ῥίῤλῳ λόγων ᾿Ησαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος' Φωνὴ 

ῥοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ' ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 
. 3 . 

εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. πᾶσα φάραγξ ὅ 
.. »”. . 

πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ ῥουγνὸς ταπεινωθή- 
η .) - 

σεται καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν, καὶ αἵ τρα- 

χεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας. καὶ ὄψεται πᾶσα σἀρξ τὸ σω- ϐ 

Ἰ τήριον τοῦ Θεοῦ. µἼἜλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βα- Ἰ 
- ς »] . .. 

πτισθηναι ὑπ αὐτου Τεννήματα ἐχιδνῶν { τί. ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν 
ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; Ιοιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς µετα- 8 

᾽αβραάμ" λέγω γὰρ ἡμῖν, ὅτι 

Όιαί 5οης5ο, υγοι]ά εοατοθε]γ Ὦα εαἰίπρ]ο {ο {πο 
αιθείοῃ. Ἡ 18 (ογοίοτο Ὀοίίοτ, υν πο απ- 
οἶθηῖ, απά α ρτοαί πια]οτῖίγ οὗ να πιοάστη «οπι- 
ΠΙΘΠΙΑἴΟΤΑ, {ο εαρρ]γ οἰκήμασι, οὗ νήσο οἡρεῖς 
Ἠγείς, ας αἀάποθά αραπάασηςσο οὗ οχαπηρ]θς, Ὀοί] 
{τοπι πο Ο]αφείοα] απά Βοτίρίατα] νντίοτα. Ὦο 
(επ. ΧΙΙ. 61. Ἐσσ]ας. κ. 10. 

δ]. ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς.] Ὑποτάσσεσθαι ἵδ 
υ9οεἆ ποί οπ]γ οἳ Γοτοῖρ]ο απά οοπιρα]δαίοτγ, Ὀαί 
νο]ιπίατγ, εαρ]οσίοῃ, αφ ναί οϐ νν]νοἙ απά οἳ 
οἸή]άτοῃ. Ῥήματα ΠΙιαΥ Ἠθτο πιοση Ροῖ]ι βαγίησς 
παπά ἀοΐπσα, 

Ό3. προέκοπτε] “ πἀναποςά. Τη ες βθηβο {Ἴοτο 
18 (48 1 οΏδογνες 1π Ἠοσςπβ. Ἀγπορ.) α πιθίαρλοτ 
ἵπκεν Ποπ ἴἶνο βο]]]πσ οἩ σος, οἵ οἰεατίπα οἳ 
Ὀμοκοί», ἴο οβεοί α Ῥ4βκασο. "ΗἨλικίᾳ ἵφ υγ 8οπΠς 
πίοτρτείσά «' κἰπίατο ς ) Ὦγ οἴ]νοτε, “"πσο.. Τ]ο 
Ἰπίίοτ 19 ρορφίῤίη ἵταος Ὀαί ε ννου]ά ταῦἸιοτ Ἠανα 
τοφι]τοά α ἀοπβ]α καὶ Ώο[οτο σοφία παπά Όιο Γοτ- 
ΠΠΕΓ ἵ5 πποτο επ {(πθ]ο {ο {νο οοπίοχί. Ποῦι πιαηγ 
Ἰμανο Ῥεεῃ ἵπ πο παῖπά οΓ 1ἶνο Εναηρε]ήκί, 

ΤΠ. 1. Οµ ιο οἩτοπο]οσίσα] αποβῆοπα οοπποοί- 
οἆ ννι Ος ραδκασο, ἴἶνο τοπἆοτ ἵ8 το[οττοὰ ἴο 
Ἐν. Ππ]ος, Ντ, Ώοηκοπ, απά Μτ,. ΓῬοννηκεμᾶ, 

3, ἐπ ἀρχ. "ΑΔ. καὶ Κ.] [ζοπι. Λοῖ ἵν. 6.] 
ΎἼνοτο Ἰας ΌσοἨ ππποἩ. ροτρ]οχῖίν οσσαβίοποά Ὦγ 
Όιο Ἠκο, π νο (ποερο]ς απά αἶκο ἵπ οβορὶ., ο 
Ρ)γαβθο]οβΥ οχρτοβείπᾳ ος ἱπιρ]νίπς Ῥ]ατα/(γ, 
Ὕνθτο [ο Ταν τουυρπ]κοὰ Ῥαῖ οπο, η αἰτίος 
Ρτορτίθίγ εποτο οοπ]ά ἴνο Ῥηί οπο σι Ῥτίοκί αἱ ἃ 
πιο, ν]νο Ἠο]ά ἴἶνο οβῖσο [ο Ἰ[ο. Βπί, αΏοτ Όνο 
τοὐποίοπ οὗ πάσα ἴο Ὠνο Ἠοπαπη γοκο, στοπί 
«Ἠπησος Ὕνογο πηπήος ππὰ ἴἶνο οσσπραη{ς οἳ απ οῇ- 
βεςε, υν]ήοἷι Ἰναά οπ]ογοά αἰπιοδί τερα] ααθοτίίγ, 

γοίας καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς " Πατέρα ἔχομεν τὸν 
δύναται ὃ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων 

νοτο οἨαπροά αἲ να ν] οὗ νο οοπᾳΠοΓοτ 
Ἠεποορ 8οπιθ Ἠανο επρροδεά ναί Όιο οβιος Ἠπά 
ῬοεἨ πιαἆς αππαα]: απά λαί Άππας απά 0αἱαρ]νας 
οοουργΊηῃ ἵέ δή (μγπα, επς]ι, οτ Ὀοῦ]ι, παῖρ]έ ὃς εαἱὰ 
(ο Ὁο ἴμο Ἠία] Ῥτϊθεί, Της, Ἡοννενοτ, 15 α ννηο]- 
Ἰγ ρτααίους εαρροβί{ίοἨ, απά ονοτίαγπεὰ Ὁγ ναι 
9 ααἱά ἴπ ᾖοβδορῇ. Απ. χνΠ, 3,3. Ό νετ Οηὶκ 
Ενας Οαἴαρ]ας νας νο Ἠϊσ] Ῥτίοςί, απά Άππας Ἠ8 
Ῥαμαν, ο Ώεριίγ ; α Πιο ρίνεη {ο Ἠϊπι ὃν /οδ6ρῃ. 
Απ. χνΏ]. 6, 34. Απά ρτοαί ννας ἴπο ὀϊσπιιν οΕ 
Ότο Βασαπς ὙΝ Ίο ας αἱ]ονοὰ, προπ οσσπείοῃ, ἴο 

γΓοτπα πο πιοδί δαστοά Ραποίοπς οὗ νο Ἆ 
τίοβί. Όίνοτε, ασαἶπ, Ἱππασίπο πα Όνο ο ἵ8 
Ίνεη {ο ΆπΠΠαΒ, 5 Ὀοῖηςσ ἴἶο οἨίεΓ οῇ Λατοῃν 
ππαϊ]ν {οι αάνο, απά Ὀείης τορατάςᾳ αν νο τισλῖ- 
β ἨΗϊσ] Ῥτίοςί Ὃν Όνο ὀοννς, Όνουρὴ Οπἱαρ]ας 
Ἰο]ά ενα ο/βο, Ὦν αρροϊπίπποπί οὗ νο Ἠοπιαῃ 
(ονοτποτγ. Τ]νοβο Ἰπδί ἔννο πιθι]νοςς αἶκο Ρτουθοὰ 
ος. εαρροβίοπ, απά αἱνουσ] Όποτο ἶς πουίης 
ννλ]ο] οσπγαα οί εἴλοτ, ἴπθγο 18 Πο ΤΘΆΡΟΠ {ΟΥ 
μἰνίησ α ρτο/οτοπος {ο ο λοτ. 
ο Αγίων ῥῆμα Θ. ἐπὶ .] “' νο οοπιπηππὰ ο {8 

Τ,οτὰ γαρ Ικκαθά {ο οι Α Γοτπι]α ἱπαρ]γίης 
Ῥήνίπο πτά να τα αἶκο ἵπ 16γ. 1. 3. 

3, καὶ ᾖλθεν.] “Απ Ἰνο (ποσοστά ἵπρ]γ) ννοπί.. 
4. 8ου Ἰς. |. 5. ολη 1, 38. - 
δ. πο Ἐναησο]ίκε, ἵξ ππαν ὃς οὐφοτνοὰ, οἶίοα 

Οή8 οὗ ἠνο Ῥτορ]νοι βαγνθτ οἳ να Μαί- 
Όνουν απά Ματίς, Ὀροσκο Ίνα ννας ντίπρ οεροοἰα]- 
Ἰν [οτ ΟοπΗ]ο οοπνοτίας απά (νο Ἰαΐίοτ ρατί οὗ νο 
απθείίοη Ὑπς πθος {ο 4β81το Ένοπα, Ὠναί νο 
ϱ αα]ναἶον οὗ οσα, παπά να Ρατ οἱρατἶο ἵπ νο 
Ῥηϊνίοσον οὗ Όνο (χοερο], οτιοπἀοὰ {ο έεπι 8 νγε]] 
ας νο ᾖσνς. , 

6. 8εε Ῥε. χονΠ. ὃ. 
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9 ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿4βραάμ. δη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν ὃ. 1. 
δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτε- 

ιο 3 -” ’ 

ται καὶ εἰς πὺρ ῥαλλεται. 
3 γ.. 3 

1) Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἳ ὄχλοι, λέγοντες Τί οὖν ποιήσοµεν; "πο- 
Δ . ’ τα. ς᾽ 5, , υ ’ 9 ιν 5 π 

1 κριθεὶς δὲ λέγει αὐτοῖς Ο ἔχων δύο χιτῶνας µεταδότω τῷ µὴ ἔχοντι 
ς ς ” υ 

19 καὶ ὃ ἔχων Αρώματα ὁμοίως ποιείω. Ἠλθον δὲ καὶ τελώναι βαπτι- 
- ε 3 3 ς 

13 σθηναι, καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν «ιδάσκαλε, τί ποιήσοµεν; Ὁ δὲ εἶπε 
3 . , κ κ. ς ον επρὸς αυτούς Ηηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγµένον Ὁὑμῖν πράσσετε. 

ε) ’ ΄ 3 νι Λ ’ Π α ᾽ ς ” . , 

14 Επηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόµενοι, λέγοντες Καὶ ημεῖς τί ποιή- 
. - π 3 α... . 4 ) σοµεν; Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Ἰηδένα διασείσητε, μηδὲ συκοφαν-- 

3 . ο. 3 ς - 

τήσητε᾽ καὶ αρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν. 
- - ’ ο) 

1 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζοµένων πάντων ἐν ταῖς καρ- 
ο »” Ἅ 3 ’ ΄ Σάβ” α- ι 3 . 

16 δίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ιωάννου, µήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστὸς, ἀπεκρίνατο 
2 3 {/ εκ. 

ὃ Ἰωάννης ἅπασι, λέγων Εγω μὲν ὕδατι ῥαπτίζω ὑμᾶς' ἴἔθχεται 
τ 3 - -- 

δὲ ὁ ἰσχυρότερός µου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑπο- 
Β) ’ 3 α. 2 Ἡ ς νά ’ ς ), 9 α 

ὅηματων αὐτοῦ αὐτὸς υμᾶς βῥαπτίσει ἐν Ινεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 
στ . ΄ . ᾽ 3 . Δ ϱω 3 5 3 ώ, 

11 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ 
” 3 ’ 3 -” 

καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἲς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατα- 
15 ’ ἁ ώ 6έ .1ν λλὰ - εἰ . ο . - 3 

καὖσει πυρὶ ασθέστῳ. Ἅ«ολλα μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλων εὔύηγγε- 
5 Ὁ,- ς 3 3 .. 

19 λέζετο τὸν λαόν. Ὁ δὲ Ἡρώδης ὃ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ αὐτοῦ 

10 

11 

12 

περὶ ΗἩρωδιάδος τῆς γυναικὸς [Φιλίππου] τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ 

10. [ζοπιρ. Λος Ἱ. ὁτ.] 
11. αὐτοῖς.] Απά {ο νε ΒΠατίβθες ΠΙΟΤΘ 68Ρ96ο- 

1α]]γ, 45 νε Ἱεατη ποπι Μαει. ΠΠ. Τ. Οιαγίη 18 
Ἠετε επ]οϊπεά, 45 α Ῥτοπιίπεηί ρατί ο{ ἐλαί πιοτα] 
νίτίας η νΥ ο] ἔιει ννετο 5ο ποίοτῖοιδΙΥ ἀεβοίεπί. 
[Οοπιρ. 1 ο Π1. 1Τ. ἵν. 20.] 

15. Τπε Επίτε ΙΠ ποιήσοµεν Ἠετο απᾶ Ἰηδί Ῥο- 
Γοτε 18 {ο Ὦο τεπἀετοά ὮΥ πιιδέ ταί]ετ κατ ο/)ια[ ; 
α Ἠευταίππ. ἨΤ]εθ ποιήσωµεν οἳ ΠΙαΠΥ αποιεηί 
Μ55., εἀττεά Ὦγ Βε]μο]α, 5 οηΙγ α μοβ. Τι ἶ8 
γε] οὔκετνεά ὮΥ Βοτπεππππῃ: ΄ Νδιίταπῃ οί {α]- 
β"πα, 5οἆ εχοἰθίας θα ίαταπα, ααοά ἵπ βαΏβε(εη- 
ενας πιπῖατο Ἠδτατῃ ἀεδίετιπί. Εαάεπι οϱί δοτῖ- 
Ὀεπάί ἀῑνετείϊίας, ΦοΏπ γἱ. ὄ. πόθεν ἀγοράσομεν 
ἄρτους ; ι 

19. μηδὲν πλέον ----πράσσετε.] ᾿Τ]ή8 156 οΓ πράσ- 
σειν, 39 καἱᾶ οῇ ίαχρε, (κο ρεγβρετε ἵπ ΤΠ), 18 
(πεφπεπε ἵπ χο Ο]αρείσα] ντος. Τ]ο 86εη56 ν/αβ 
εἴεπετ {ο .οτ {0 εο[[ροί; ἴἶα {ΓοΓπ1οΓ νναβ ει 
Ἰ4εα οἳ Όνα ραγετ, Όιο Ἰαέοτ οἱ ειπα τοσείνετ. Τ]ο 
ογἰρίπα! ϱεη»ο ἱπιοεπάεὰ εοεπις {ο Ἰαγε Όοεῃ “' ἴο 

Το ἀϊπετεποο Ὠδϊινοσῃ νε ποίῖνα 
παπά πηάἁ]ο Γοτπια 19 Εής: Όνο πο "νο αἰσπίῆος {ο 
εο]]θοί [ο αποιογ’α μα», νο πι ἁ]ε {ο οο]]οοί Γοτ 
οπε΄α ο, Διατάσσειν 5 α ος εἱσπαία, πο ος 
εσαὶ επποαποηία, οερεςἰα]]γ βαςο]ι α» τε]αίο {ο Ιαγ- 

ης 00 ἴαχοα, Όοθο Ώπκοτ ον Τ]πογα. Πἱ. 10. 
παρὰ αἴπετ α οοπιρατα να, ο: α Ὑνοτά ννμίοἩ 

ὑπρ[έρα Ἴ8οῃ (οΜρος{α11γ µείζων ΟΥ κρείττων), 
5 ακοά [ος Ἡ, ἴνοῦὋι ἵπ Όνο Βοήίρίαταὶ απ Οαβείοα] 
τν. δν ο) ανά Α6ΠΛ6 ΟΓ παρὰ - Ο8 -- 18 

αἶοπᾳεἰάς ο Ἱακίαροκίήοη αἱπιοβέ Ἱπιρ]ίον 
ς “η. Όατ πρ τ] ἆοθν πο, νο οο, 60Η- 
ἁ σπιν Ὀνειι ρτοεκήση, Ὅαί οπΙΥ ιο ασε οἳ ιο 
Ῥοος {1 μηνα Όνοτη, 

14. οτραγευόµενοι.] Μιο]αρ]ί Οήπ]κα εἶναι Οπή 
ἀσποίςε Ενα" πγθη απο ασπης, οἵ φοίπα {ο Ὀα]ο : 
{ον νο Πππαρίπεν Όναί Ἠστοῦ)α νναν νε Αγοζας )ιὰ 

α]τεαάγ οοπιπποποεᾶ ; απἆ {λαί ἴΊοτο ἶ5 Ἡοτο τοί- 
εΓοποο {ο {θα ίοοΡ8 επσασεά Ἱῃ {λαί εοτνίοθ. Α 
εἰιγοποίοστεαί ΤΘΧΡΟΠ, Ἠον/6ν6τ, ΠΠαΥ Ὦε ορροξεἆ 
{ο ογετίτη {115 5αρροβΙ{ίοπ; απά, ΠΙΟΓΘΟΥΕΣ, {]θ 
Αγίϊο[ε νυοι]ά ενας ο ΙπάἱερεησαΡ]ο. 

----µηδένα διασείσητε.] Τηϊς6 ἱ5 Ὦγ πιαπγ Όοπῃ- 
πιοηίαίοτς ἴακεπ {ο πΠἹθαῃ, ΄΄4ο ποί Ἠαταςς: ) α 
αἰσπ]βσαίίοπ Γουπά ἵπ ια Ο]αδείσα] νυτίίοτς. Βπί 
50Π16 ΠΙοτθ οροείαἰ 86Ἠ86 5ΘΕΠΙ5 {ο Ρο Ιπίοπάαά. 
Ἡ {5 Ώνετείοτε Ῥεεδί εχρ]αϊπεά αδ οφ ιἱνα]οπί ἴο, 
απά Ιπάεεά {οτπιεά {οπα, ιο Τ,απ οοποιµεγο, 
ν/η{ο] Ία5 Ώεεῃ Ρτονθεά {ο Ἠαγο νο βἰσπίβοσίίοη 
ἔέτο οχίοτί ΠΠΟΠΕ6Υ Ὦγ ἀῑπί οῇ {τοαίς. Διασείειν 
ΙΠΙΡΟΤΙΒ οχίογίῖοῃ ὮΥ (ητθαϊς οΓ υἱοίρπος ; συκοφαν- 
τεῖν ἴπαί ὮΥ ἐιτεαί5 οἱ απ]αδί αοομβαίἶοη, {αἱςο Ἱπ- 
Γοτπιαίίομ, ὅτο. 

---- ἀρκεῖσθε τοῖς ὄψωνίοις.] Ίπ ἴ]ιο εατΙΥ ἆσθ» α 
βο]άϊει”5 ραγ οοηβὶςίοἆ οΠΙεΒΥ ἵπα ρρίη ο ους: 
απά γνας οπ]]οὰ ὀψώνιον, [ΤΟΙΗ ὄψον, πιραί. ἴπ ρτου- 
655 οῇ ἤππο απ οφ ἱνα]οηί 1π ΠΙΟΠΘΥ Ύνας βαὐβί]- 
τπτοὰ {οτ νο εαρρ]γ οῇ {ους απ τρὶ ὀψώνιον, 
νμήο]ι Ἰαὰ οτἰσ]πα)1γ πποπηί Ἱρρογέ, οπΊΠΘ {0 ἆ6- 
ποίς ραψ Ονουσ]ι 11] εοπιο αἱ]οναποςς ἔπ ᾖἰπα 
ν/οτε ει νε «οἰάίετ; ννμίο]. ρτοῦαῦΙγ ορεπθἀ α 
μα {ο πο οχίοτίίοη α]]αάθά ἴο. 

ὅ, προσδοκῶντος τοῦ λ.] Ἱ. ο. 38 ἴἶνο ροορ]θ Ίνογο 
να πρ απά ΤΠ ΒΙΒΡΘΗΒΘ: 50 Λος χχν], 6. 

10. ἅπασι] Ἱ. 6. Ὀοἵ]ι ἔλοκο ἴἼιοτο, απά ἴἶιοκο πί 
/σταβα]οπα, νν]νο (νο Ἱοαγη [οι ]οἶναν ἡλ, 18.) Ίνα 
ϱοπί α ΠἹομβασο μάντη ει Οµπ ή νογ8ο ϱΟΙΠΡ 
Φοῖνα ἵ, 90. Λοις 1. ὃ, χὶ, 10, χΕΙ, 90. 19. χὶῑν. Ὁ. 
Ἴοοἱ Π, 98. Λος Π. 4. 

19. εὔηγγ. τὸν λαόν] ΄«Ίιο οναησοἰσοᾷ ιο ροο- 
Ρ]ο,”) τοσο ἱαίσιδά {ο Όινοπι ιο (οΜροἳ: αν Λος 
γη, 50, οπ1, 1, 9. 

19. Φιλίππου. ΤΠ ἵ οπιεσᾶ ἵπ ΥΘΟΤΥ ΠΙΠΗΥ 
Μ35., απά αἰππονί αἲἰ νο οπτ]γ [άσμα παπά 18 
ψσσ νι Γοπκο σπποσ]]οὰ ὮΥ απἰηποκί ονοτγ Εά- 
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ΩΌἘΚΕ ΟΗΑΡ. ΠΙ. 20 --- 56. ΤΥ. 1, 2. 

περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὁ Ἠρώδης, προσέθηκε καὶ τοῦτο 93 
ἐπὶ πᾶσι, καὶ κατέκλεισε τὸν Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. 

ἸἨγένετο δὲ, ἐν τῷ ῥαπτισθηναι ἅπαντα τὸν λαὸν, καὶ Ἰησοῦ βα- 9ἱ 
πτισθέντος καὶ προσευχοµένου, ἀνεῳχθηναι τὸν οὐρανόν, καὶ καταβῆναι 39 

τὸ ΠΠνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει, ὡσεὶ περιστερὰν, ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ 
φωνήν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, λέγουσαν" «Σὺ εἶ ὁ υἱός µου ὁ ἄγαπη- 

τὸς, ἐν σοὶ ηὐδόκησα. Καὶ αὐτὸς ἦν ὃ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα 38 

ἀρχόμενος  ὤν, ὡς ἐνομίζετο, υἱὸς Ιωσὴφ, τοῦ “ΕΠὶ, τοῦ ΠΜατῷάτ, τοῦ 94 

4ευῖ, τοῦ Μελχὶ, τοῦ Ἰαννὰ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ ΠΜαπταθίου, τοῦ ᾽μὼς, 56 

τοῦ Ναοὺμ, τοῦ Εολὶ, τοῦ ἸΝναγγαὶ, τοῦ ΠΜαὰθ, τοῦ Πατταθίου, τοῦ 98 
Σεμεῖ, τοῦ Ἰωσὴφ, τοῦ Ιούδα, τοῦ Ἰωαγνᾶ, τοῦ Ῥησὰά, τοῦ Ζοροθάθελ, 51 

τοῦ Σαλαθιὴλ, τοῦ ΊΝηρὶ, τοῦ Μελχὶ, τοῦ ᾿Αδδὶ, τοῦ Κωσὰμ, τοῦ Ἐλ- 58 

μωδὰμ, τοῦ ᾿Ἡρ, τοῦ Ἰωσὴ, τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ Ἰωρεὶμ, τοῦ Ματῦᾶτ, τοῦ 59 

«41ευῖ, τοῦ Συμεὼν, τοῦ Ιούδα, τοῦ Ιωσὴφ, τοῦ Ἰωνὰν, τοῦ Ἐλιακεὶμ, τοῦ ὃν 

ΊΠελεᾶ, τοῦ Παϊνὰν, τοῦ Πατταθὰ, τοῦ Ναθὰν, τοῦ «{αυἲδ, τοῦ Ίεσ- 39 

σαὶ, τοῦ «Ω6ὴδ, τοῦ Ἠοὸζ, τοῦ Σαλμών, τοῦ Ἰναασσὼν, τοῦ ᾽Αμιναδὰθ, 33 

τοῦ -Αρὰμ, τοῦ Ιοσρὼμ, τοῦ Φαρὲς τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰακὼδ, τοῦ 3 

᾿Ισαὰκ, τοῦ "Αθραὰμ, τοῦ Θάρα, τοῦ ἸΝναχὼὠρ, τοῦ «Σεροῦχ, τοῦ ᾿Ραγαῦ, 35 

τοῦ Φάλε», τοῦ Εθὲρ, τοῦ Σαλὰ, τοῦ Καϊνὰν, τοῦ ᾽Αρφαξὰδ, τοῦ Σὴμ, 36 

τοῦ Νῶε, τοῦ «4άμεχ, τοῦ ἸΜαθουσάλα, τοῦ ᾿Ενὼχ, τοῦ Ἰαρὲδ, τοῦ 3η 

4. ΜΙαλελεήλ, τοῦ Καϊνὰν, τοῦ ᾿Ενὼς, τοῦ Σὴ8, τοῦ δὰμ, τοῦ Θεοῦ. 98 

1 1Υ. ΙΠΗΣΩΥΣ δὲ Πνεύματος ἁγίου πλήρης, ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ 
-- Ἰορδάνου" καὶ ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἲς τὴν ἔρημον ημέρας τεσσαρά- 3 

ἱέίοι (γοτη Ἰἡ/είς. {ο Ῥο]ιο]α. 
Ματκ νΙ. 17.] 

21. βαπτ. καὶ προσ.] [ζοπιρ. }οἶη 1. 92.1 ἜΤ]ηα 
ΝΟΓ(8 καὶ προσ., ΝΝΙΟΝ ἆτο πἀᾷοὰ ὮΥγ Βί. Τμκο, 
ππθτί{ αοπ{ίίοη.. Οατ Τ,ογὰ, νν]ο νγαβ οοπίεπί ἴο 
νο οὐαάϊσπί ππίο ἴο ἴμανν Γοτ ππῇ, απάθτνγοπί 
[ιο τος απά ροτ[ογπιοὰ να οετοπιομίος οὗ πο 
Μοβαίο Ταν: απά ΟΠ πο 8416 Ῥτἰποῖρ]ο απάεγ- 
π/οπί η Ὀαρίίεπα, Ώδσαμδθ, 5 ο Ππά ᾖοπι 9. 
Ματί]λονν, Ἰχο νν]ν]οὰ {ο 5οί απ θχαπηρἰο {ο ο{/ν6Γ8 
οὗ βΗ1πσ αἲ τισίσοοιβηθ»ς. ἨΙΗ τοβροοί {ο 
Όιο 9ο ο) Ῥγαμον,  ννας ἀουῦί]θςς {ο δεί απ εκ- 
αππρ]ο {ο οἴεγε ο εἶπο ΙπάἱδροηρβαΡ]ο πεσθβεί{γ οἳ 
άν {ο ππαΚο ἄΠΥ οχίοτηα] τιίος εβεοία]. εο 

ρ. Ταγ]ος, νοι. α. 1900. 
25. [ζοπιρ. 8. κΗΙ. 1. Ματ] ἱκ. Τ. 3 Ῥοι. 1. 17.] 
35. αὐτὸς ἦν ὃ ̓ Τησοῦς ---- ἀρχόμενος.] Έ]ιε5ε ννοτὰς 

Ἠανο οοσαβίοποὰ πΙΠΟἩ ροτρ]οχίίγ, ποί οπἱν {ο 
πιού στη (ΟΠΙΠΙΟΠΙΠ{ΟΓΑ, Ὀα, (18 αρρθατα {οπα ἴ]νο 
γαττ. Τ,οο ΙΙ.) ἴο πο αποϊοπέ Ππίοτρτοίοτα. Τα 
Ρήγαβθο]οσγ ἵ9 τασσοά; νο νο Ἰνατεῃηοςς πιςε 
ποί ο τοιπονοᾷ Ὦγ οπποσ] πας αΠΥ ννοτὰ (Γοτ ιο 
οοηβοπί οὗ ΛΕΒ. νι] ποῖ ρογιηῖ{ ναί); οί ΘΝΘΠ 
ὢν οἠρποίπς Π. ἈΔοπιο εοοκ {ο τοππονθ Όνο ἁ[ῇ- 
ουσ] εν -' ορηπθοίίηπα ὢν γην ἁρχ. Βπῖ ή ἵ 4ο- 
ἰπσ νοίοπος {ο 1ο οοηβίτασίίοῃ, απά γἱο]άς α Γεο- 
οἱο απά [Πσιὰ «οη.ο, [ζροι νο νν]οίς, πο Ἱπίογ- 
Ργοίαἴίοι Ἰπνο]νος 9ο Πιο ἀῑπιουγ αν Όναι σα 
Ότο αποϊοπί ππά νο ῶοεί πορτα Οοπηππεηίαίοτς, 
ῦγ νν]ήο]ι ἦν ἱ9 οοπαίτισο νι ἀρχ., πά εἶναι πἩ- 
ἀετείοοά πΏοτ ἀρχ. Ἔ]ο νοη8ο, οι, ἶς, “οφ 
κας Ῥορίηηίης {ο ο οὗ αὔουι 60 γοστα, ἶ, 6, Ίο 
αά ποατ]ν οοπηρ]οτοά Μς 901] γοατ. ἵ σταπί ναί 
Ονής 9 αοπιον πα αποπιπ]ους ργαβοο]οσνς ας Τε 
15 ποῖ ΠΠΟΓΘ 80 Εἴνπῃ 816 οἵπλου πιούςς οἱ 6χρτθ8- 

[όοπιρ. Μαί. χὶν. ο. βἰοη {ο Ὁο Γουπά ἵπ Ῥοπρίατες απά γνας ργοῦαὈΙγ 
Γοτπιεὰ οἩ {6 ρορωίαγ πιοᾶε οΓ αρεακίησ. Τηπετο 
πηαςδὲ ποῖ Ὦθ απ ἀπὸ εαρρ]εὰ Ὀείοτε ἐτῶν, (νν {θα 
8οπιθ τοσσπί Οοπιπποη{α{οτβ), {ος ἵπ Οπή 86η58 
εἶναι οπττίος Όπο (επί. αἰοπε. 36ε Μαίϊθν., 1. 
(γ. Ρ. 519. Ους. 2. 

---ὧς ἐνομίζετο.] ἜΤηϊς ενἰἀεπί]γ αἱ]αάες {ο Ἰήθ 
Β]νίηο οτιρίη. 

---τοῦ 'Ἠλί.] Της πιαδί πιεαη 1ης «οπ-ζπ-ἶαιο ΟΕ 
Ηοε]ϊ, [οτ ᾗασοοῦ Ὕνναβ πα θινετ οὗ ᾖοβερῃα, 8ο 
Μαα. 1, 16. Τῆας ή πεποα]οσγ πες εοη- 
εἰάοτθά ας {ο Ἰπεασε οἱ Λΐατη, πε ἀαπσ]εγ οί 
Ηεὴ. Όπ Όιο πιοὰς οῇ τεοοποῖ]ἵπᾳ Όνα κεοπηίηᾳ 
ἀἰκοτοραπογ ἵπ {θ σεπεα]ορίθς, 5ϱο Ὀτ. Ἠα]εν. 

90. Σερούχ.] Της (Πο Σαροῦχ) ς γ ἵπ αἷ- 
πιορί αἲ] (νο Ὀδεί Μ35., Υεγβίοης, οατ]γ Εὰἰ- 
σης, απά ἵ9 τοσοϊνεὰ Ὁγ αἰπιοδί ονετγ Εάῑίοτ ἔγοπα 
Ἰλ/εία. {ο Βο]μο]Σ. 

ΙΥ. 3. ἡμέρας κοντα.] Τ]οδςο ννογάς νου] 
βοοπῃ {ο οοπηθοῖ γη {]πθ πειραζόµενος Γο]οννίης, 
38 80ΠΠο Εάῑτοτα ἴπκο ἴνοπι. Βατ οι, ΛΤανονν 
ἀοθφοτῖρος 1ο (οπιρίαίοη ας ἰακίπα ρ]αςο αἲ ἴἶνο 
οἴοφε ο Ὠναῖ ροτὶοά. ἈΜοοί τουθπί (οπιπιοπίαίοτβ 
πττοπηρί {ο ΤΟΠΙΟΥΟ ο ἀῑκοτεραπου Ὦγ εαρροεἱ 
Όνο πιθαπίπᾳ ἴο να, πο ναί θεια ννας {ο 
40 ἀπγς ἴπ ο δυο Όναι, αἲ σαρίοις ἔἴπιου 
αμγίπσ Έποφο ἀ41γς, Ἠδ να οχροφεᾷ {ο ἵδτη 
ἀοία δωδς κ. νο νο Ἑ ο 
Ρτοσςθάς {ο οπυππεταίο. Της πιο Ἀοννθνοτ, 
οπηποῖ ννε]] ἴνο απ εοά. Αί Ἰουςί ἵ ἶ Ὀθίτοτ, 
κ ἰΌν 8οπιο αποϊ]οηί απά πποᾶστη Οοπηπιθηταίοτα, ἴο : 
οοπηθοῖ νο ννοτὰς γι νο ργεοεάύπσ. [ζΌοπιρ. 
Ετοά. κκκὶν. 58. 1 Κίπρε κἰκ. ] ς, 
Ποννονοτ, ἵ8 ποῖ, [ οοποείνα, ραῖ [ος π Ἡ 



ΤΗΌΚΕ ΟΗΑΡ. ΙΥ. 2--- 17. 

κοντα πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ «4{ιαβόλου. 
8 ἡμέραις ἐκείναις 

241. 
ΜΤ. ΜΕ. 

Κοὶ οὔκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς 4. ᾖ1. 

καὶ, συντελεσθεισῶν αὐτῶν, ὕστερον ἐπείνασε. Καὶ 3 

εἶπεν αὐτῷ ὃ 4ιάῤολος' Εὶ Τἱὸς εἲ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ, 3 
Γ... 4 ἵνα γένηται ἄρτος. καὶ ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτὸν, λέγων ̓  

/ 3 3 . », ’ ’ ς .» 

γραπται, ὅτι οὐκ ἐπ ἄρτῳ μµόνῳ ζήσεται [ὸ] ἄνθρω- 
ὅπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι 

- 3 .) αν 

Θεοῦ. Καὶ ἄναγαγων αὖὐτον 8 

ὃ «4ιάδολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν, ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς 

6 οἰκουμένης ἐν στιγµῇ χρόνου" καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ «ιάθολος' «Σοὶ δώσω 9 
Δ Ε . ’ |. ν 3 δ {8 ἃ -ὐ - 

την ἐξουσίαν ταύτην απασα», καὶ την θὐξαν αὐτων 

Ἴδοται, καὶ ᾧ 

6 ἐνωπιόν µου, ἔσται σου Ἀ πᾶσα. 

ἐὰν Θέλω, δίδωµι αὐτήν. «Σὺ οὖν 

Καὶ ἀποκριθεὶς 

ϱ ὦ Δ ῃ 
Ότι ἐμοὶ παραδέ- 
» ΄ 

ἐὰν προσκυνήσης 
2. ϱἱ ντ] ς 2 

αὐτῳ εἶπεν ο Τη- 10 

σοῦς' Ίπαγε ὀπίσω µου, «Σατανᾶ γέγραπται [γάρ]: Ἰροσκυ- 
’ ᾿ ιά 

νγήσεις Κύριον τὸν Θεὀν σου, 
ΔΝ 3 » , 

καὶ αὐτῷ μονῳ λα- 
’  - 3 ον 3 ς η. ν 2) ν.. ΔΑ Ἡ 

θτρεύσεις. ἈΝαὶ Ίγαγεν αυτον εις Ἱερουσαλημ, καὶ ἔστησεν αυτον ἐπὶ 
- - 1 3 αι ς : α ” 

τὸ πτερύχιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αυτῷφ Εἰ [ὁ] Τὶὸς εἲ τοῦ Θεοῦ, ϐ 
10 βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω" }έγραπται γάρ ' / νὰ 3 / 

Οτι τοῖς ἄγγε- 
3 - - ν ; ὁ 

λοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περί σον, τοῦ διαφυλαξαι σε 

η καὶ [οτι] 

ψῃς 
αὐτῷ ὅὃ ᾿ἸΙησοῦς' 

13τὸν Θεόν σου. 

5/ 3, π 

Οτι εἴρηται 

3 ΄ κ 8 3 -”- . 

απεστη απ αυτου αχοι καιρου. 

πρὸς Λλίθον τὸν πόδα σου. 

- 3 - ’ φ 

ἐπὶ χειρῶν ἄρουσέ σε, µηῆη ποτε προσκὀ- 
3 3] Καὶ αποκριθεὶς εἶπεν 

Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον Ἱ 

Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὃ «ιάῤολος, 1 

Ἡ Κ4ΗΙ ὑπέστρεψεν ὃ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάµει τοῦ Πνεύματος εἲς τὴν 

Ταλιλαίαν' καὶ φήμη ἐξηλὣθε καθ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 15 1 
3 ” ” 3 . 

15 Καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δοξαζόµενος ὑπὸ πάν- 
α Ὑται. 9. 28. Ιθτων. 3 Καὶ ἦλθεν εἲς τὴν Ναζαρὲτ, οὗ ἦν τεθραμμµένος" καὶ εἰσῆλ-- 15. σ. 
ἨΤαικθ, ]. 9 . . 3 θὸ 3 - 3 .. 5 , . 06 ΄ 3 ” Ί μη 4 43 

ε, σΣατα το ειωυσος αντῷ, εν τή ημερα των σαὐουατω»ν εις την) συνγα-- «οἳη 4.45. 

11 γωγὴ», καὶ ἀνέστη ἀναγνῶσαι. Καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιθλίον “Πσαΐου 

Ρη ἵ8 α ποπεϊπα Μίνωα Ῥοπάρπα, Γοτ (οπίε. αΏεο]αίο. 
ΤΠ{9 πιοὰε οἱ ἰαάπρ ἴἶνε ραβ8ασε ἶ5 οοπβτπηεὰ Ὦ} 
Ματς 1. 12. νι]ιο Ίνετε ο μας ρε : καὶ ἦν ἐν τῃ 
ἐρήμῳ ς τεσσαράκοντα, πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ Σατα- 
-ᾱ- Νίοτεονετ, αἲ πειραζόµενος 18 ἱππρ]]θά τότε [ΟΠΙ 
εἨρ οοπίρκι,. ΊΤ]αί, Ἱοννενετ, νν]] ποε, 45 ἵπ ἴθ 
οπ.6 οἱ διὰ ἡμ. τεσσ., Ίπνο]νο ΑΠΥ οοπίταἹοίίοη : 
είπος νν]ναί ἴακος ρ]αςς αἲ {ιο εἰοδε ΟΡ αἩ Ροτίοά 
οἱ ἅπια {9 απἀοτείοοὰ, ρέργ, {ο (1 οὐ] 
Όνας ἔδτπα, ἵ πακῖ Γατίετ οὔβοτνο, (ναί ἵπ ἤγετο 
1148 Ἰοίοτε, Όνετε 9εεππε {ο Ῥο ἱπο]ιάθὰ (ρετ εἰσ- 
πιβοπήσηοπι ργα" {επι} καὶ ἦν 5οἰ], ἐκεῖ, ννΠΊο]ι 
15 ετργεκκεά . κής, 

4. ὁ ἄνθρ] Τ]ο ὃ ἵν οπή Ηοἆ ἵπ νοτΥ ΠΙΠΥ οϐ 
νο ἴνονι » Ἀπᾶ επποε]]οά Ὦγ Μαίν., Οτίοκὺ., 
απά βε]νοίκ, Έλι εἶνοτο ἵ4 ποι καβ]οίοηι πα )ογ]{γ 
{ο εαπεεί Ἱε. .Ῥειε, 1, 5.] 

6. καὶ τ. αν αὐτῶν] «οἳ], βασιλειῶν. Ίο πιαγ 
---ν- απά Όνο ϱἱοτγ νι] νν] ρτοσεεὰ 

Όνο ᾳογεγπιησπ{ οἱ ενοπη,) 
1. πᾶσα.] Γης ({ου νο οΟΠΠΠποΟΠ τοπάἶπρ . 

γοτείσηα, Εαγεπε, απᾶ οατ]ν Εά, Τί Ίναν αἱκο Όοςῃ 
γεεσινεά Ὁν Ὑγεῖα,, Μαιῦν,, Οτίσκῦ,, απά οἱμοτ, 
ὀονἩ ο Βε]νο]α, ἴο νννονς ο σς Γ ανο γἱο]ά- 
εὰ. τα. , Ἅ Ὀοίπα νο πχοτο ἁἰ[ῆοιι τοπάἶπᾳ, 

ΝΕεΛ,. 8. ὅ, 6. 

Ιέ 866Π18 {ο ἆθβοτνο {ο Ῥτοίοτοποθ. Ὑδί πάντα 
πιαγ Ῥο ἀε[επάεᾶ, αξ Ὀεΐπσ πποτο παίατα], απἀ 
αστεεπβ]ο {ο να ρορυ]ας εἴγ]α; (λοισί Ῥργοργίοίι 
ΤΘΦΙΙΓΘΒ πᾶσα ας τε[εττοὰ {ο ἐξουσίαν. 
8. γάρ] 966 Ὠουί. γ. 19. 1 βαπι, νι. ὁ. Τηϊς 

απά νο ὃ ἵπ πο ποχί νο ατθ οπα({οά ἵπ {πε 
υο5ί ΝΤΡΡΒ., απά «αποθ]]εἆ ΡΥ αἰπποβί αἲ] {ιο τουθηί 
Γά1ΐοτς, 

10. 3ε6 ῬΕ. χο]. 1]. 
11. ο ὅτι 15 ποί {οππά ἵπ Υετγ πλαπΥ ΜΡ9., 

οατ]γ Ἐάά., απά ὙοατβίοήΒ, απά 18 οπποε]]οά Ὦν 
Μαιλα!, Τί βοοιηβ {ο Ἠανο «οππο {ΤΟΠΙΑ {πο πιατ- 
ρίπ, απά {ο Ἠανο ογἰσπαιοά {ποπ ἴποςο Οτο 
ν]νο τοπά γέγραπται γὰρ ὅτι --- ἐντελεῖται» πας το- 
τμ, Άν κ/οτάς α5 ποί βἰτ]οί1γ εροακίηρ α- φιο- 
/α1ΐἱσπ, Ὀα{ ο α γργογί οὗ νο 8η. Απά ας 
Όνο ὅτι ννοι]ά τοφιίτο {ο Ὃο τοροπίοᾶ, Βιι τί 
ου]ά 86οπι Ελαί Ἴποτο ἵν απ ποια] αποίαίοῃ, 
απά «ποτο[οτο νο ὅτι 18 ρ]οομαβίίο: οἩ ννλ]ο] 86ο 
αλ] Ο νι Ὦγ ΠοΡΙΠΝΟΗ, 

12. Βοο Ώουμί, νἱ, 160, 
14. ἐν τῃ ὀννάμει τοῦ Ἡν.] “' ππάοτ νο Ἱπῃποπος 

ος νο Αρίτ,” Καθ ὅλης, Ειοµσ/ιοµέ, ουεΥ αἲἰ. 
Τη 9σηκο οσσΗΓΗ α]λο ἵπ Λος κ, 1, απά {9 βοΠ1θ- 
ὕπιον (ου {πι νο Ιαήονγ ϱἸπακίσαὶ ντίέοτς, 

10. ὁοξαζόμενος] - ἐν ὀόξη ῶν 
ὦ 
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ον. ’ μ π 3 “ες η ͵ τ : ’ . 
του προφήητου" καὶ ἀναπτύξας τὸ βιθλίον εὗρε τὸν τόπον οὗ ην 

Μια δν  γεγραμμένον"' "Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ οὗ εἵνεκεν 18 
Ίνα, 7. - -- 3 , . 2 ἔχρισέ µε ευαγγελίσασθαι πτωχοῖς απέσταλκέἑ 

µε ἰάσασθαι τοὺς συγντετριµµένους τὴν καρδίαν" 
κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς ἀνάθλε- 

ον. 1. ψιν ἀποστεῖλαι τεθαυσµένους ἐν ἀφέσει' "κηρύ- 19 

ξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτὀν. Καὶ πτύξας τὸ βιθλίον, 30 

ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτη ἐκάθισε" καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλ- 
ο μας | 3 /ω ».-” ” . ΄ . 2 ΄ «/ 

μοὶ ἠσαν ἁτενίζοντες αιπῷ. Ηρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτούς' "τι 

μα Ἱ σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν. Ἀ Καὶ πάντες 53 

μι ν, . ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόχοις τῆς χάριτος τοῖς 
’ Αν 3 - 

ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον ' 

17. βιβλίον.] Ἴ]ιαο βιβλία οἳ ενα Ηεῦταννς, απά 
Ἰπάεεὰ οἱ ελα αποϊθηίς ΤΠ ϱεπογα!, Ἡθγο γοἰ(ς {18- 
τεπθά 1ο ἴννο Ιαΐῃ5 νε Παπά]ες; ὮΥ Ἰο]άῖης νν]ο]ι 
ἵπ Πῖ Ἠαπά, ἴἶιο τοπάοτ οοσ]ὰ το], οἱ ητο]] ια 
Ῥουκ αἲ 5 ρ]θαβητο. 

18. ἔχρισέ µε νε) Τ]]5 ΡογίίοἩ,, ἴακεη ΓΓοπη 
15. ]κ]. Ἐ να8 δε]εοίεά Ὦγ ος, ἵῃ ογάογ {ο ἆγανν 
Όιο αἰ{επί]οη οἱ εμο ροορ]ε, απά {ο βΊνονν 15 Γα]Π]- 
1ηθηί 1π ΠπηΒεΙΓ: αδ αἶκο νι αἰ]αξίοι {ο νο γρα- 
δοπι ΝνἩΥ θε ννας οα]]εὰ Οτὶδί, απἀ Ἰή5 Ἠε[σίοη 
{ετπιοὰ (να (1ο8ρεΙ. Τ5 αρρ]σαίίοη {ο νο ἈΤος- 
βἰα]ι 19 αοκπον]οάσοά Ὦγ πο Ῥορί ο ονν]κ] Εκροεί- 
ίοτ8. Ιπάεεά, ἴε ρτορΏαογ (μτουρ]ουί αἀπηίς οἳ 
ἃ ορὶγίέμα[ Ἱπίοτρτεία1ομ, απά απ αρρ]ίσαίἶοπ {ο αἲ] 
εἴπιος απά αἱ] ροορ]ο, 

---ἔχρισε] Τη ἵοτπῃ αἰσπίῇος, ποί 80 ΠΙΟ] 
Ὀοῖπα αποϊπίεᾶ, 35 ὑπαιισιγαίεᾶ, ἐπιγοκιορά Ιπίο αἩ 
ο[ῆσα; νηίσ]ι, 1 {1ο οπ5ο οῇ επη]πθηί ΡΘΓΒΟΗΕ (18 
Κίπρε, Ῥτορμοίς, Ρεϊεί», ὅτο.) να αἱνναγς οοΠ{εΓ- 
τοὰ Ὦ} αποίση. 

----εὐαγγελίσασθαι.] Ὑετγ ΠπαΠΥ ΛΤΒ 5. απά θατ]γ 
Ἐαά. Ἰνάνο ἴἨο οοΠΙπποη τοπάϊπςσ εὖα .. 
Βυΐ ο οίοτ 15 ριο[οττεὰ ὮΥ αἰπιοδί 4 ἀῑίοις 
{τοπ Μαίίμ. {ο Βεμο]ᾖ. 
---ἰάσασθαι --- καρδίαν.] Ἔ]εςο ννοτάς ατο οπηϊί- 

ἰοὰ ἵη α [ουν ΛΒΗ., Ὑογβῖοπς, απά Ἐπίλοτς, απ 
Ἰανο Ῥοεν το]οσίεὰ Ὦγ (τοι. απά ΜΗ, απά οαπ- 
οε]]οεά Ὦγ (τίεκρ. απά σίποτα; Ὀαί πιοδί ταςΒ]γ, 
βποςῬ {Ίου ατο Γουπά Ῥοί] Τη πο Ἠοῦ. απά Τ,ΧΝ., 
ππά, ας {Ἴ6γ απο οπ]γ οπι{οὰ ἵπ ες ΜΤ88., Ίνα 
πιαΥ Ἱπαριίς χο οπη]βεῖοη ΠΙΟΤΘΙΥ {ο ο σπγο]ο»ς- 
ηθ88 ΟΓ 11ο Ῥοτίρος. ὍΤ]νο ννογᾶς ρτοῦαδ]ν (ογπιοὰ 
οπε [ἶπε ΟΡ νο Ατομοίνρο: απά ΟΠ ναί αοσοπηΕ 
πιὶσηί Ὀο νο πποτο οεπβ!]γ οπητίοά; οεροςἰα]]γ α8 
ἴμο πο Ῥο[οτο ῬοσαἨ νν]ι α ννοτὰ οἳ πο 8απιο 
οπάίπᾳ ας ναί ννμ]ο] οοπαπποποθὰ Ολίς; ἨΠπΠΙσ]γ, 
εὐαγγελίσασθαι. ἘΤοπΑ 116 βαππς οπ18ο Ἠάνο αΓΊΒΟΠ 
Ὀνουρβαπάς ο) αομπα ἵπ Όνο Ο]αφεῖσαὶ νντίοτς, 
Μοτθονος, ιο ννογάς ατο τοφι]τοὰ Ὦγ ο ραγα]- 
ἰοίκπε ; ἵπ Ίο] πτωχοῖς απά συντετρ. τὴν καρδίαν 
οοτγεοβροπά {ο πο] δα Όἶνο Ιατ{οτ εἰσπ]θγίηρ νο 
π/Π]οίσς, οἵ εοπέγί{ο, ἴ]νο ΓΟΥΠΙΘΥ νο ἀῑδίτοςκοά ος 
Ῥοου, ἰπ αρίγ; ποσοτάῖηπᾳ ας νο ἠἩεγαί ος Όινο 
αμἰγήµα[ 8οη8ο ο πἀορίοὰ, Σνντ. 9 οσσπκ{οπα]]γ 
[οαπά ουοῃ ἵπ νο ϱ]αβείσα] νντίοτα, ἵπ α πποία- 
Ρ]νοτίοαἱ 8οηκο, οΓ πιοη{α] βοτΓονν. 
νο οογτοκροπάσηί ἴοτπις ν]ήο]ι Γο]]ονν, αἶγμα- 

λώτοις, τυφλοῖς, ΔΠάὰ τεθραυσµένους, Ἠπνο Ἰκοννίκο α 
ἀουβρ]ο βθηο. "Αϕεσις, ἵπ ἴ]ιο 4οη86 οὗ Φρ/ρεραπος 
/γοπι εαρεοίέψ, ἵ9 Γουπά αἷκο ἵπ νο Ο]αφείσα] υντί- 
ἴσγα, Ἰὴι τοκροοί {ο τυφλοῖς, [ο 86Π8Ο οὗ {ο 
Ηεβγοιο, “έ Όνοφο νν]νο ατο Ῥουπά,”' ἵς στοσ!]ν ρτοί- 
εταυ]ε, Όνοιρ] πο οὔποτ πηαΥ ο ἸακΗπεᾶ, Ὦγ 

Οὐχ οὗτός ἐστιν 

ἑακΙπρ νο ἵθτπι {ο ἀεποίο ἴνοβα νο απο ας ἴε 
ννοτο Ὀ]πά ουν Ἰοπς οοπβποππεηί ἵπ ἁατκ ἆπῃ- 

οἩ8. η νο ερἰτι(αα] 66Πε6, αἰχμ. ΝΗ] ἀεποῖιε 
086 Ὑ]ο ατα Ῥουπά νι νο οἸαῖηπ ο εἴπ; απά 

τυφλοῖς Όχοφθα Ἠ]ιο ατα Ῥ]ἰπάεά Ὁγ εἶπ απά Βαΐπη; 
παπΙΕΙΥ, Όιο «Ὀ]]πὰ ρεορ]ο ναί Ίνανε 6ος,” (1. 
αΙΠ. 8.) ος νο ναί “φεείηᾳ, 5ε6 ποι.. (Μα. 
ΧΙ, 19.) ἜΤ]α πεχί εἶπακε ἀποστεῖλαι ---ἀϕέσει 18 
ποί Γουπά ἵπ εἴιαγ νε Ηεῦ. οἵ ΤΧΧ. ἵπ (ή ρα8- 
8ασο, Ονοιρ]ν 1 19 αἲ Ο. ὅδ. Πέ ννας, πο ἀοιδί, ἵη- 
εοτίεᾷ, ἵπ τοαάίπᾳα, {Τοπ Οιαί ρᾶ--ασε, αφ Π]ακίτα- 
ᾖνο. Ας ἵο Όνο οοπ]οοίπτο οὗ - Όναί Όνε 
Νοτά8 ατθ α ρ]ο58, ἴ ἶ5 ππ{οιπάθά; απά ας ο Όναί 
οὗ Ἠαπάο]ρ]ι, ναί νο Ηεῦτονν (ογπιετ]ν οοπίαἶπεὰά 
ἃ οἶπακο Το ἴμ οβεςί, ἶ6 ἴοο Πγρομε(ἰσα]. Ἐν 
ἀφέσει ἵ8 πο, ἃ5 πιοεί Οοπηππθπίαίοτς Ιπιαρίπε, Γοτ 
εἰς ἄφεσιν; Ὀαί πιαγ ὃς τεπάετεά “«π οεάοπι, ἃ 
Ῥ/ιγαςε {οτ 16 αά[οοίίοε πες. 

19. κηρίξαι ---- δεκτόν.] Της επτης αρ ἴἶνο νν]ο]ο 
οὗ να αὔονα, ἵπ ννοτάς ννμ]ςὮ οοπίαῖηπ απ αἱ]αδίοη 
Το νε γραγ οί «Γιήΐρε; ἨνΊνεπ, ὈΥ δουπά οὗ {συπηρεί, 
ν/ας Ρτου]αϊπιεὰ ἀε]ίνοταπος, απά τερίοταίοη οΓ 
ονοετΥ Κἰπά. ΈΤἼνας Τί ἶς πιοαηῖ, ναί ιο (2οερεί 18 
{ο ἔε ἴναιο ναί Όια ἠαρί]ος γεαί ὙΑΒ 48 ΟΠΙΡΗΓ- 
εἆ {ο αἲ] οἱ]οτς. Ίη να αρρ]]σαίἶοη, ἐνιαυτὸς ΥΝΗ] 
ἀαποίο ἔἶπιε ϱοποτα]]γ. Δεκτὸν 8 ΓΟΓ ἀρεστὸν, 38 3 
Οοἡ. γΙ. 9. καιρὸς δεκτός. λα υνοτὰ ἶ5 ποῖ Γουπὰ 
ἵπ νο (0]ηςείσα] νντ]θτς. 

90. ἐκάθισε.] ΑΝ Όιοφο ἀῑά, νο ρτουθεδεά {ο 
πάάτοςς 8οπηο Ἰπείτασίίοη {ο ἠιο Ρθορ]ο, πΏετ Ἰαν- 
ης τοπὰ πο ρογίίοπ οἳ Βοτίρίατο. θε ἨΠτίηρα 
4ο Ῥγη. σαά., Ρρ. 899. 

91. ἐν τοῖς ὡσὶν ὑμῶν.] Ε.. Υ. “ἴπ γουτ Ἰδατίηρ.” 
Απά 5ο πιοβί Οοπηπποηίαίοτς ἴακο . Βυῖ Οναί Ἱπ 
νο]νος α- Υοτγ Ἰαγεῇ οκ, παπά  ἰ9 Ῥετίοτ 
(1Η Όνο Ἀγτ., Ῥομς., Ώο Ὠΐοι, απ Γαπιρυ)) το 
τοπάος, “ νν]]ο] γο Ἠανο Ἠοατά ς ' Ποτα]]γ, « νν ή ο] 
ἵς πουν ἵπ γουγ οπγς.. Της ο πηπαῖ «Ἴρροςο πη 
ο) ρεῖς οἳ Όνο το]αίνο. Βωπῖ Οία, Ἠοννευες {πο- 
αποπί ἵπ Εεύγοιο, ἵς νετ τατο ἵπ (γεεκ; αππὰ 
που]ά πογε ὃς κο ἨαγκἩ, Ενας [ ννου]ά ταῖἸθτ εαρ- 
Ρο86 απ ἡ Ἠπά εἼρροά ουἳ αΏογ αἴτη. ἜΤ]ν ἡ Ὀνίορ 
οσσυττῖης Ἰαεί Ὀοβογο ννου]ά πιακο Οχίς νο πποτο 
οπε]γ αὐεοτνος, Τ]νο Ἁγτίας Τταπε]αίος οθγταιη]γ 
Ἰαὰ 1 ἵπ Ἠΐ8 σοργ. 
3». ἐμαρτέρουν α.ἲ Μαρτνρεν νι α αϊΐνο εἰρ- 

πίβος “το Ὄθαγ {οκ(ἴπιονν ἴο, ος Ρος,” απά αιπιοκῖ 
πΊνναγα ἱπορ]ίος ὑπ ηνογ ο. Τηο ννοτὰ Ἰετο ος- 
Ρτθκκος εοπηποπάαΒίοπ οπ νο στουπᾶς αΠογνναγὰς 
πιοποπεά. "Εβαίμαζον ἐπί, ἃο. 8 οχοροίῖοπι ΟΓ 
Όνο ρτοσσάἴπῃ. ἵς ανηίασ ΟΓθαν η επὶ, 
{α1) οοσησς αἲκο ἵπ Μακ κ. 1Τ κοπηείίπιοἙ 
ἵη νο Ο]αρεῖσα] ντίτοτα,  Διὰ ΟΕ ἓν ἵ8 ΠΙΟΓΟ μδια.. 
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3 ο 7 2 ΄ ”ω .) 3 

98 ὃ υἱὸς Ἰωσήφ. " Καὶ εἶπε πρὺς αὐτούς' Πάντως ἐρεῖτέ µοι τὴν αι οι. ν 
3 ο 5, 3 , 

παραθολὴν ταύτην Ἰατρὲ Θεράπευσον σεαυτὀν Όσα ἠκούσαμεν γε- 
νόµενα ἐν τῇ Καπερναοὺμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 

3 μ.., 3 ΄ δὲ. αν . 3 , υ 

4 ΙΕῖπε δέ ᾽ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ μα ταις 18. 5. 
” 3 ΔΑ Ἡ κ ὶ ζω 5 {ο 4. 4, 25 πατρίδι αὐτοῦ. 5 Ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν" πολλαὶ χῆραι Ίσαν ἐν ει Κίωςς Ίτ.τ, 

” κ ο 2 Π 3 ” 32 υ 5/ 3 ς 3 ᾽ νὰ, «48 , ατη, 5. 17. 

ταῖς ηµέραις Ηλίου ἐν τῷ Ισραηλ, Οτε ἐκλεισθη ο οὗραγος ἐπὶ ετη τρία 
- . . .. ι) ο» . 

26 καὶ µῆνας ἓξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν καὶ πρὸς 
.- . ΄ - - . 

οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας, εἳ μὴ εἲς Σάρεπτα τῆς Σιδῶνος πρὸς 
-” 5 ευ ..  ἁ 

91 γυναῖκα χήραν. Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἤσαν ἐπὶ Ἑλισσαίου τοῦ προ-Ν"Κίπδεδ. 14. 
- 3 3 .. . 

φήτου ἐν τῷ Ισραήλ" καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθδη, εἰ μὴ Νεεμὰν ὁ 
- - .. 3 

95 Σύρος. Καὶ ἐπλήσθησαν πάντες Φυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντες 
- 3 . 3 3 ). .. 

99 ταῦτα. Καὶ ἀναστάντες ἐξέθαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον 
3ν Γη - 3 , ” » » 3 πα ΄ » 3 ΄ 

αὐτὸν ἕως [τῆς] ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἐφ οὗ ἤ πόλις αυτῶν ᾠκοδόμητο, 
3 . ΄ μη η δ.48 : ἃ ν ’ 3 ν 

90 εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτόν αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ µέσου αὐτῶν νε 

ἐπορεύετο. 1. 
3 ΚΑΙ κατῆλθεν εἷς Καπερναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦν δι  3ἱ 
3 δάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάδθασι. Καὺ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ 99 

53 αὐτοῦ" ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὃ λόγος αὐτοῦ. Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν 

ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιµονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξε φωνῇ 

94 µεγάλη, λέγων Ἔα' τί ἡμῖν καὶ σοὶ, Ἰησοῦ ἹΝαζαρηνέ; Ίἦλδε 3 

3” ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ ὃ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐπετίμησεν 96 

αὐτῷ ὃ Ιησοῦς, λέγων Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ῥίψαν 
απ 4 . ’ 3 . ’ παω” 3 3 3 - Π Π 

αὐτὸν τὸ δαιµόνιον εἰς [τὸ] µέσο», ἐξηλθεν ἄπ᾿ αὐτοῦ, μηδὲν ῥλάψαν 36 

36 αὐτόν. Καὶ ἐγένετο θάμδος ἐπὶ πάντας" καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλή- 9τ 

λους, λέγοντε Τίς ὃ λόγος οὗτος; ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάµει 

Τῆς χάριτος 15 α Οεπί!. ο α ευΏείαπ{ῖνο ραί Γοτ απ 29. --τ έέᾷπονο οτι Παττιθά Ἠϊπι.” Καὶ 
δν (ρτασε(α] απά εἰοαπεπί.) ἤγαγον εποι]ά Ὃε τεπἀετεά, “΄ απά {ΠΠ6Υγ ννετο ]6αά- 

.. ποίησον ὧδε] 1. 6. 35 α [1] ρτοοΓ Έιαί Όποια ατῖ πρ οἵ {ακ]ησ Ἠίπα,” ὅτο. ἃτο. 
Όνε ρεΓεοπασε {οτείο]ά ὮΥ Τ5αίαῃ. ---ὀφρύος.] "Τ]ή5 ννας οπε οῇ ιο ἴετπα5 ἀεποίίπσ 
οἱ οὐδαὶς προφ., ἃτο.] Τῆΐς 5 να ᾖγοί ο, -Ἡ Ρατίς ο{ ιο Ὀοάγ (οί]ιθγς ΤΘ μαστὺὸς, δειρᾶς, ποὺς, 

ππεπί ἵπ απα”»οτ {ο νε ο]εσίίοπ «Ἱρροδεά αἲ Υ. 22. πτέρνα, Ἀπᾶ ιο Ταίπ ἀογκτοπι, υεπίεν, οαριέ, ᾖρο8), 
35. ΤΠ απᾶ Έχε ποχί ἴννο νετφος Γοττη (19 Μτ. Ῥαί αρρ]ίεά {ο ἀεφοτίρο νατίοις ορ]θοίς ἴπ Παΐατε, 

Ἠο]άεν νο οἳσ Τ,οτᾷ” πεπί ατσωπιεπί: ϱβρεοία]]γ Ἠ]. Ἔϊα τῆς Ὠθίοτο ὀφρύος 18 ποῖ 
Ίνα α τίσηε, απά νγη] ἀἴδρεπδθο {οιπά ἴπ νθγγ πιαπΥγ ΜΒ8. απά ἴἶιο οατ]γ Εάά., απά 

Ἠΐς εχἰγποτάἵπατγ Γπνοιτς ας Ἠθ Ῥ]εαβες, απά 5 15 οαποε]]εά Ὦγ πηοβί τουθπί ΕάΙίοτα. 
Ίο ἆοσον ἵπα νναΥ νήσο] βοπηθήππες ΑΡΡΕΑΤΕ Αίταπσε ---κατακρημνίσαι.] Τ]ἱ8 ννας, Ἰπάςσὰ, 35 παπιοηρ 
το πιεπ΄ς Ἱαάσπιεπε, Όαί {9 οοηβἰείεηί ννῖτῃ ροτ[εοί Ένε Ἠοπιαης, α ἀθα[ βοππείίηος αθ]ιάσεα ΡΥ ια 

απᾶ οφ {γ; ας ἵη 1ο Ἱηβίαπος πνΠΙε] ᾖε- Ίαν; Ῥαΐ, ἵπ (1ο ρτοβοπί σᾳ5ο, Πέ ννοι]ά Ίλανο Όοεῃ 
κ.ά οἶτον [τοπ Τ Ἐίπσν χνή, 9, απά 32 Κίπρ» ν. Ἱ-- α (απιπ]έαατγ Ρρτοσςθά(ηᾳ, Ἰΐκο ιο εἰοπίπᾳ οῇ Φίο- 
1. ν- ᾖαπηθς ν. 17. Ρ]οῃ, 

--ἐπ' ἀληθείας] Γοτ ἓν ἀληθεία, Ἱ. ο. ἀληθῶς ΟΥ 50, διελθὼν διὰ µέσου αὐτῶν.] ὙΝεί]ιοτ ὮΥ ΠΥ 
ἀνὴν, 35 εἴκονι]γοτο ἵπ νο Ν. Τ. απά ποπιεήπιες ἵπ ααρογπαίατα] Ῥοννος, ἵν ποί φα1ά, Ὀαί Τξ 86δΙΠΒ {ο 

ψήτοτν. Ἔτη ---ἕξ. Οµγ Τοτὰ ἵν ὃο ὑπιρῆρά. ἜΤπουση πιοβί γοσεπί (ΟΟΠΑΠΙΘΠΙΑΓΟΤΕ 
Ίετο εἰνοπίπα Ὦγ οκαπιρ]ος, Όναί Οοἆ πιοβί [ο- (ππά Τοτία]]απ οὗ οἱᾷ) ἀῑκοοαπίσπαπος ναί Ἰάρα. 
απεπγ εοππαπίσαίος Ἠήν οχίγποτά(πατγ Ὀεποβις "ΤΠογ (ήπ]κ ναί διελθὼν ΙΠΑΥ ἀθποίο “'ρ]άίης 
το Όνουα νο το οπραῦ]ο οἱ τοσεϊνίπρ Όνοπη, ρᾳ55- Ώτοισῃ λοπα.”. Άοο ᾗο]η ἱκ, 09, απά Νοίο. 
ἵπα ονετ Όνα ΠΠΝοΗΙΥ. ἵπ ἠκλείσθη νο Ἠπνο α 9. πνεῦμα δαιμονίου ἆκ] ὮΤηήν ἵ α- Ῥ]οπάϊπ 

σεσαττίηᾳ αἱκο Ἱπ Ώον, χί.θ. απά Ες]. ΟΠ (νο ΑΥΠΟΗΥΠΙΟΙΦ οχρ[οβείοηΒ, ΓΟΥ {ο βακο οἳ 
αἰνή. 3. "Ες, [ος ὥστε, π9 νυν] νο πιο Αγπίακ ρτοαίογ βἱρηίβοαΠοΥ. 
(νε Ππάιεκ νε} ἵπ Μαι] ἵν. 51, απά Ηευ. 1. 11. 90. «] Τ]νο ννοτᾶᾷ ἵα οπή Ησὰ ἵπ πιοξί οὗ ιο 

πρ. εἴ μὴ εν Σάρ.] Οµ Οκ πο οῇ εἰ μὴ ρτουεδὰοᾶ απεῖοπί Μ55., απά αἱπιομί αἲἰ νο οατ]γ Ιά4., παπά 
᾽ Ίνα κοπίρησα, παπά Ἱπνο]νίης ππ οΠίρείη ἵ σππεε]]οά ὃν Ὑγοίς,, Μα. Οτίονὺ., απά ο ]νοτ 

ἵπ νηοῖν Ὠνα γεήν ἵν τεροπ1σᾷ, κου Ὑ]ροι, ρ. 610, Εάίίοτν, ἆοννη {ο Βομιοίκ. Μηδὲν βλάψαν α., “' αΏοτ 
παπά ΑΙ. Γνναῖκα { ποί α ρ]σομααα, Ὀνί Ἠανίηρ ἆσπο Ἰήπα πο Ἰαγε,” 
. ρήπή νο ογαίο . κο Όνο οἷά Τα ήπ υἱήµα  9δ. θάμβος] ἱ, ο. α πηρ]εὰ [οο]ίπρ οῇ Απισθ- 
π(λγ ἵπ Τετεπσα, παπά οὐσ εἰάσις Ἱοπιαῃ. ππομί απά ανα, 



ΤΗ ΟΚΕ ΟΗΑΡ. Τν. 5Ἴ---44. Υ. 1 --- δ. 

Μαὶ ἐξεπορεύετο 3τ 
ΝΤ, ΜΚ. 

ϐ. ᾖ. ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύµασι, καὶ ἐξέρχονται. 
35 ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου. 

14 99 ᾽Ανασιὰς δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος. 58 

ο [ή] πενθερὰ, δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχοµένη πυρειῷ µεγάλῳ. Καὶ 
1 ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. Καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς, ἐπετίμησε τῷ 39 

15 πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν. παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς. 

«ύνοντος δὲ τοῦ ἠλίου, πάντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας γόσοις ποικί- 40 

84 λαις, ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν" ὁ δὲ ἓνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας 

κράζοντα καὶ λέγοντα Ὅτι οὐ εἰ ὁ Χριστὸς ὁ Τίὸς τοῦ Θεοῦ. 
ἐπιθεὶς, ἐθεράπευσεν αὐτούς. Εξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, 41 

Ν 
και 

- 3 3, . 4 ” ., ”” . . 7} 3ν / 

ἐπιτιμῶ» οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, Ότι Ίδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 

ὦ 9 85 

, 3 ” ΄ 3 -- 

ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτὸν, καὶ ἠλθον ἕως αὐτοῦ ' 
. ι ’ .] 3 2 

τοῦ μὴ πορεύεσθαι απ αὐτῶν. 

Γενοµένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἲς ἔρημον τόπον, καὶ οἳ 48 
καὶ κατεῖχον αὐτὸν, 

Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς" "Ὅτι καὶ 48 

ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί µε δεῖ την βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" 
” 7 , 

40 ὅτι εἲς τοῦτο ἀπέσταλμαι. Καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῆς 4 

οἳ δὲ ἁλιες ἀποβάν- 3 
᾿Εμθὰς δὲ εἲς ἓν τῶν πλοίων, 8 

5 Ὡς δὲ ἐπαύσατο 4 

᾿Επανάγαγε εἰς τὸ βάθος, καὶ χαλά- 
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ «Σίμων εἶπεν ὅ 

Γαλιλαίας. 

Δωολ  Ἡν ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ απονειν 1 

τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Τεννησαρέτ. 

κ λς δ. ὃ Καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην᾿ 

τες ἀπ αὐτῶν, ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. 

ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον" 
«17ομπβ].θ. καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. 

λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα 

σατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἲς ἄγραν. 
αὐτῷ ᾿Επιστάτα, δι ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντεςι, οὐδὲν ἐλάβομεν ̓  

58, ᾗ πενθ.] Ἔ]οα ἡᾗ 8 ποί {ουαπά ἵπ πιοβί οὗ Όιο 
αποϊοπί ΛΤΡΡ. απά ἵπ νο Εά, Ῥτίπο,, απἀ οἴ]νετ 
επτ]γ Εάά., απἀ ἵς οπποε]]εά Ὦγ Ὑγαίς., Μαϊίι., 
(τίθεὺ., Ῥιεπα., Ψαἲ., απά Βο]ᾗο]1. 

39). ἐπετίμ. τῷ πυρετῷ.] Α ἸήσμΙγ β 
ΡΓεδδίοη, εἰσπ]θγίπς Ἠθ ρι{ α 5ἴορ {ο Όλο γίο]επος 
οἳ νο {ονογ. 

4]. σὺ εἷ] ϱοπιρ. Ματς 1. 11. ὮΊΥ νο ἆο- 
ΠΠΟΠΒ Ἠθγο οοΠ/{ο8ς {ο ρονγογ ΟΡ ἠπθίγ ΟοΠ4ΠΘΓΟς, 
απά ρτου]αῖπα Είπα {ο Ὦς νο ρτοπιϊκθά ΜΕΡΡΙΛΗ, 
ναβ 1η οτάετ {ο Ἱπιροάο Ἰής πηηΙβίτγ. Όπ νν]]ο] 
αοσοπηί ὀθβαβ οθσκα ποπα, απά οοπηππαπἆς Ίχομι 
ιο ο αἰ]επί. 36ο Βρ. Ἠγατυπτίοη Ῥθτπῃ. Υ οἱ. Χ. 
Ρ. 140. Ἆ 

γ. να 19 το]αίοά ἵπ πο 11 ἤτεί νν. οἱ Οής ΟΝ. 
αστοςς νι ναί 9 πατταίοὰ αἱ Μαι, ν. 18. 93. 
Ἀηθτο 56ο Νοίο) απά Ματ 1. 16 --- 50. Οµ νο] 
τ. Ῥονήφοπ οὔβοτνος, ναί νο Ἐναηρο]ἰδίς νατγ 

ου]γ ἵπ Όνο πιώπδεν, ο: οἸοίσο οἳ οἰγομιδίαποεα ; 
Ἀπά νντοίο {ποπ Όλο βαππο ἰάσα οῇ νο /αοί νν]ήο]ι 
Όνου Ίαγ Ὀνδίοτο ας, 

3. ἑστῶτα] Ἱ. ο. 48 ορροφεὰ {ο Ῥεῖηα ἵπ πιοῖοη. 
οπρατο γη]. 98, Τ]ο (τουκα αβθά στῆναι, ππιὰ 
νο Τ αίηα ίαγε, ἴο οχρτοςς πο αἰπαίίοι οἳ αλὶ ν 
Ὑοί]νοτ αἲ απε]ογ οἱ [αβίοποά οπ «λογο, ο 
Βεσθηβ. ΒΥποΟρ. ᾿Απέπλυναν, '' Ἠπὰ νναφ]οά,” 1. ο. 
Ιιαὰ Ώεθη ννακμίησ. πο ἀπ ῖῃπ ἀπέπλ. αἰᾳπίβος οῇ), 
ΜΙ τεεροοί ιο ἴ]ιο ΒΙ01 οἱ νο Βλ], ἃο. Δίκτυον, 

γαἼνο ϱχ- 

γαἰοκη. τοπικ, 8 [τοπ ὀέδικται, Ρτεϊετῖίο οἳ 
ὀίκω, Ταεῖο, ᾳ. ᾱ. α οαδίῖπᾳ πεῖ. 

8. ἐπαναγαγεῖν.] Βαῦ. ναῦν. 1 ηανε ἵπ Ώεσεῃς. 
Ἀγπορ. οοπιρατθά Ηετοάοί. ν. 100, τὰς δὲ νέας οἱ 
ναύαρχοι ἀναγαγόντες ὅσον τε (1 οοπ]θοίητο γε) τέσ- 
σερα πλέθρα ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦ. Της ἐπὶ ἵ εφαίνα- 
Ἰοηί {ο ουσ τοαγά ν αφ. Οµπ 5 ἵοτπι, 
απά οη ἀγαγεῖν απά κατάγειν, Νίο κ τν αλά | 
{ο ἑαπά, ου την Νις ὅα Τηαογα. οἱ. Ι. ρ. ὅ5. 
Τταπκ|. 

4. ἐπανάγαγε --- καὶ χαλάσατε.] Τηῖς οΊναησε Γγοπα 
Όιο αἰαραίν ἓο Όνο ρ]ατα], Βογηθππαπη ποσο Πί5 
{ο Όνας: «Τη αἰέαπα οπἶπα πανἰραϊ, ουἶ ϱο συῦογ- 
ππο]απα ἀῑτὶμίε, Ἰν. 1. Βίπποπ, θεά π τοῖῖα Ῥτο]]- 
οἰοπάα ρ]ατίοας Ἰοπιἱαῖοας ορα5 ογαῖ, οἱ ἵπ πανί 
γογκαυαπίυτ, Χαλᾷν ἵν α νοκ ο]. ἆς Ίπο το, 
Ὀλοιισὴν καθιέναι πιά ῥίπτειν 4ΤΟ 4Ί8Ο ηβ64. Αγρα 
αἰσηίῇες ἴο ργευ (ακεν ος οπαρ]ηῖ, Ιλκο γα ΙἨ 
ΡΙΙηΥ, οἶιοὰ Ὦγ Καΐη. Ἀο αἶκο Τποῖαη Ῥΐψο. ᾧ 47. 
Αλιεύσειν ὁιέγνωκας» σιώπησον, καὶ τὴν ἄγραν πε- 

ένε. 

ας ἐπιστάτα.] ᾿Επιστάτης Ρτοροτ]γ ἀεποίος οπε 
νο 8 8οῖ ΟΝ6Γ 4ΠΥ ῬέγκΟπς Οἱ ικίποςς, 35 Ίετο 
Όναί οὗ Ἰηδίτασίονς απά ἴ Όνας οηιἱνα]οπί {ο 
ππακίεγ οἵ {εαελεν, ἀιδάσκαλος, αφθά Ὦγ Όινο οἴπετ 
Εναημε]ίκι. Τῆνο Ἰαΐος θηφο ἶ8 ταί]οτ ταγο τη ἴ]λθ 
ΟΙαε1σαἱ νντίοτας Νο ἴέ ἆοες οσσατ, ἴ ἀεποίον 
α Ῥγο[εκκογ Οἱ ΑΠΥ ατί, ἃ8 ιο α πονῖορ. 
Ῥήματι, οοπιπιαπά. 8ο 9 Ηεὺ. ΠΙΥ3. Τη 8 
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ι 
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." ” ’ ΄ 4 

6 ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυο. Καὶ τοῦτο ποιήῄσαντες, 
- ὸΣς 3 3 » 

συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ διεθῥήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν, 

7 καὶ κατένευσαν τοῖς µετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἕἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλθ όντας 
΄ 3 . 

συλλαθέσθαι αὐτοῖς " 

8 ὥστε ῥυθίζεσθαι αὐτά. ᾿ἸΙδὼν δὲ Σίμων Πέτρος, προσέπεσε τοῖς γό- 

3 9 3 ϱ” καὶ ἠλθον, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, 

ω 3 « - ὃ- νι ο 3 ς , 
νασι τοῦ Ιησοῦ, λέγων Ἔξελθε απ᾿ ἐμοῦ ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, 

9 Κύριε Θάμθος γὰρ πεοιέ ὐτὸ ὶ πα ἱ ) τῷ ἐπὺ Π ς γαρ πεοιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὺ 
ς αν οδ 

ἆ Ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωδον καὶ κ [βαν 
να» αι χ Ξ Μαιι, 4. 19, 
Ἰωάννην υἱοὺς Ζεθεδαίου, οἳ ἠσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Ἀλαὶ εἶπε πρὸς Μακ]. -- 

10 τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον. 

τὸν Σίμωνα ὃ Ἰησοῦς" «Μὴ φοθοῦ" 
11 ζωγρῶν. 

3 ΄ 2ο 

ηκολουθησαν αὐτῳ. 

ια ω κώ 3 ’ 3/ 
πο του νυν ανθρωπους Εσῇ, γι ο 

8 Δ / 3 υ] λ 4λ ῳ νά 3 γ ς/ ἃ 19. 27. 

Μαὶ καταγαγὀντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γην, ἀφέντες ἅπαντα Μων ιό 29. 
1πῇς, 18. 28. 

ΜΤ. ΜΕ. 
- ο} 3 » 3 

1 ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ δ. ᾖἹ. 
πλήρης λέπρας " 

' 32 .. 

καὶ ἰδὼν τὸν Ιησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη 3 «0 

13 αὐτοῦ, λέγων" Κύριε, ἐὰν «Θέλης, δύνασαί µε καθαρίσαι. Καὶ ἐκτείνας ὃ 41 
σπ σα 3 - ς 

τὴν χεῖρα ἤψατο αὐτοῦ, εἰπών Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως ἢ 

14 λέπρα ἀπῆλθεν ἄπ᾿ αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν. 4 44 
3” 3 ” νο ω .. 

ἀλλὰ απελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ Ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ κα- 

16 Φαρισμοῦ σου, καθὼς προσέταξε ἸΙωῦσῆς, εἲς μαρτύριον αὐτοῖς' ΄ «41ήρ- 4δ 

ἆετο δὲ μᾶλλον ὃ λόγος περὶ αὐτοῦ καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὺ 
3 /΄ ’ ... ο8 3 » οφ - 2 ” ο... 

ακονει’, και Φεραπευεσῦθαι υπ αυτου ἆπο των ασθενειων αὐτων 

16 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις, καὶ προσευχόµενος. 
ο . . - ς - αι κ] Π . 7 

1  Ναὶ ἐγένετο ἐν µιᾷ τῶν ημερῶν, καὶ αὐτος ἠν διδάσκων καὶ σαν 

καθήµενοι Φαρισαῖοι καὶ νοµοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης 

πο, Ἠονίθγετ, πιετεΙγ α Ἠευταῖκπι, αἶπορ Ιΐ ἵς 
ἵπ α πιοπαππεηία| Ιηβοτίρίοῦ ἴπ Ἠετοάοί. 

νη. 228. κείµεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόµενοι. 
6. συνέκλεισαν.] Τη απά Όλο Ταΐπ οοπεζμάᾶρτε 

ατο ἴετπις αρρτορτίαίε {ο Ἠαπίίησ απά ἤβλίπρς οΓ 
νπ{ο] εχαπαρ]ες ατε οἶτεά Ὦγ ὙΨείς. ἜΤ]ε τοαάίπα 
πλῆθος ἰχθίων {ο ἰχθίων πλῆθος ἶ8 Γουπά ἵπ αἰ] ια 
δεκί Μ55, απά οατ]γ Εάά., απά 5 αἀορίεά Ὦγ να 
πιοθί οπηίπεηί Εάῑίοτα. 
--- ὀιῤῥήγνυτο] “να Ῥτεακίπα,” Ἠαὰ Ώεραπ {ο 

{. Ὀτεα]ς, ος ιά νγε]] πὶρη Ότοκο. 
Τ. κατένευσαν.] Τα Μετα]]γ, πιαᾶς εἶσης ντι Εναίτ 

Ἠαπᾶς, Ὀεεκοπεά, 3εο Νοιο αρα {. 22. Τοῦ 
. 88. ἕνεκα, {ο ἵνα νι]ι α Ῥαβήαποίνο, 

Σελλαβέσθαι, Το ἴπ]κο Ἰιο]ὰ οἳ νι], 1. 6. Περ Όνεπι, 
Τε νο Ίνα, ἵπ εσπερ]είρ οοΠΜΙΤΙΟΙΙΟΠ, α {λα[ένο 
οί ὕιε ... ονετπεὰ οἳ νο σὺν ἵπ οοπηρορ ση, 
3 : ο ον Επ ἀορεπάεηπί 4ΡΟΠ περὶ Π- 
ἀργκίοσά, παπά απ Ασσπαπίίνο οἱ νο (ἡήπσ ἀερεῃ- 
ἀθηί ος κατὰ ππδετκίουά, Επ {η ιο Ῥορί Ογοθὶκ 
Ἠπήνενν νο Άοσυμ, ἵν Γουπά αἱπιοβί αἱ ναγς οπη((- 
εὰ: πο απ[ποφαεπ]γ πο Οσπίε., απά βοππθίπλος 
αἰ{ ἤπγεε, "Ώστε βνθίζεσθαι, “9ο Ενα 1ου ν/οτο 
εἰπκέηα ἡ’ Ἱ, 6, τοπᾶγ {ο επ. Το ---- 
ΡΓονοπί ΄ σοττεκροπἀ» {ο 01ο Ἱπιρετίεοί 
Γα γεν Όναα να Ῥτονοπι, Μὰ μὲ 

5, Τζελβε ἀπ' ἡμοῦ] Ὑναἰοκη. έακον (ήκ {ο Ὦο α 
Ἱπε ρὔγακο [ο ““ {γοπα ΠΙΥ Πρ; εἶσελ- 

θεῖν εἷκ τινᾶ απᾶ ἠζελβεῖν ἀπὸ τινὸς Ὀνοίηᾳ 9ο {ο 
4ρποῖο οΡίΓπηος το, ο ἄσραγίατο Γτοια, ΠΗΥ ΟΠ6)4 
ποσα πα Τκο ἱ. 38, εἰσιλθὼν πρὸς αὐτὴν. Αοὶν 
ανί, 40. εἰσβλβον εἷκ τὴν Ανδίαν. "ήν ργουῇ, Ίνονν- 
6γ 6, 5 τοραγὀν νο ---- ζελθεῖν ἀπὸ ἵν ἀο[οσ(ίνα, 

απά ἴα 56η5ο ἵπ ααθδίίοπ Ὑνου]ά Ἠθτο Ὦο [Πὶσὶά. 
Ῥιΐ Τι 15 οἩ πιοτοθ ἹπιροτίαποςῬ {ο αἀγετί {ο {λα 
οὐ]οεί οἳ Ες τοφιοςί. Το τοίεγ Τε, υν πιοδὲ 
πιοάρτη Οοπιπππδηία{οΓς, ἴο Ῥοΐοις κιρεγεοι 
/εατς ο ἀεαήι οἵ 8οπ1ο Ἠθανγ οπ]απΙ(γ, α5 Πανίησ 
86επ α 5αρογπαίγα] Ὀείπς, 19 ποϊί]εγ ἀοίησ ]αδίίος 
ίο ιο Αροβί]ο, πος 19 ννατταπίεὰ ὮΥ ο οοηίθχ{; 
ν]ο] τοφίτες πο πλοτς ]αά]οῖοις νίανν {ακθη ὮΥ 
Επηνπα., Οαρε]]., ἀτοῖ,, ασ, Ὠοςτ,, Ἠοδεππῃ., 
απά Κμπῑπ., πο τοσατὰ Τ α5 απ οχο]απαίοῦ Ιπά[ς- 
αϊϊνο ος ρτο[ουπά Ἠαπα 1 απά ἄοοβ ΤΟΝΟΙΘΗΟΘ, 
48 οῇ οπθ ΙΠΝΟΓΤΙΥ {ο αρροθας ΤΠ πο ρτοξοπςθ οῇ 
50 στοαί α Ρ6ἵεοπασθ, ΤἨας Ἠΐς οπής Ἠἱπηβδο]Γ 
αἱ ὀεεας) [οί πιαν ὃο τορατάοὰ α8 πἀοταίίοῃ {ο α 
Ἠ]νίπο ΡΘΙΡΟΠ. Ἰιο θάμβος ννμῖο]ι {οἱ1ονς ἵπῃι- 
Ροτίς, πο (45 Κυ, οχρ]αίηβ) Πογγογ, Ὀαί α πιχεά 
}εε[ἶπς οἱ απιατεπιρπ{ απ αιοο. 

ϱ. περιέσχεν '] ““ ροββοββος,) 48 2 Μαοσο. ἵν. 16 
Οοππρατο Ἠοπποτ, θάμβος ὁ) ἔχεν εἰσοροῶντας. 

10. ἀνθρώπους ἔση θωγρῶν.] Α πιοβί αρί απά ἠνο]γ 
πποίαρ]ῃος, Τπουσᾗ]ι, ἰπάσος, ἴογπης ο Παπίίπρ απά 
βε]ήπς ατα, ΒΥ Όιο ΟτοςΚκ απά Ἠοῦτονν γνγίος, 
ΒΟΠΙΘΙΠΙΟΑ εβοά οὗ ποβο νηο απο. πποη {ο 
Ονοπικο]νος, ο; ο ὔνοιβ; πς Τ Ἠπνο ἵπ Ἠοσθῃς, 3Υ 
πορ, Ρτονος απά Ἠαρίτα(οᾶ Ὦν πΙΠποτος οτισίηα, 
οχαπηρ]ος {οπι Χεπορὴ,, Ῥίου. ἸΤμαοτ,, Ῥ]ἱ., 
ΑἱπΠ, απ οἱ νογη, Πο ννογμ αγο ννο]] τοπά στοά 
υγ Ὀντ,. Ῥατε, Ἀογπα,, “[Υο Ἠπνο ῬουἨ. οπ{ο]ίη 
ιο ἀρκίγου Όνοπα 1] Ποπουοτῆι γο κα] οσο] 
πιο, ο καν Όνοπα,) 

14. ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖζον.Ἱ η ονπησο οὗ να 
σου τησήοπ γοπα νο ἡπήγοσία {ο νο οἰγεοία ο”ᾳ- 
Γἱρ 9 «πο ίοπες, Υ νο "νηρο οὗ νο ρορί ( αμί» 
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9. 9. κώµης τῆς Γἀλιλαίας καὶ Ιουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ" καὶ δύναμις 

9 3 Κυρίου ἦν εἲς τὸ ἰᾷσθαι αὐτού. Καὶ ἰδοὺ, ἄνδρες φέροντες ἐπὶ 18 

κλίνης ἄνθρωπον, ὃς ἦν παραλελυμένος" καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν 

4 καὶ Φεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ μὴ εὑρόντες [διὰ ] Τ ποίας εἰσενέγκω-- 19 

σιν αὐτὸν, διὰ τὸν ὄχλον, ἀναθάντες ἐπὶ τὸ δῶμα, διὰ τῶν κεράµων 
καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ. 

δ Καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν αὐτῷ ᾿ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἳ 90 
8 6 ἁμαρτίαι σου. Καὶ ἠρξαντο διαλογίζεσθαι οἳ Τφαμματεῖς καὶ οἳ ὧνα- 21 

Ἰ. ρισαῖοι, λέγοντες' Τίς ἐστιν οὗτος, ὃς λαλεῖ ῥλασφημίας; τίς δύναται 

 ϐ ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ μόνος ὃ Θεός; ᾿Επιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς 58 
διαλογισμοὺς αὐτῶν, ἀποκριθ εἲς εἶπε πρὸς αὐτούς' Τί διαλογίζεσθε 

δ ϱ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν" ᾿αφέωνταί σοι 53 

6. 1ο αἱ ἁμαρτίαι σου" ἢ εἰπεῖν" Ἔγειρε καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἴδῆτε ὅτι 24 
ἐξουσίαν ἔχει ὁ Τἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, 

1. {(εἶπε τῷ παραλελυμένῳ') «Σοὶ λέγω" ἔγειρε, καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν 
Ἰ. 1 σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ παραχρῆμα ἀναστᾶς ἐνώπιον 55 

αὐτῶν», ἄρας ἐφ᾽ ᾧ κατέκειτο, ἀπτλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων 

ϐ τὸν Θεόν. Ἰαὶ ἔκστασις ἔλαθεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὀν, καὶ 96 

ἐπλήσθησαν φόδου, λέγοντες" Ὅτι εἴδομεν παράδοξα σήμερον. 

ϱ 1 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξηλθε, καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι 4{ευῖν καθηή- 5Ί 

14 µενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ" ᾿Ακολούθει µοι. Καὶ κατα- 53 
ΙΟ 16 λιπὼν ἅπαντα, ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. Καὶ ἐποίησε δοχἠν μεγάλην 59 

[ο] {ευῖς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ: καὶ ἦν ὄχλος τελωνῶ» πολὺς καὶ 

ἄλλων, οἳ ἦσαν µετ αὐτῶν κατακείµενοι. Καὶ ἐγόγγυζον οἳ Τφαμμα- 3) 

1 16 τες αὐτῶν καὶ οἳ Φαρισαῖοι πρὸς τοὺς μµαθητὰς αὐτοῦ, λέγοντες 

1 1 Αιατί μετὰ τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε; Καὶ ἄποκρι- 81 

θεὶς ὁ Ἰησοῖς εἶπε πρὸς αὐτούς' Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἳ ἡγιαίνοντες 

σα] νυτ]ίοτς. Τί πιαΥ ο τοσατάεἆ α5 α το]ῖο οὗ ια 
ἱπατβοῖα] ἰπαρ]]οΙίγ οὗ ργϊπι] ανα ἀῑσίίοι. [ζοπιρ. 
ΙΓ ενίι. χ]. 2. χὶν. 2, 21, 23. 

17. καὶ ὀέναμις --- αὐτούς.] Ῥοπάετ, ““ απά {ο 
ον/οτ ο{ Όνον Τ,οτὰ ννας (οχογίεᾷ) {ο ἰνοαὶ. ἰνοιη.”” 
Υ Κυρίου βοπῇο απάθτείαπά «σα, Ενα Οναῖ ννοα]ά 

τουι]το μετ) αὐτοῦ ς ο. Ογίε{) το ὃς εαρρ]ῖοά ; 8η 
οἱρβο νν]]ο]ι οπη Ὦγ πο πποπης Ὦο πἀπηεά, ΒΥ 
αὐτοὺς ΠηΙΒΕ, (48 νο τοσεπί (οπιππεπίαίογ Ἠανα 
β6οπ) ὃο απάσγείοσά, πο ο Ῥ]νατίκοςς, σέ Ένα 
αἰοκ. Της (Καπ. οὔκετνος) νο Ἠερτοννα πδο 
Όνο Ῥτοποή το]αήνο Ὕνεῃ Ἴνοτο ἵς πο απεσςἀ επί 
που, ἴπουση 1 παν ὃς οακ]]γ ο απάθτειοσοά [γοπα 
νο οοπίοχί, Τη 8 νοτΥ τας, απά Όνο Ἰάἱοπα ἵ8 
ΡΥ πο πηθαπς οοπβπος {ο νο ΕΠεύγοιο ντος Ὀας 
ἳ ἵ Ἀοτο πο αρρ]ίσαθ]α, Γοτ αὐτοὺς Ρ]αἱπ]γ Ίναν 
(6[οτοπος {ο ἴἶνο αὐτῶν (1. ο. ἀσθενῶν) αἲ νετ. 10. 

19. διά.] "ήν ἵς οπιοά ἵπ νουν πππην ΝΤΑ, 
απά οατ]ν Ἐάά., απά ἵ οππος]]οά ὃν Μαι., 
ῑτίοκς., αι. Για. Ξομοῖκς απᾶ νν ΤθΆβοή: 
Γοτ  ἵ9 ρ]αϊπ]ν απ πα άοι οὗ νο ῬΒο]νο]ίακίς, αν 
ἱπῄγα χἰκ. 4. Ῥίπος, Ἡοννονοτ, ἴἶνο ο/έρεε ο διὰ ἵ8 
ΜατκἩ, ἵ απα Ιπο]ποά {ο βπβροοί Οπαῖ ποίας ἵν πο 
ἐνο ἴτιο τοπάίπα, Εξ ποία, 40. δρ, νήσο, Ονουρ]ι 
ποί ποίοά οι ΑηΥ οὗ νο ΝΤΒΒ., β6σπη Το Ίνανο 
Όδςῃ τοπά Ὦν 1ο Πα]ίο απά Ἰ α]σαϊιο Γγαηκ]αίογς, 
πνηο τοπάοτ “αυ ρατίο.”. Το ς παὶση οπκ]γ 
Ἠανο ατίθον Γγοπη ἴἶνο ς Γοσννίηα. ΝΤγ οοπ]οσίατο 

9 οοπβτπιεά Ὦγ ενα ο. ο Ῥογποπῃ., νν]νο οἶτο 
Βο]πθ[οτ οἩ ο. Ἠος. ἶ. 994. ἵπ ῬτουΓ ναι 
ποίᾳ (818. µέριὸι νε] δόρ] ΠΙΥ ἸηπθαἨ,  απβπαπα 
ρατίο1”.Απά πετο ἶς Πο ἀουνί Ὀναί ΌὨναί, ἵπ 
Όπο οοπΙπΙοη ἀῑα]εσε, εἶνο ννοτά γνας αἶδο αβεά ετίγα 
Ἱπίρττοραἴοποπα, Γοτ φιᾶ : 
” αλ ἔλαβεν Ἱτ η 5ο Ἠοπη, αλ. - 

ς αβε πάντας. οοπ]δοίατος Όιναε 
κ οὗ νο ἔννο ννοτὰς σπα -4) - ἴς α σ]οδα 
οἳ. νο οἵπετ, Βυαί Όνο Ἰάδας ατο (α5 Οτοί., οἳ- 
«ογνος) νοτγ ἀϊβετονί, νου ννογο εἰγαοκ ντι 
τοοπάεγ αἲ νο Είπα ἆοπο, βΗ] οὗ γευεγεποε αἲ 
ιο Ὠϊνίπο Ῥονγοτ. ἔκστασις αἰσηίβες, οχοθοᾶῖπα 
στοαί ννοπάοτ. ο Μοπαπάοετ ἵπ Βτούοί Ἄθτπι. 
οχἰ. Ρ. 500. 90. πάντα ὃὲὶ Τὰ μὴ προσδοκώμεν ἴκστα- 

Παρόδοξα, Τ]ίο ἁθποίδα ηλιαῖ Ίο καρὰ 
ηοπά οπε”ν επροεία Πίο, απᾶ, Ποπ νο α- 

1αποῖ, τπκμαί, οοπά ο]. 
99. ὁοχὴν] '' απ οπίογιαηπηθη ες ' Ποπ δέχεσθαι. 

ιο τοσσίνε ος οπτοτίαίη σαοµία. "Ο Λενῖς. 
ἵς οπατοὰ ἵπ πηππν Μ88, απά οατ]γ τε. ϊ8 
οαποε]]οὰ Ὦγ Ἰλ/οις., Μαιν., Οτίοδὸ., Γηπα., αἩ 
Βο]οῖκ. Ὑοι 5 Ἱπκοτίῖοι ἵα αστοθαῦ]ο {ο να 
αἰτίο(οκέ ρτορτίοίν οὗ Όνο Ἰαπριπσο. 

90, αὐτῶν.] Ἱ. ο. νο Ῥθγκοής ῥγοβοηί, {ο θα 
γππυπλτος. Ἠοπιο ΛΠΒΕ. απά νο Ἐάῑ. Ῥήπο, 

πνο τῶν ὮοΓογο τελωνῶν, Ὑνληλσ] ἵ9 τουοϊνοά Ὁγ 
Μαιν, ΟτίεἙῦ., απά Ἀσ]νο]α. 
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ς 3 3 ι 

8 αμαρτωλοὺς εις µετανοιαν. 

84 Φαρισαίων ᾿ 

.. 3 - ΄ 

36 αὐτων εστι, ποιησαι ΥΊηστενει ; 

- . ’ κ. 
ἱματίου καινοῦ ἐπιθάλλει ἐπὶ ἵμάτιον παλαιον 

΄ ες ε ς , Ξ . 3 . 
µήγε, ῥῆξει ο νέος οἶνος τους αυκους, 
3 λ 2 .. 2 

35 ασκοὶ απολουνται 

247 
Ξ - ΜΤ. ΜΕ. 

ο. 3 3 ” .”’ ᾽ 

30 ατροῦ, αλλ οἳ κακῶς ἔχοντε. οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίου, ἀλλὰ 9. 9 

Οἳ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν «4ιατί οἳ μαθηταὶ 1 18 
3 ’ ’ ] 9 ’ ο ς ; ΔΝ ς ω 

Ἰωαγγου γηστεύουσι πυχκνα καὶ δεησεις ποιοῦνται, οµοίως καὶ οἱ των 
ς 3 κ” ᾽ 

οἳ δὲ σοὶ ἐσθίουσι καὶ πἰίνουσιν; Ὁ δὲ εἶπε πρὸς 
3 ... . Π Ὁ σας - - 3 -- Π 9 

αυτούς ὴ δύνασθε τοὺς τοὺς τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ο νυμφίος µετ Ιδ 9 
μας . -- τν ε/ 
Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι [κω ] οταν 90 

3 - κ ης »- 5 Π ; ’ ν 3 . Π υ 

απαρθηῃ απ αυτῶν ὁ νυμφίος, τὀτε γηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς 
ς .) ᾽ . ’ 5/ 3 

36 ἡμέραις. Έλεγε δὲ καὶ παραθολὴν πρὸς αὐτούς Ὅτι οὐδεὶς ἐπίόλημα 1 -3ἱ 
᾽ ’ .) 

εἰ δὲ µηήγε, καὺ το 
ο --.. έζ, υπ -» . - 32 | .,ω τὸ 3 0] 32 3 ῦ 

καινὸν σχίει, καὶ τῷ παλαιῳ ου συμφωνεῖ ἐπίθλημα τὸ απὸ το 
- ”” 3 - - 3 δν 

31 καινοῦ. Καὶ οὐδεὶς ῥάλλει οἶνον γνέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" εἰ δὲ 1 359 
3 

καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται, καὶ οἱ 
3 ᾽ πΝ , 3 3 " ν , 9 

ἀλλὰ οἶνον γέον εἰς ἀσκοὺς καιοὺς ῥλητέον, καὶ 
- 3 2 Π / ῃ 

3 ἀμφότεροι συ»τηροῦνται. Καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν εὐθέως θέλει γέον” 

λέγει γάρ" Ὁ παλαιὸς χρηστότερός ἐστιν. 

ι ΥΠ. ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ, ἐν σαθθάτῳ δευτεροπρώτῳ διαπορεύεσθαι αὐ- 1 98 
9 3 νά ΄ - ν 2 ς Ν 3 νά " ’ 

τον διὰ τῶν σπορίµων ᾿ καὶ ἔτιλλον οἱ μαύὺηταὶ αυτου τους σταχυας, 
- 1 Γι] -” 3 ] 

9 καὶ ἤσθιον, ψώχοντες ταῖς χεροί. τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον αὐ- 5 3 
- ͵ -μ : 

Καὶ ἄπο- 8 9 3 τοῖς ᾿ 

κριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς 

9]. οὗ ἔχουσιν, ὅτο.] 3εε Νοίε οη Μα(ί. 
ἵχ. 19. Το νε Ρρατα]]ε] φεπππεηί5 αἀάισοεά ὮΥ 
Όνο Οοπιππεηίαίοτε, Ι αάά α νετΥ αρροβίΐο 0Πε (4Ρ- 
ΡΙΙεὰ {ο ρως μ:Α) {τοπι Ὠϊο (Ἠτγς. Οταί. νΙΠ. Ρ. 
191. Μοτε]]. “Ἑώρα γὰρ ὅτι πλεῖστοι ἄνθρωποι ἐκεῖ 
(1.6. Οοτῖπίμ) συνίασι διὰ τοὺς λιμένας καὶ τὰς ἑταί- 
ρας’ δεῖν οὖν φρόνιµον ἄνδρα, ἥπερ τὸν ἀγαθὸν ἰατρὸν, 
ὅπου πολλοὶ νοσοῦσιν, ἐκεῖσε ἰέναι βοηβήσοντα, οὕτως 
ὅπου πλεῖστοι εἰσὶν ἀφρονέστεροι, ἐκεῖ µάλιστα ἀποδη- 
μεῖν, ἐξελέγχοντα καὶ κολάζαντα τὴν ἀνοίαν αὐτῶν. 

34. 8οε 15. Ικ. ὄ. 2 ζοἑ. χἰ. 2. 
30. καὶ ὕταν ἀπ.] Πο καὶ ἱ5 οπη]ε{εὰ ἵη 5ογοτα] 

Μ55. απἁ ελα στεπίετ ρατί ο ενα Ὑετδίοης; απά ἵπ 
πιοεί οἳ Όχοφε 1 18 Ἰηφετίοά Ώείογε τότε, εχαοΙ]γ α5 
π Όνα εἰ ασος οὗ Μπαινενν απά Ματῖς, 
απά ας, ἵ οοποεΐνε, Όνε Ἐναηρε]ϊδί υντοίε ; ΓοΥ 1 
ἴα ἀῑβιοα]ί {ο αοσοπηΐ Γοτ α καὶ Ἠετο. Το σα]! Ἱα 

πε ἵβ Ὀμί {ο ελα] ουοτ Όλο η Ποι]- 
5. γαί Πε σαπποῖ γνε]] Ῥε τεπἀετεὰ πεπιρο, 
ψ 9οπιε, οἵ εἰ φιζάρπι νι οὔπνετβ. Το οοη- 
είτυςε 1 ντι τότε μμ 4ο Ηοπιροτρ απά ΆΌτοβοῇ.) 

ἵπασ η{ίογ γ]ο]επορ {ο ἴἨε οοηβίγιοίίοη, Τί 
εθεπι ναί Όνο καὶ να» ἠταί οπητοᾷ ὮΥ αο- 

κκ --- υπ άρη ἵπ νο πιπτσίη π5 1ο ὁρ Ἱηβοτί- 
εᾱ, απά βπα]1γ Ὀτουσ]ι ἵπ αἱ α 10γοπς Ῥίας». 

---τότε --- ἓν ἴκ. τ. ἡμέραις.] ΒοτΠθΙα, ΟΟΠΙΡΊΓΟΦ 
α αἱποί]ατ ᾖτοπι Ώεππορίμ, ἆς 00Ἠ, ρ. 208, 
τότε τοίνυν κατ’ ἠκεῖνον τὸν καιρόν. Ἠονονοτ, 5Η ΟἨ 

ΟΠΠ ΤΙΝ, βἶπσο Όνο ΌεΓ- 

ἐπίθλημα 1 ία ἵα οπή (ιρᾷ Μας 3 ἵ ἵ οπή οὰ ἵπ πιπηΥ ΜΒ, 
Ὦγ εις, ΜΗ, Μαν, Μα,, 

επι, να τοκίηοὰ νν Βε]μοῖ απά Οτα11, 
α ππατ] ο Ἰε οχρηποήοη, ϐσ- 

. . ν ο) ’ Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν τοῖς σάῤβασι ; 
σρι -” νι ωα Ἡ ’ 

Ουδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, ὃ ἐποίησθε 

Όιαῃ 9-44]ς οὗ ιο ΝΤΒΕ., Ἱπο]αάῖησ 5οπηθ οῇ {ηθ 
πιοδί αποϊθηί. Τ οαπποί {Πετε[οτο Ῥαΐ 5αςρεοί 
Όιναί Όιο οπηϊδείοη Ὕ/αδ αοοϊἀεηία]. Τη οα.5ο οϐ 

η] Ἱππππεδ]αίεΙγ αρρεας, ΙΓ πε οοηδἰἀετ (λαί 
ΠΙάΠΥ ΜΤΒ. απἀ Εάά. Πάνο τὸ ἐπίβλημα ; [οι Τὲ ἵ8 
ουνίοιδ ΠΟΝ ον Όνο ποτά ἐπίβλημα πηὶσπί να 
Ἰο5ί Ὁγ πἹεαΠς οῇ {νο ἔνγο τὸ. ΤΓηι5 (ο8ο νου 
Μ55. ἵπ νο] Ες ννοτὰ 5 οπηέεά Ὄθαι {ορί]- 
ΠΙΟΠΥ ΟΓ ιο οχἰΣίεποο οϐ {πε Ητςί τὸ Ιπ ἐποῖγ Ατ- 
ομείγρο. Τηανο {Ἰογοί[οτο παπαϊείες 1{ Ιπίο {ο {οχί, 

50. ΟΡ ας ΠΠαείταίσοπ, (ν ίσο] 15 οοπβησά {ο 
Τ1κοα,) πα 5οορε, α5 πε Ὠοδί αποϊεηπ{ απά πποάρτῃ 
ΟοπιππεΠ{α{οΥ5 αστοο, ἶ5δ οῇ α Ρίεσθ ΝΗ] ἴ]ο ΡΓθ- 
οδάἵπσ ἀοοίτίπες ΠΛΠΙΘΙΥ, Επαί αἲ] Οήπσα «Ἰοιι]ά 
νο εα]{οςά {ο οἰγομπιδίαπορς, παπά Οιναί 8 αδο ΓΟΓΠΙ8 
Όπο {αβίο, 5ο ΤπεΠ’5 Ίοπσ ποσακίοπιοᾷ πποᾷθβ αΤθ 
πο ϱρεοά1]γ {ο ϱο εἨπησεᾶ, ποτ σαΠ {116Υγ ϱο βιά- 
ἀαπ]γ Ἱπ]αῖεά Ιπίο ααδίοτ1ε5. 

ΥΠ. Ἱ. ἐν σαββάτῳ δευτ.] Τι ἵ ἱπιροβεϊρ]ο Γοτ 
πιο Το ποῄῖσς, ΠΙΠΟΠ 1955 τουίονν, ο ΝΘΓΥ ΠΙΙΠΊΘΓ- 
οἳς Ἱπρτρτοία τοις νήσο Ἠπνο Όεοῃ ργοροιπάοὰ 
ο ή οΏβοιτο 6ΧΡΤΟΒΡΙΟΠ: ΠΟΓ 18 1 ποοεβδαγι; 
βίπορ νο ΟΠΙΥ οπο ναί Ίνα αηγ βοπιῦ]απος ο 
{ται 15 Εππί οὗ Τπουρ]ιγ]. απά Επίμγπη., ἄπποπσ 
Όνα αποϊσοηί», απά Βοα]ίσοτ, Γρ], ΟαπβαπΕ., ί- 
ϱγ, 9ομ]εις., ΚΗΙΠ., ὅτο, ΟΕ ιο ΠΠΟΔΦΤΗΡ, ΠΑΠΙΘΙΥ, 
Οναί ο 6οηλο 9 πο [ί ΒαυπίἩ α[γον έε κροομά 
αι οί π/ρανρπρά ῥγρα; ππππο]ν, ναί οἨ. νΠῖοἩ 
Όνα Ίραῦς ο]ρα/ να οοηπηππᾶ ο {ο Ῥο οβοτοὰ αρ, 
παπά Γγοιη νΜΙοΙ, απ ποί ιο Πγαί ἆπγ οῇ Ίνο Ῥη8ς- 
ονος, νο βΥ ἀπγα ννοτο τος]κοηποὰ {ο νο Ῥοπίο- 
σοµί, Ἠεοπορ ΤΙ Ἱπ πο ννοπάστ Ενα! αἲ] νο Βα Ρα δι8 
[νοπα νο Επλκονοτ το πο Ῥοηίσοσωκε, λου]ά Ἠανο 
[πκον Ονοίγ αρρο]]πίίοη ἀπὸ τῆς δευτέρας τοῦ πά» 
σχατος. 

-φώγοντες] Την ννοτᾷ ἵ ο γατο οσσµτοῃος, 
Υοι  ν πἀασοᾶ ποπ Νίσαπα, Του, 600 απά 009, 
αι καταφ, ποπ Ηοτούο!, ἵν. 16 
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ΜΤΡ. ΜΚ. Ἱ 
19. 9. «Ιαυἲϊδ, ὑπότε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἳ µετ αὐτοῦ ὄντε; ὥς εἰσῆλθεν 4 
4 960 εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔλαβε καὶ 

2 τπτ, . .. ” 2 ωι «. 2 25 - ε) ν΄ 
ἔφαγε, καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς µετ αὐτοῦ" οὓς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μή 

8 98 

Ἀ. ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαθθάτου. 

ϱ 1 

μόνους τοὺς ἱερες; ἈΚαὶ ἔλεγεν αὐτοῖς' "Ὅτι κύριός ἐστιν ὁ Τίὸς τοῦ ὅ 

ΗΓΗΕΝΕΊΟ δὲ, καὶ ἐν ἑτέρῳ σαθθάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἲς τὴν συ- ϐ 
ν Ν ΄ . Μα. » 3 πὸ .. .6 

γαγωγήν καὶ διδάσκει» καὶ ην ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ 

4 δεξὰ ἦν ξηρά. ΙΠαρετήρουν δὲ [αὐτὸν] οἳ Γραμματες καὶ οἳ Φαρι- Ἱ 

σαΐοι, εἰ ἐν τῷ σαῤθάτῳ θεραπεύσει" ἵνα εὕρωσι κατηγορία» αὐτοῦ. 
8 Αὖτος δὲ ᾖδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, καὶ εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἕη- 8 

, 1, ᾽ -- ” θε 9 - 3 ᾽ . 

4 ραν ἔχοντι την χερα”. Εγειραι καὶ στηθι εἰς τὸ µέσο». ὁ δὲ ἀνγαστὰς 
3 δή τ 4,2 ” ν 3 π- α. ’ ε - λ μ. 
εστη. Πιπεν οὖν ο Ιησους προς αυτους" ἔπερωτησω ὑμας τι" ἕξεστι 9 

δ τοῖς σάθθασιν ἀγαθοποιῆσαι, ἢ κακοποιῆσαι; µψυχἠν σῶσαι, ἢ Ἰ ἄπο- 

19 

14 6 

λέσαι ; 

[ὄγιὴο] ὡς ἡ ἄλλη. 

Καὶ περιῤλεψάμενος πάντας αὐτοὺς, εἶπεν Ἡ αὐτῷ" Ἔκτεινον 10 

τὴν χεῖρά σου". ὁ δὲ ἐποίησεν οὕτω. καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ 

Αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας' καὶ δµλάλουν 1 
. . ’ . ’ ” }ὸ - 

προς ἄἆλλήηλους, τί ἄν ποιησειαν τῳ {ησου. 

19 

. 9 ε] ’ 
σθαι" καὶ ην διανυκτερεύων 

4. μόνους τοὺς ἱ.] Ῥουοτα] ΛΤΒ:, Ἰιανο µόνοις τοῖς {. 
55 ἵπ λα. απά Ματκ. Βυαΐ Οναί τοπάῖης 18 ετ 
επιεπάα(ἰοπο. Τ{ο αγηίακ ννἩ Όιαο Ὠαίἶνε 15 πιοἙί 
αδυα], υαί Ενας νν Γι Όλο Άοσμς, ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΡ Ο6ΦΙΤΒ. 
ΤΠ νν]]ο]ι οᾳδο {]οτο ἶ5 απ οἱ ρ5ο οῇ ὥστε νι Όνα 
{οτοροίημ ἱπβη]ήνο τερεαίεά. [ζοπιρ. Εχοὰ, χχὶκ. 
35, ὁδ. Τον. νη1. 91.] 

ὦ, μοβ, Τ]η8 19 ομηϊ{οὰ ἵπ νοτγ πΙαπΥ ΜΒ, 
παπά οστ]γ Εάά., παπά αἱκο ἵπ 8οπιο Ὑογείοηςς απά 
9 οαπος]]εὰ ὂν Ἰγοις., Μαθι., τίοκὺ., Εππη, 
γαὶ., απά Ξο]ιο]. Ευ Τί 19 Γουαπά ἵπ Όο ρατα]]ε 
Ῥάβεασο ο) Ματῖς, απ 15 5ο αστοσαῦ]ο {ο πα αἴγ]ο 
ο ιο Ν. Τ., ναί ννο ΤηΣΥ ταί]εγ εαδρθοῖ επ ννονὰ 
{ο Ἰανο Όθεοῃ οππος]]οά Ὁγ 8οππο ονοτ-ηίσς αποϊεηπί 
οτι(ῖσοβ. ἜΤ]ο (οβΙπποπΥ ο). Ἐεγείοπς 18, ἵπ ἃ 65ο 
οἱ ή ΚΙπά, ο Πε] ννοῖση!, 

---κατηγορίαν , έέαῃ ποσβα {ση ασα]ηςί Ἠ]πι.) 
Της 19 απ οχαπαρ]ο ο) νν]αί Οταπηππατίαπς σα]] Όνα 
(ζεπίυε οί οἡ[εεί,---- 8 Λος ἵν. Ὁ. εὐεργεσία ἀνθρώ- 
που. 3606 ΑΙ 9 ατα, Ν. Μ. ὁ 50. Ρ. 40. 

ϱ). ἐπερωτήσω 0.1] ϱ' Τ εν] αθὶς Ίου α οαπθεοῃ. 
Εοχ ἀπολέσαι Ν6ΤΥ Πππην ΛΙΝ. απᾶ οατ]γ 44. Ἠανο 
ἀποκτεῖναι  ΝΗΙΟΙ ἵ τουσ]νεὰ Ὦγ Μαμ,, ατίεκὺ., 
Ῥηάπα., αι, απ Βο]νο], Όας νν νους εαβ]οῖοπί 
ΓΟΠΒΟΠ 3: Γοτ νο πονν τοπ ἵπς Ίνα ονοτγ αρροαταποθ 
οἱ Ὀείηρ α σἶο.. 

---ἐπερ. ὑ. τί] Έ]νοτο απο νο νναγς ἵπ ν]]οἩ ἐἶνο 
τι ΙΠΆν ὃς ἴπκον; 1. νι κό (λάμι ὁ {ΟΥ πότερον, 
οσφμίά, οίνος νν λεν νο ρτοσσάἵπᾳ ος ανν. (18 

αἱ, κκ. 1.) Απά κο νο Ἀγτ, απά πΙΑΗν {οπι- 
ΠΙΘΗ{Α{ΟΓΝ, 3, Ππιοττοραἰνε]γ, (ου µία, ας Ί 
πς Τ]νουρ]γ]. απά Οταία Ἰπίοτρτοί, πο] οΓ γοχο 
πιούθα 8 πηπο] {ο τοσοπαπιοπά ες απά Όλο Ἰαίοτ 
Ἰ (λουρ]ή {ο οοπηπαηὶσαίο ροσ]ίατ αρίγῖε το Όλο 
πἀάτορς. ο Ομ κοτί ο δεινότης, πονονοιγ οοτη- 
πΙΟΠ ἵπ Όλο (Ἰαλαίσαὶ νντίσγα, ἵ8 [η] κἰταὺ]ο {ο 
Όια αίγ]ο οὗ Αογέριωγο, Ἔμο κια] ραποπα ο, 
ὑινογοίοτο, ἵς ργο[οταρ]ο, Ὁν νήσοι (ο τι ἵ οο- 
βίτισά ντι ὖνο Ῥγεορά(πς; απὰ Ον οἩ ποσουπέ 
οὗ Ἱία ρτοπίοτ εἰπηρ]οίίν, απά Ἰνδσπακο Τ ἵ οοΠ- 
βτιισὰ τ π αἰπα]ατ πιούς ο οχρτοβαίοι αἱ Τα. 
ει, 4. βὰ κκ. ο. 

᾿Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἐξγλθεν εἲς τὸ ὄρος προσεύξα-- 19 

ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Φεοῦ. Καὶ ὅτε 18 
10. αὐτῷ.] ΤΠϊ (Γος νε οοπΙποη τεπάῖης τῷ 

ἀνθρώπῳ) 15 Γουπά ἵπ α νοτΥ στοαί παπηΌετ ο) ΜΤ35., 
Όια Εά. Ετίπο., απά (νε ρτιπεῖρα] Ἠετεῖοης; απἀ 
Ία5 Ώοση εὐ[τεὰ Ὁγ Ἰ/αις., Οτίοςὺ,, Μαπμ., Τηπα., 
γαι, απά Βομοῖ]α. ἜΤ]ο οοπποα τεαδῖηᾳ ἵ9 ρτοῦ- 
πῦΙγ [τοπι Όνο ππαταίη., 

--- ἐποίησεν οὕτω.] γα οὕτω ἵδ οπή οὰ ἵπ Υετγ 
ΠΠ Μ35., απά 18 οππος]]οὰ ὃν Μαϊθι., Οπίεςῦ., 
Ἐηέτα., ππὰ οἵπετα; αἱ Ἱπ]αάϊοΙοις]γ : Γοτ α ρτεαῖ 
Ρατί ο Όιοκο ΜΒ. Ἠανο ἐξέτεινεν ΓΟΥ ἐποίησεν, απά 
ΙΕ ναί Όλο οὕτω ἵ5δ ἱποσηδὶφίοηί, ἜΤο ἐποίησεν 
Ότο οὕτω ἵψ αἰπιοδί Ιπάϊκροπααδ]ε, απά Τ ἵν σος 
βτπιοά Ὁγ α εἰπεί]ατ ακε ἵῃ ἱκ. 10. κ. 40. Λος χι]. 
δ. Τμικο Π, 49. 1. 11. νὶ. 91. κ. τ. “Ὑγιὴς 18 οπιίῖ- 
(θά η νατγ ΠΙαΠΥ ΜΒΒ., απ ἶψ σαποε]]εά Ὦν πιοδί 
Γῑΐίοις. θα, Ἀονίθνετ, Ίνα Νοίο ον αι. χι. 
19. απά πανκ Πἱ. ὄ. απά οοππρατο Αοῑς χὶν. 10. 
Ῥογποπα. Τεππατκ οἳ Ο δι Ῥγοερείσις, ἵπ 
ὑγώς. 
“ην ἀνοίας] “' ΒΙΥ, 1”) α αἰσπίβοαίίοη Γουπὰ 

ἵπ Τησγά, 1. 48, απά οἱκοννηετο. Α. εἰπιί]ατ Ἰάΐοπι 
οσσΓς ἴπ ος οΝΠ Ίαπηβιπρο. 

1». ἦν διανυκτερείων ἐν τῃ  τ. θ.] Όπ 
Όιο Ἱπίοτρτοίαίίοη οὗ τῇ Γ τοῦ θεοῦ λογο 
18 Ὀθθῃ 8Ο0ΠΙ6 ἀἱῄετοποο οὗ οριπίοη. Τ]ο αππ- 
οἱθηία, απά πιοβῖ Πποάστης, ἴπκο Τξ ἴο πιθαη, 
«ργαφεν (ο σα,  νή]ο κοπιο οἳ Όπο οατ]γ πιοὰ- 
οΓΗ ἐκ” ἡν- ο Ἡ ππᾶ οἶνετς οἱ νο πποτε τοσοπί 
0168, 38 αμ ιδ Ῥοδᾶτ., απά (απιρὸ., 
ππαἰηαἶη Οναξ 1 αἸσηίῆος α Ῥγοδεμελα, οἱ ογαίογη. 
Απά ναί Όνοτο ννογο ο ονν]α]ι ο οἳ νι ἂν 
οα/]οά ἵκ απάουδίσᾶ, Βυῖ νηοῖῖνοτ ναί 86η9ο ἷ8 
/ιεγε το Ὁο αβεἰρποᾶ ἵδ αποίηοτ απθείοῃ. Τ]οφο 
Οοπιπποηίαίοτν αἀθπος, Ιπάεοά, βονογα] ΤΟΠΒΟΠΒ 
ώς Όνο οΟπποπ πιοτρτοίαίίοη οππποῖ νο ααπηϊϊ- 
τοὰ. Ἔ]ου απο Ελαῖ προσευχὴ τοῦ Θεοῦ, ἵπ 
«οηκο, ΡΡάήεΥ {ο (ο, ἵ9 αὐ]νογτοπέ [τοπ ἴἶνο αἶπι- 
Ρ]οἶ ιν οὗ Βοηρίατα]. οχργοβαίοη, απά εαΏνοτεῖνο 
οΓαπα]ομν  απά Οναῖ διανυκτερεύειν Ργοροτ]γ γοκρες!ς 
5οπηο μίσος 1ο/ιεγε Όλο πἰα]! Ἱφβροπί. Βυί 
ρείειν 18 ποῖ οπ]ν κοὰ ο ρίασεε τοπ εγε Ὀυί οῇ 
(1. ο, Μκίπεκς) ἵπ νήσο] Όνα πρ]! ἶ οσουρίεἀ, ας {ῃ 
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ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ" καὶ ἐκλεάμενος  ἃ. 
1 ἄπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε" «Σίμωνα, ὃν καὶ μ 

᾿ὠνόμασε Πέτρον, καὶ Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, Ἰάκωβον καὶ Ἰωάν- Ι 

Ίδνην, Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον, ΠΜατθαῖον καὶ Θωμὰν, Ἰώκωβον τὸν 18 

16 τοῦ ᾽ἄλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτὴν, Ἰούδαν Ἰακώβου 19 

11 καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώτην», ὃς καὶ ἐγένετο προδότης. " Καὶ καταβὰς µετ᾽ Μωκᾶ τι 
- 3, Ν 4 ’ ως πάν - 3 .” 9 η) 

αὐτῶν, ἕστη ἐπὶ τόπου πεδιοῦ καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆ- 

Φος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ιουδαίας καὶ Ἱερουσαλὴμ, καὶ τῆς 
΄ - Σ 3 - 3 » » 

παραλίου Ίυρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ηλῦον ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆναι 
3 ᾽ -” ’ 3 .. να στ Γὰ 3 ΄ ς ᾽ ’ 3 ’ 

18 ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν ' καὶ οἳ ὀχλούμενοι Ἰ ὑπὸ πνευμάτων ακαθαρ-- 
’ ” . ” 

19 των καὶ ἐθεραπεύοντο. Ὁ Καὶ πᾶς ὃ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ .Ὁ Μαιι. 14, 96, 

Ματ] δ, 50. 
ας ΄ 2 3 - ος’ . Σω / 

οτι δύναµις παο αντον ε-ηθρχετο, και τατο παντας. 

» ϱ Μαϊ, δ. Ἀ, «8 ’ . 3 ” .. 

"Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφδαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὖ-ν,ᾶς. 
- ιά ο 5 Π -” 

τοῦ, ἔλεγε᾽ ἹΜακάριοι οἳ πτωχοί Ότι ὑμετέρα ἐστὶν ἢ βασιλεία τοῦ 
- ΄ - 

91 Θεοῦ. Ἱ ΠΙακάριοι οἳ πεινῶντες νῦν ' 
- ο ’ 

290 οἵ κλαίοντες νῦν Ότι γελάσετε. 

«/ , , ἆ Ίσα. ὅδ. 1. ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοιαοι ο 
ἃ 65. 13. 8 [ή Π ὸ 5/ ’ 

ήακαριοι ἐστε, οταν μµισησωσιγ ἁ 66. 10. 
ε ΝΊαι{, 5. 11. 

ς ” ” ο 3 ς 3 

ἡμᾶς οἳ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιω υμᾶς, καὶ ὀνειδίσωσι, καὶ 1”. 18 
» ς π » ” ων [ο 

ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὥς πονηρὸ», ἕνεκα τοῦ Τίοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

6ιϊο εχαπηρ]ες οἶίεά Ιπ Ώεσςῃς. ΞΥπορ. Απά αδ {ο 
αἰπερίοῖ{ οἱ εχρτεςδίοη, 1ΐ 15 πο Ίποτεο γ]ο]αίεά 
Ἠοτε ἴἶναῃ 1π ΠΗΠΙΕΤΟΙΣ οίμετ σ8δες, Ὑ/ηοτε {ο 
μπα οὗ Όιε (επίΐνε {4115 απἀάετ Ὠιαί Ἠπ]ο ο 
πετ Οτ. Ν. Τ. ὁ 29. 1. ρ. ΤΙ. “Τ]πε (επί- 
νο αβίετ πουπς νήσο] Ἱπάϊοαίε {6ε]ίπσ, 8Ρεος], 
ος αοἴίοπ ἴπ τεδρθοί {ο αΠΥ Οπᾳ, 196 ΒοΠΠΘΙΊΙΠΘΕ {ο 
νε απἀετείοοά αθ Ιπάϊοαίπσ ειπα γεἰαίοη νν]ο]ι 
Όναί {εε]πασ, «ρεοο], οἱ: ασοι Ἠαςφ {οννατὰ (ναί 
θμπσ:” 6. τ. Μαι. χΏΠ. 18. Ίακο γΙ. Ἱ. Λοίβ 
ἵν. 9. 8εε απο Μαι Οτ. ατ. ᾧ 9102. ΤΠ 5αο] 
σαρε» {πε (απίέ. Ἠας νε ΓοτοςῬ ο απ Αοοιδ. νι 
πρός. 
νου απ{ουπάεἆ ατο (1θ οὔ]νετ οὐ]εσίίοπ5 οΓ 

6απιρῦ,. Α5 (ο εωῤυεγδίοπ οἱ απαϊοση, αππΙοσΥ 
πιαεί πο ὃς εοασΏί ὃν ρ]αοῖηςσ οἨ Ὠιε Ὀεά ο Έτο- 
οταβίος ν]πίονετ ἀθνίαίες {τοι 1: απά υαγτείη 18 
απί το Όνο ο]νατασ(οτῖφείο οἳ αποϊεηί ννγ]ησ». Ἔ]ιο 
τερί οἱ Πήφ οὐ]θσίίοπβ Ρτοσθοὰ ΟΠ 3 οοΠ/ΙΒΙΟΠ ΟΓ 
αποίεπέ γη πποάετη πιοᾶςς οΓ οχργερβείοηπ. Θ6θ 
ἨΏεεεῃ.. γπορ. ΑΑ {ο ναί ννμ]ο τοκροοίς ἴ]ιο 
εππρ]ογπιοπί οἳ ἴνο Αγιο, Ἀετε, Τί Ἰναν Ώεεῃ. ΡΙΙ1Υ 
απαννετεὰ ὮΥ Βρ. ΜΙάά]ει.; ν/]ιο Ἰας Αποννη Οιναί 
ἴε {5 πο ΠΠΟΟΙΗΠΙΟΠ νΥ1]1 προσευχὴ ἵπ {ο β6Π80 ΟΡ 

.. Βοο Μαι, κκἰ. 22 Λοῖς 1, 14. 1 ο, γ. 
απᾶ οπιρ, Μαι. χὶν. 20. 
Ἠν ργαήεγ να ατο Ίνετο {ο ππὰεγαίαπὰ ΠΟ ΡΓΑΥΟΤ 

αἶσπε: ἵνα οῖγ πιοδλαίοῃ, απά ἀενοιί Οπουσ]ί- 
Γαἱήθκα, νήοἩ ουσ] ο Ρτοσσάο απ [ο]]ονν ῥταγοτ. 
Ένεῃ α Ἰνδαύνον (Αγιοπιϊάστας Οπίτ, 1. ρα! (ομ{]- 
βει οἳ ο ἄπεισιν εἰς προσευχὴν, μὴ 

φροντίζων σ , 
χο 1 Ἰανο 5 εοὰ αν Τ ανο ἵπ Οπής απά νο 
παπί τοτκα, νι Ἀομαία., Θο]ο]α, παπά Οταίή, Ὦο- 
οπ0.ς κ ατο Ίετο ονἱάοπ)γ ππσοππέ {ο 
υο κ ηρὰ πιο ραΐτν, Τῆπέ Ενογ ννοτο 9ο θέ 
{οσον ο ενπαμεήκα, ἵ οστίαία, γοπα Ματ] νἱ. 7. 

ΙΤ. πόπου πεδινοῦ } Το τοσοπεί]ο Οή ντι νο 
..-- τν - π Μανονν ({οΥ Όνο ἀίκοσιγκο Ἠογο 

μα κανε πω α)1γ νο «απο νντεῖν Ενας), ννο 
ε., ὔρρονο Όνεῖ Τξ να α οτί οἱ Πρ], Όνε Ἰονο], 

ισπ! 
15. λοή, ενος ὑπὸ πν. ἆκ Ἰ ̓Οχλεῖσθαι απᾶ ἐνοχλ. 
νο, ἴ -- Α. η .. 

4. 14. 

εἰσπ]{γ {ο Ῥο {τοιρ]οά ος νεχεᾶ, πποείποτ ΡΥ Ιτκ- 
ΒΟΠΊΘ ΡΗΕἶπεςς, ΟΓ Ὦγ 5Ιςῇ βἱοκηοςς α8 Ππάθτς αΠΥ 
οπθ6 {ποπ ρυγεαίησ 5 οοσιρα(ίοη 5”. ΟΡ νυλίοῃ 
86η5ο5 αὐιπάαηί 6ΧαΠΙΡΙΘΒ, Ὀοί] Υν]{] νόσου ϱ6Χ- 
Ῥγεςςεᾶ, απά απἀοτείοος, ατο αἀάποεά Ὦγ είς 
απά οἱλατδ. Ἰπ (Πε Ν. Τ. απἆ Τ,ΧΧ., Πονθδνοτ, 
Ώνα Ἰαΐίετ ἶς πενετ Γοαπᾶ, δαΐ οπ]γ (αί οῇ ῥεῖπς 
υεπεᾶ, οΥ ἐγοιθ[ρᾶ, 35 5αϊὰ ο{ αρπιοπίασα! Ροδδεδδίοπ. 
30 ΑεἴΒ ν. 16. ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων. 
απά Του. γἰ. 7. ἐάν τινα ὀχλῃ δαιµόνιον, καὶ πνεῦμα 
πονηρὸν, ὅσο. Απά 5ςῇ ἶδ Ρ]αϊπ]γ {πο 5οη5ο στο, 
απά ποί ναί αβείσπος Ὦγ Ίχοςο νο πἀνοσαίο {ο 
Ἠγροί]οείς οῇ Μοάθ. ου πο φἶο απιὰ {ιο ἄοπιο- 
πῖαςς ατο Ἰθγο Ρ]αἴΠΙγ αἱκ[ίπισης]ιοι. 

ΕΟΓ ὑπὸ ΠΙΣΠΥ ΝΒΣ. Ἠπνθ ἀπὸ, λίοἩ ἵ9 οἀϊίιοά 
Ὦγ Μαμμ., ἀτίοςο., Τιήπη., Ὑαὶι, απά 36Πο]1. 
Ῥιϊ Τί ἆοος ποί αρροατ (ναί ἀπὸ ἵΠ 5 86η86 15 
ουοτ α5οά {π {19 Ν. πρ α[ίοτα νετὺ ραβεῖνος υνλμί]ο 
ὑπὸ (οφπεπί]γ 18, Ῥοῦ]ι Ἰπ {ο Ν. Ἔ. απά ιο 01α8- 
εἶσα] νντιίετ»; απᾶ, Ιπάθθᾶ, ἰῖς 5οη5ο (οΓ ογίοττι 
ΟΥ οπ89) 18 ποῖ 5ίτοπσ οπουρ]ῃ {ο εαΙ{ ία Ῥαφείνο. 
90 Τῃ π]ς νετγ Ρ]ταβο ννο Ἠανο ὑπὸ, αἱ Λοίς ν. 16. 
0οπαρατε, α]φο, Λοίςχ. 98. παπά χηῑ. 4, ΑδίοΜΣ. 
απ λοτί(γ, Πε 19 οἳ Ηί]ο ννοϊσηί 1π ννοτᾷ5 80 Ῥεί- 
Ροίπα]]1γ οοποαπάσὰ π8 ἀπὸ απά ὑπό. 

19. δίναμις παρ) αὐτοῦ ἐξήρχετο.] Τηή8 νι] ποι, 
ΔΗΥ Πποτο Ώιαπ Τατ] ν. 50., Ῥτονο νο ποίίοῃ ναί 
Ώνο Ῥρονοτ Ὦγ νν]]ο] ο βἶο]ς ννοτο Ἰοπ]οά γναθ 
οχοτίοᾷ ὮΥ α οτί ο οβ]ακ, ος οβ]ανίάπη [οπα Ἰἱ8 
Ῥοάγ. Άεο Νοίο ον Ματίςν. 50. ἜΤ]νο Ὀοδί ϱοπι- 
ΠΠΘΠ{Α{ΟΤΗ, αποϊοπί παπά πποάστῃη, ατο αστοσς (αί 
ἐζέρχεσθαι Ἰνονο, Ἰἶκο Πιο Που. κνὈ ἵπ Μαι ᾖ, 10., 
ΒΙΠΙΡΙΥ ΠποπΗΒ 8ο οπργορῥαί. 
9, ἀφορίσωσιν.] Τη ννας νο [δέ ἀοστοο οῇ 

οχκοοπαππαπἰσαἶοπ απποηπςσ πο ον Οµπ νο] 
εοο ὙΠτίπσα 4ς 8γπας, απᾶ οὔπογ απαιογίήος Τὸ- 
[εττος {ο ἵπ Ἠσσθῃα, ΒΥΠΟΡ. 

---Ἰκάλωσι ---πονηρόν.] Όπ νο βοπκο οϱ ή 
οχρτοκκίοή (ΟΠΙΠΠΦΗΙΠΙΟΥΝ πτο πο αστοσᾶ,  Νονν 
ἠκβήλλειν αἱσπίβον ροποτα]]ν {ο ο οµ4, ο] Τπ 8 
οἶν{] απά {πα π Πίπεν κοηκος 1,ο, οίνου (ο ῥαη- 
{αι ος κο αρ Τί κο ἰσηίῆον ένο αν. 

Ῥίαςε οῇ/σεγα, οἵ νο] ασίογ»,”. Ἠσπος πιαην 
} 

ον 
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ΓΑαυίκδ.41, 
47. δἱ. 

1ΟΌἘΚΕ 6ΗΑΡ. ὉΙ. 23--- 55. 

Ἁ { χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, καὶ σκιρτήσατε! ἰδοῦ γὰρ, ὁ μισθός 33 
ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὔρανῷ" κατὰ ταῦτα γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις 

ΆΑπιον 6. 1, Β. 
εο]. 81. 8. 

Ἠ Ίνα, 66, 18. ρ « - 

Ἰωμοάθ.  παρακλησιν υμων. 
4δ.Ι. . διά ε - αμ... 

ούὐαί ς υμῖν, οἱ γελώντες νυν 

ε . » 3 3 . - 

ος πατέρες αὐτῶν. ὅὃ Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλονσίοις" ὅτι ἀπέχετε τὴν 94 
” εωυ . 

 οὐαὶ ἡμῖν, οἳ ἐμπεπλησμένοι" ὅτι πεινάσετε. 56 
ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. Οὐαὶ 96 

ς ᾳα ϱ/’ - ί. - 3, ’ - » ο . πο 

[ὑμῖν], ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι [πάντες] οἵ ἄνθρωποι" κατὰ ταῦτα 
γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἳ πατέρες αὐτῶν. 

|αλλ᾽ ἡμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν' -Αγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν "5η 

καὶ γὰρ οἳ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανεί- 

ἶ Εχοά. 99.4. 
Ῥτον. 25. 01, 
Μαι, δ. 4, .. - ” ” 5 ..«ἁ κ 2 . ᾿ . ευ 

οι. 12.190, καλώς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς ευὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους ὑμῖν ' 98 
ᾗ--' “-, [καὶ] , 9 σον - ἐ » :ς -» 1 - ’ 
ἑωτ ο" καὶ] προσεύμεσθε υπὲρ τῶν «ὀπηρεαβοντων ὠμᾶρ, Ίφ τύπτοντί σε 29 
Ἀ .. . ] ’ ’ ᾿ .”” 9 3 -” 

Ιομοτ. ἐπὶ τὴν σιαγύνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην' καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ 
Ῥειι. 1.7. ὅμα } τὸ πνα μὴ ͵ π )  αἰτοῦ πιδου 1 Τ. ἔματιον καὶ τὸν χιτώνα µη κωλύσῃς. 1αντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δί- 3) 

.] . - , ᾿ ᾽ . .] , 

αλλο τἹ. δου". καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τά σὰ µὴ απαίτει. " Καὶ καθὼς θέλετε 8ἱ 
θες . Π ” 8 ς ο - ε) - ς 

οΜαις 48. ἵνα ποιῶσιν ἡμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. " Καὶ 39 
’ 

ε) - ᾿ 3 . ς -” δ ο ’ -- 

εἰ αγαπᾶτε τοὺς ἄγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἵ 
3 - 3 ᾿ 3 - 3 - 

ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε 39 
3 . ς .. ς ο ’ 

τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί,; καὶ γὰρ οἳ ἅμαρ- 
3 - ΄ τ ϱ) 

Με 58. τωλοὺ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. } Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ ὧν ἐλπίζετε ἀπολα- 34 

βεῖν, ποία ἡμῖν χάρις ἐστί ; 
/ .] 

α Μαι δ.4. ζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴἶσα. ἆ Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν 35 
3 ω . 3 « 

καὶ αγαθοποιεῖτε, καὶ δαγείζετε μηδὲν αἀπελπίζοντες" καὶ ἔσται ὃ µι- 

πθτο αβθίση ἴ]ιο 6οηΏβο ““{ο το]θοί γη] 8οοση απά 
σποπίηγ ;) νη]ο]ι ἶς ρτο[εταῦ]θ {ο ἴο 86η86 ““ {ο 
Μαπίκι,”. πἀορίοά Ὁ - ος “(ο ἀε[απιε, 
5αρροτίεὰ ϱΥγ Οαπιρὂα]]: Ονουσὴ νο εἰσπίῃοαίῖοῃ 
ἱς ιο] απαποτίκοὰ. ΥΓ τορατὰς 1 απ ἃ 
{α]]ογ οχργθβδίοη οῇ ἴἶνο 8οη56 οοπίαἰπος ἵπ ἀφορί- 
σωσι. ΕΒαῖ 1 56ςΠ15 ταίηοτ {ο αἀνοτί {ο νο ἱτοαί- 
πηθηί νο {6Υ ννοι]ά οχροτίεποο αἲ νο απ 
ΟΓ (ια /ιραί]οης, 38 ἀφορίσωσι ο ναί [τοπ Όιο 
ιο. Ἠονν οονοτεὰ γη] οῬ]οααΥ απά οοπ{επαρί 
Ἠνετα (ο ρτϊπι(άνο πω». ἠιο ἨΠοαίπεης, 
Να Ἠανο αραπάαηί ονἰάσηπσα, Ὀοῦν ἵπ Ῥοτίρίατο 
παπά ΤΠ (χο ντίῖησς ο πο βγδί ΟἸνεϊκίίαν Αρο] ορίς!. 

29, χάφτε] Τὴής (Γοτ χαίρετε) ἵν Γουπά ἴἵπ 
π]πιοδί αἱ] 1ο Ὀουί ΝΤ85., απᾶά ἶς αἀορίοά ὮΥ 
Ἠγγείς., Οτίοκὺ., Μαν. Ῥηέπι., Υαἲ., απά Ξο]ο]ᾖ. 
Οπ νήσο] 19ο οῇ πο Βηὐ]ηποίἶνο ἵπ απ΄ Τππροτα- 
ινα οἵ ἸογίαίοτΥ 86η5ο, 8ος Βαίπη,, ΝΤαμ., απά 
Ηετπῃ. οἩ Ψἱα. 

30. οὐαὶ ὑμῖν.]. Οπππρῦ., η α Ίομς απά αρ]ο Νοῖθ 
(Νν{σ] 86ο 1π Ἠσδσθης. ΒΥΠΟΡ.), πουν», αἱ Ἐέλγπα, 
Ἰπά Ίοπμ ασο ἀοπο, ναί οὐαὶ Ἠογο ἵς ποῖ ἵπιργεσα- 
ἐἶνε, οα{ ακεἰαγα νε; ἵ« ΎΝου 8 ππῖο γοι: αἷας Γος 
ου!) ο... 

: πό. οὐαὶ, ὅταν καλῶς, μα Της να πιοπη{ 
Ρτἰπιατί]ν Γοτ πο 4γοφί[ον παπά [γαί (εασ]εγς οί ιο 
«ὤοερεῖ, Ὀας την {αἰἶς πηνία η ἁἷς (ος Ονοῖγ επ οσθακοτς, 
Οτοί. Ἴνας αρροεἰτο]ν τος α παΓΓΑΙΟΠ τοκροοἵπσ 
Γ]ουίοπ, τουοτάοά ὃν Ῥ]ω. Ὅ . 101. Ἐ,, λογο 
νο απο ἴο]ά, ναί νο, ἵπ Πΐς ογαἱοης, ο Ἰνπά 
πας Ρ]οπροά νο πα ]ηταάο, Ίο α9οά {ο ας] 
ἴ Ποιός νν]νοι]νος αἩγ πμ ντους Ἠαὰ οδοαροὰ 

Ἰάπα πι Πα πἀάτονς. ὙΥμῖν απά πάντες πτο οπηεοἆ 
ἵπ αἰπιοβί αἲ] νο Ὀνομί 95, απά κονογα] ὙογαίοηΒ 
απά Ἐαίους, παπά ατο οαπος]]οά Ὃν ποατῖν αἲ Εάἶ- 
(οτα [γοια Ογσκὺ. {ο Ἀο]ο]κ, Τῆο εαπ1θ ΤΗΥ Ὦς 
αἱ οἳ νο καὶ αἲ νου. 58, ννηογο νο Αβγπάθίον 
πιαο) {ποτοπδος 1ο μταν]γ οὗ Όχο π]αποίίοῃ, 

50. Τ]ιο οχκργεςείοης ἵπ πἱ5 απά [νο Γοτοροιησ 
γογ5θ ατα ποῖ ἴο ὃς ἴοο τἰσογοιβ]γ πίοτρτείιοά 
Ὀοΐης πιοτε]γ Ιπίοπάες το ἴπου]σαίο α κρ]τίῖ οῇ Γογ- 
Ῥθαταπος απά ππεοκηθςς ππάετ Ἱπ]ητίες ος ἀερτίνα- 
ἤοης. Αί τὰ σὰ καῦαιά. χρήματα; απά αἲ κωλίσῃς 
ειῦ. ἀπὸ τοῦ αἴρειν. 

35. χάρις] ὃ .ως [ο ο. ον απά 5 οοπεοφπεπὲ 
µισθός 3ο ἨἱοἨγβ. Ἠα]. Α. γΙ. 86. τίς ἐστιν ἡ σὴ 
χάρις ἡμῖν καὶ ὠφέλεια. ἵπ Ον απά λε Γο]]οννῖπα 
ΥΘΓΒΟΑΒ, µόνον ἵδ ἴο ὃς εαρρ]ἱοὰ αῇἴοτ ἡμᾶς. 

90. καὶ ης... ηδὲν ἀπελπ.] Όῃ Όιο ε5εηεο οῇ 
ηδὲν ἀπελπ. ἴε ὁδανυνενονν ατο ποι Ἀστοςὰ 

βοπιο ίακο 1 {ο πηθαη ωε---ἰ ἀθεραϊτίηρ.”. Βαϊ 
Ώιοισ]ι ἀπελπίζειν οΏεῃ αἰσηίῆος {ο ἀοεραίτ, γε 
Οναί  οαηποί Ἠανο Επαξ 8εηες Ἰοτο ἵς Ρ απ Γγοπι 
Όνο ννοτὰς οῇ Ίπο ρτοσθάἶπα Υ6Γ86, παρ’ ὧν ἐλπίζετε 
ἀπολαβεῖν. Όύιοις ἴακο ἀπελπ. ἵπ 8ηΠ αο Προ ΒΕΠ99 
οἳ οαμκύπσ ων» {ς-- Βυΐ Όναί 5οηςο ο) ενο ννοτά 
8 απαυ(λοτῖσοά, παπά Ἰοτο απεααρ]ο. νο ἵτας 
ἱπίοτργοίαίίοη 86οἵης {ο ος νο οπς ροπογα]]ν 18- 
αἰσποά Ὦγν αποϊοηῖ απά πποάστη ϱοπιππομίαῖοτα, 
έἹορίηᾳ Γος ποθίηρ αραἶη ) α βθη96 νήσο], Ίνουν- 
ουοι ἀεβοῖοπί ἵη (Ἰαεεἰσα] απ ]γοτίτγ, ἵ νοτν - 
αὖ]ο {ο αΠα]ομγ 1 ΓΟτ ας ἀπολαβεῖν ἵ9 ακοὰ Γογ λα- 
βεῖν ἀπό τινος, 80 ἀπελπίζειν ΠΙΝΥ Ἰνο ΓΟΥ ἐλπίζειν ἀπό 
τινος. 39 ΛΗνεῃ. Ρ. ἀπεσθίειν ΓΟΥ ἐσθίειν ἀπό 
τινος. Τ]ο εοπβο, Ὀνοτοίοτο, ἴς: «  Τ,οπὰ {ο Έλοβθ 
{γοπι νν]νοπα ἴἶνοτο ἵ9 Ἠε]ο Ἠορο οῇ τοσοϊνῖης Ὀποῖς 
γοιγ ΠΙΟΠοΥ.  Έτοπι ΠΟΡΟΙ Ῥήβκασος οῇ {ο 
Οαφεἰσα] πίστα νν]ο]ν ἵ Ἠανο αἀθδασοά ἵπ Ἐο- 
σος. Ἀγπορ., ἓϊ τε οφὼν Όνας χο Ἠοπί]γοης 8οπΏθ- 
ἶπιον ακοά Το Ἰοπά ΠΊοΠοΥ {ο τοκροσίαδ]ο ρογεοῃς 
Ῥτουσηί {ο αππιοτθά ἀἰκίτονα, ἸΤπκοππασὴ ενα 
Όντο ννοτᾶς πιῖσηξ «οοπι {ο Ἠανο τοίὂτοπος 1ο Οναῖ 
Κἰπά οὗ Ἰνοποβοῖα] οο//ροίοπ ἵπ αἷὰ οὗ ἀῑκίτοκς, 
Νο νο Οτουκα οσ]]οά ἐρανισμός. ΤΓ πην οπ8, 
Γον Ἱπαίπησο, Ἠπά Τοδί η οοηεἰἀοταρ]ο ρατί ΟΓ Ίνα 
Ρτοροτίν ὃν επἰρνντος]. ἤτο, ος ἄηΥ ολες οπἱαπγ, 



ώ- 
., » ο. . ἐί δει λ δα 5 η ν 
ο 081 καθως καὶ ο πατηρ υμῶν οἰκτίρμων ἐστί. " Ναὶ µὴ κρίνετε, καὶ οὐ μον 

ΤῦΌΚΕ,  6ΗΑΡ. ΤΙ. ὁὅ--- 49. 251 
᾽ 5 ὁ .) - 

σθὸς ὑμῶν πολὺς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ [τοῦ] ὑψίστου. ὅτι αὐτὸς χρηστός 
υ 3 , π 

96 ἐστιν ἐπὶ τους ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. " 1ἱνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, τ Μαι. δ. «8. 

. - 9 .] [ή 32 | -” ν 2 

µὴ κριθητε᾽ µη καταδικᾶζετε, καὶ οὗ μὴ καταδικασθῆτε' ἀπολύετε, 

»ρΜαίἱ. 7. 1, 

1 Οος, 4. 5. 

3 ΄ ϱ, Π 

35 καὶ απολυθήσεσθε. ' 4ΐδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν ' µέτρον καλὸν, πε- εΡνον. 10.39. 
, ο ΄ . ο ’ ΄ 3 ᾽ [, πι 

πιεσµεγον χαι σεσαλευμένον και υπερεκχυγοµενγον δωσουσιν εἰς τον κολ-- Μαιι.τ.2. 
Ματ, 4. 24. 

ς - - . 2 - ΄ ς ” 3 ’ ς »ν 

πον Όμων. τῷ γαρ αυτῷ µετρῳ ὁφ µετρεῖτε, ἄντιμετρηύησεται υμῖν. 

3 Ἡ Εἶπε δὲ παραβολὴν αὐτοῖς 

] 40 γεῖν ; 
ς . . ’ 3 αμ . ᾽ - 3, [4 ο 

υπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ" κατηρτισµένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὃ διδά- 

ἃ [5α, 42, 19. ΠΗήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὅδη-- πα ας αν 
χ νΤαιτ. 10. 4. 

α. ὁ ὮὉ ’ 3 ’ - χ 3 3 Δ 

οὐχὶ αμφότεροι εἰς ῥόθυνον πεσοῦνται ; Ουκ εστι µαῦθητης ἵομμ 18.16, 
 ἃ 15. 20. 

41 σκαλος αὐτοῦ. Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦγ δαι.Τ.8. 
3 - ᾿ ᾽ Δ η) 3 ν» οσοι 2 . 3 ω 

ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δυκὀν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῶ οὐ κατανοεῖς ; 

4 Ἡ πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου" ᾿δελφὲ, ἄφες ἐκθάλω τὸ ὰ σΡιον. 18. 17. 

΄ . Β ος - λα) . Γ ο. ὃ ” Γ 

κάρφος το ἐν τῷ οφύαλμῳ σου, αὖτος την ἐν τῷ οφύαλμῷ σου δοκὸν 
. ς - . ο. 3 

οὗ βλέπων; ἹΤποκριτὰ, ἔκρβαλε πρῶὼτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ 
' ” » 3 ο. ω 

σου, καὶ τότε διαθλέψεις ἐκθαλεῖν τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ 

1ξ νιας ποῖ ππαφαα] Γος Ες Εεπάς {ο βαρρ]Υ Ἠΐπι 
νὰ ΠΠΟΠΕΥ, ποίῖ {ο Ῥε ραῖά Ῥαοῖς ὮΥ απ οεγίαῖτι 
αι, Ὀυέ νἨεπ οοπυεπίεπ. ἢΤηϊς, Πούνεγοατ, {Ί16Υ 
εοατοε]γ ενετ ἀῑά, εχοερί {ο ἴποςθ Ἡο, 16Υ Ιαά 
8οππε Ἠορε παῖσηί, (Ὁ} α ΠἹοΓθ ΡΓΟΒΡΘΤΟΙΦ {τη ΟΕ 
Γοτίαπε}, 5οππς πιο οἵ οίἩες, ποῖ ΟΠΙΥ τεραΥ ια 
ΠΠΟΠΕΥ, Ὀπίέ γείηγπι ἔιε Γαυοιμ, ννμΙοἩ {Πεγ (θτπηεά 
ἀντερανίζειν. Ίπετθας ου Τ,οτὰ επ]οίπς Ἠ5 ἨθΘατθΓβ 
ιο ἆο τΠής σοοὰ (ἵπ πε νγοτάς οὗ Τ]ασγά. . 40.) 
επος νε χε παττονν οα]οι]αίίοπς οῇ 5ε]/{-Ιηίοτεςί, 
Ῥαί ἵπ Όνο οοπβάεπος οἱ Ηεγαγ 17 α οοπβἆάςποθ 
τεροφεά ἵπ ἨΗίπι ν]ο 18 (λε ΡοοΓ ΠηαΠ)8 κ 

---υἱοὶ τ. ὄψ.] . 6. εἰίνετ “" Ῥε]ονεά οὗ ἀοἀ, 
(α8 ἵπ Έοο]ας. ἵν. 10. γίνου ὀρφανοῖς ὡς πατὴρ --- καὶ 
ἔσῃ ὡς υἱὸς ἑφψίστου) οτ, “' γοι νν]] Ὦε Ἰ]κο αππίο ἄοά, 
35 Ὀείησ απἰπια(εὰ νι α αρἰτῖῖ ο) Ῥεπενο]επος 
αἰπηί]ατ {ο ναί οἱ Όνε ὨΏείιγ.”. Τε Ἁτίι 19 οπη{οἆ 
ἵπ πιαην ΛΤ58, απά να Εά. Ῥτίπο., απά ἶ9 οπποε]- 
1εά ον Μαιθι., ἀτίιεκὺ., ΤΠαπα., Ὑαἲ., απά Βο]ο]α 
αστεεαῦ]γ {ο νο πβασο ο Τ1κο, Όοε 1. ὁ5. 90. Τ0. 

---ὅτι αὐτὸς ----πονηροίς.] Τη ἱ5 ποί, 45 ΚπΙη. 
Δβεοτία, '' Όιο βαππο βοπἠππθηί, 1 οὔετ νο, 48 
Όναί αἱ Μαμ. ν. 45.” ἘΈοτ ἴνετο (ο π]αποίίοη 
{9 οπ]γ {ο εἶνενν ΚΙπάπεβ θνεῃπ ἴο ΟΙ επρηιίρι ; 
Ἠετε νο ατο αἶφο επ]οίπες {ο βΊνενν Ώοπεβοσπος {ο 
οὐγ {[Ασιο-εγεαίγον. Απά ὙΝΠεη Ὑνθ 3Τθ ΟΟΠΙ- 

ἴο Ππηταίο Οοὰ, νο 19 επεβοθηί θνεῃ 
ἴο Όνο απργπεοβα] :--- (ης {ς βαἱά {ο απἰἰοἱρπίο 4Π 
οὐ]εσίση, ---- ναί ἴἶνε ΡΘΓΡΟΠΑ ΝΥΊΟΠΗ ννθ ΠΙΛΥ Ὀθῃθ- 
δ{ αγο α]πποβῖ βητθ {ο ρτονο µπσγα/ρ/. Το νν]ήοἩ 
Όνα Άμαννετ {ς, Βηί γοῖ Ὀοπεβέ νοιη, Γοτ (100, δυο. 
ἵπ νο ννις οἶκτ. απου]ά ονο τν πανβρων, πος 
πιογοί{, { εσπιρακκίοπαίε; ΡΙγίησ απἀ το- 

Μενίπᾳ, ποσοτά(πᾳ {ο γοις ο ο ἀῑρίτορκος 
ος η ψο - 

. καταδικάζεγε. 5 ποτ απᾶ κριν. παπά ἀπολ. 
να ο Ἡ ἔδγίηα ; ἴἶνο Γογπποτ εἰσπιγίης 
ο πο, νε οἴνοτ {ο αφή, Τῆου ατο, Ἠονν- 
εγετ (1 Οτο, απᾶ νετ ροοᾷ Ο0ΠΙΠΠΘΠΙΛΕΟΤΗ 
Ἠανο κο) ο Ἐν ποσοπποζπεοᾷ {ο ρηίναίο μ.ο, 
Το Όνγερ εἶπακον αλνοτί, νο Ἰψί (ο αἰπίηρ ἰη 
Ἱπάμιησπι οἳ νο [μη] οἱ οἴοτα; (ο 34 {ο 
Ροκείης εσπδεπηαήση οἨ οι, Τ]ο 34 οπ]οίπα 
5 εσμίγαεγ ρίε, νι οὗ Ἱηδσίας {ου νο Ῥομέ, αςσ- 
αυ πα ουσ ποσο οἳ κας] «πάγος 15 ατο Πο 
πιπη {εκ νε]! [ουπάρά, 

99. δίδοτε, ὅτο.] Λι εαπᾶοιγ ἴπ )ιάσίπο ἵβ 
ππ]ίεὰ (θεγαἰίίψ ἵπ οπυΐπο, αἱ Ὀείπσ α Κπάτοά 
γιτίαθ. Τηδοππας] ἐναί, αἲ Όε επ οῇ {1 γειςο, 
Ώνε ννοτάς τῷ γὰρ αὐτῷ --- ὑμῖν ατθ απιρ]ογθαά ἴο 
οπ]οίπ ἔ]ο εχοτοῖφθ ο {ια νἱγίαο πιεπίἰοπες 1π ἴἶθ 
Ρτεσοεάῖης νογ., ὉΥ α ππείαρποτ ἀθτῖνεά {Τοπα {μα 
ΙΠΠάσΕΙΥ ἵπ Ολῖςς ἴπ γνμΙοἩ {θ καλὸν (αἱ απά 411) 
15 [ιτίλετ Πληκίταίος Ὦγ (πα {ΘΕΓΙΩΗ πεπιεσµένυν, 
σεσαλευμένον, απιά ὑπερεκχυνόμενον } ΝΠΙΟΗ Ἰανο τοί- 
ετεποθ ἴο ἴα ἴἨτθος Ρτιπεῖραὶ πιοᾶςς οῇ σἰνίησ 
αὐαπόάαπί πἹεαδατθ απποης {ο ὁὀονν5:; ΓοΥ, α5 Βιχί, 
οὔδετνθς, ἴΊχοτο 6Υθ ΠΙΙΠΥ: 8Ο αξ {Πε δΡε)- 
παίαπς, πε αὐγασδα, ἴπο αοσιηιίαία, ργεςδα, ασἑίαία, 
ορεγία. ΟΕ ὕιοςε ία ἀὔγαδα οΟΙΓΘ8ΡΟΠάΦ ἴο Οἱ 
πιοάς ο πιθακητῖπς οοση, ΘΥ αρῃθαρίης ἴ]νο πηθαθ- 
υγς, απά ου ἶπσ οϐ νο ουππα]ας υγ α Ἰα{μ. 
Πα οππηµ]αία απᾶ ορεγία Ἠνετο {111 Ἰαγσετ ἴπαπ 
Ένα αὐτανα; Ὀπῖ Ένα γεδφα, ασἸίαία, απά δρεγ- 
παίαπς, οοττθοβροπάΊπςσ {ο {ο (ητου Ἠθτο ΠΙΘΠ- 
Ποπεά, ννετο ο πππρ]θςί. ὝὙπερεκχ. ἰ5 ποί ἴο ϱθ 
υγ) |... απποδί αἲ] Οοπιπιεπία{οΓς) οϐ α Πιθαθ- 
πτο ο (φας ({οτ ναί 19 Ἱποοηαίδίοπί νυν] 15 
Ραΐπςσ ΄΄ ρουτεά Ιπίο να Ἱαρ,) 5 Ἰηςί αβιοτ), Ὀἱ 
(νι Εαίηγπα, απά Βεζα) οῇ α ΤΙΘΗΒΙΥΟ ο φοὐίάς, 
Ὦγ απ Ι0{οίη 6ΟΙΠΙΠΟΠ {ο αἲ] Ἱπῃσαασος. "Γης ἴποτο 
ἵ α οΙπιακ; {ΟΥ ιο ὑπερεκχ. ΦμΡΟΔΟς ναί Όλο 
πἹθΆβτο Ἠπβ Ῥθεῃ ατοπάγ Ῥτοβθοὰ 4ο απά 
ΒΊαΚΚοΠ {οσοί]θγ, Τπ ὁώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ἡμῶν 
Όιοτε 19 απ α)]αβίοῃ {ο νο Οτἰοηία] οαείοπα, ΟΓ168- 
οεινίησ α ΠΠΘΙΒΙΤΟ οῇ οοτη οτ ονετ ἀτγ αγί]ο]οβ 
ἔτι {11ο λα οἵ νο αρ οἳ ἠνοῖτ Ποννῖηρ νοβί, ἴθ 
ΓΟΓΙΠΟΥ ο νν]ή ο] νου τηπάθ 159 οῇ Ί]κο ο ρουΚείς. 
96ο 2 Κίπρε ἵν. 59, Ῥτον, κν. 90. Απά 8ο αἱβδο 
4πποης Όνο (ΟΤοεΚ8 απά Ἠοπιπῃς, ο, στ. Ἠοτοάοί, 
γἰ, 120. τὸν κόλπον πάντα πλησάµενος Ὑρυσοῦ. ΗἨογ. 
δα, Π, ο. ΤΙ. πασθβα ο Γ6ΥΤο πμ Ίατο. Ἴῆο οκ- 
Ρτομβίοη ἵ Ρτονοτηίαὶ, απά οχρτοβείνο οῇ ν]αῖ 
βοπογα({η ἴακον ρ]ασς, Βππί]αχ οπο8 ατο οἶίοὰ Ὦγ 
Όνο Οοπηποηίπίοτς [τοι Όλο Μαρυϊπίσα] απά ιο 
(Ιαπλαίσα) ντ πρν. 

40. {ο ρητροτί ο) Ότο ννοτό ἵπ Ονοῖν μγολοπέ 
πρρ]σα {ο (ος 1 1 κοπησήπιον ὀΠογοπ{) 1 9: 
Το ἀῑκοῖρ]ο ἵ πο ακαπ]]ν αἴνονο 1 ἵοποβογ 
Ὀ ονοτν οπς νο 8, οΥ ννου]ά Ῥο, α (οτομΗ]γ 
ἱηκίτασ τος ΡΟ ΓΝΟΠ, α βπ]κ]γος κοἱνο]ατ, ππαΣ{ Ὄοι 1, ϱ 
πεί αἷπα αἲ Ὀοίπα, π9 ρογοοί αν ήν (οπσ]νος,) 
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α πας, 7. 17. 
4 10. 89. 

Ὁ Μαι, 7. 16. 

ο Μαι, 19, 84, 
85. 

ἆ Μα]. 1. 6. 
Μας, 7. 21. 
4 55. Π. 
ἵπίς, 18. 28. 
κ. 2. 198. 
απει ]1, 20. 

ε λΙαι, 7. 234. 

10 

ΩΟΌἘΚΕ ΟΗΑΡ. ΥΠ. 49-..49. ΥΠ. 1 ---θ. 

ἀδελφοῦ σου. " Οὐ γάρ ἐστι δένδρον καλὺν, ποιοῦν. καρπὸν σαπρόν ’ 43 

οὐδὲ δένδρον σαπφὀν, ποιοῦν καρπὸν καλόν. ' Ἕκαστον γὰρ δένδρον 44 

ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γωώσκεται" οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῷν συλλέγουσι σὔῦκα, 
οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶσι σταφυλήν. Ὁ ἀγαθὺς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἆγα- 46 
Φοῦ Φησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν" καὶ ὃ πονηρὺς 

ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ 

πονηρόν ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόµα αὐτοῦ. 

ἆ πί δέ µε καλεῖε Κύριε Κύριε" καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω, 3 Πᾶς 46 
ὁ ἐρχόμενος πρός µε καὶ ἀκούων µου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτοὺς, 41 

ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος. "Ὁμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῖντι 48 

οἰκίαν, ὃς ἔσκαψε καὶ ἐθάθυνε, καὶ ἔθηκε Φεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτρα». 

πλημμύρας δὲ γενομένης, προσέῤῥηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνη, καὶ 

οὐκ ἴσχυσε σαλεῖῦσαι αὐτήν τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. Ὁ δὲ 49 

ἀκούσας, καὶ μὴ ποιήσας, ὁμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἴκοδομήσαντει οἴκίαν 

ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου" ᾗ προσέῤῥηξεν ὃ ποταμὸς, καὶ εὐθέως 

ἔπεσε, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα. 

ΥΠ. ΠΕΙ δὲ ἐπλήρωσε πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἲς τὰς ἀκοᾶς 1 

τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἲς Ἱαπερναούμ. Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος 3 

κακῶς ἔχων Ίμελλε τελευτᾷν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. ᾿Ακούσας δὲ περὶ 

τοῦ Ἰησοῦ, ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πρεσθυτέρους τῶν Ιουδαίων, ἐρωτῶν 

αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. Οἱ δὲ, παραγενόµενοι 4 

πρὸς τὸν ἸΙησοῦν, παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες" Ὅτι ἄξιός 

ἐστιν ᾧ παρέξει τοῦτο" ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν συναγω- 
γὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν. ὁ δὲ Ιησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ᾿Ἠδη 
δὲ αὐτοῦ οὔὗ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰἴκίας, ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν ὁ 

ἑκατόνταρχος φίλους, λέγων αὐτῷ" Κύριε μὴ σκύλλου" οὐ γάρ εἰμι 

ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην µου εἰσέλθης' διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν 

πρός σε ἐλθεῖν' ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς µου. Καὶ 
γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόµενος, ἔχων ὑπ) ἐμαυτὸυ 
στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, καὶ πορεύεται" καὶ ἄλλῳ"' 

Ἔρχου, καὶ ἔρχεται ' καὶ τῷ δούλῳ µου, Ιοίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 
ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Γησοῖς ἐθαύμασεν αὐτόν. Καὶ στραφεὶς τῷ ἄκο- 

μ 

ξίωσα ἸἹ 

9 

Της, 5 {πο ἀῑκοίρ]α ροποτα]]γ Γο]]ουνς Ἠΐς πιηβ- 
(οτ”ς οχαπηρ]ο, 5ο 1 γοι πορ]οοί γοιτ ἀπίγ {ο ἀσά, 
πθίτ]ου ουν] γοιτ Ἠθαγογς οὔαοτνο [οίτα. Ίο 
οοπηος{{οη οὗ {ο νογςος Γο]]οννίημ ἴ9 ουνίοι. 

45. οὗ γάρ ἐστι, ἃο.] Ἠοπάοτ “' Γος Εναί ἵ9 πο 
α ροοά ἴτου ννμ]ο] Ὀτίπας οτί Όσά Πατ.” 

40. καλεῖτε.! Το ννοτὰ Ίναρ Ἰθτς α ΒΕΠΕΙΑ ργαμ- 
ἨΗΒ, απά αἰσηίῇος, '' ΊΛΗΥ ἆο γοι αἀάτεςς ππο, 
ραγίης [,οτά 1 

45. --- καὶ ἐβάθυνε] Ὦγ Ἡοπάίαάγα, ΓΟΥ βαθέως 
ἴσκαψει α Κἰπά οἳ οχρτοβκῖοπ [ουπά Ὀοιμ η νο 
Ο]αβείσα] απά πο Ἠο]]οπ{κεἶσα] νντίίουςε. 8ο αάμ. 
χλ], 10. ἐχόχυνε καὶ ἔόραμε, Γοτ ταχέως ἔδραμε. ος 
Ἠν ποτ] Οτ. ο. 41. 5. Το πποταὶ (18 Οτος, 
οὔβθγνος) 8, ναί ἶνο εἰπάν οἱ ρἱοῖν επου]ά ποί 
νο επροτβοία], Ὀαί α --- νο]] στοππάσά απάἀ 
ἀεερ]γ τουῖσά ἵπ (ἶνο Ἰνοατί, 5ο π8 {ο τορὶκέ νο 48- 
βαυ]{5 οῇ ραβείοπ, (οππρίαίοπ, ἃτο, 

--πλημμέρας.] Ἔγο υνοτὰ ἀεποίθς α φιοεί ος 
Ἱπαπάσίίοῦ οὗ α.γ Κπά. 

γπ. 9. ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος] “' νν]ο γνας η] ϱ8. 
ἰοσπιοά ὃν Μπα. ΟΕ ήν εἰρπ]βοαίίοη οχαπαρ]ες 
ατο πἀόάποεά γ οί». 

3. πρεσβυτέρους τῶν Ἰ.] Ῥοτ]ν 
Όνο Υπασοραο νήσο] Ίνα Ἰναά θα], 

4. ἄξιός ἐστιν ᾗ παρέζει.] Ἡ Όνο Ῥ]ιγακο Ὄο πο 
π Γωνία, ᾱ ο πιυκέ ἴακεῃ ἵπ Ότο αὐκο]ωίε - 
άα, 4 νο . Ἠανο κ” ο οχαπῃ- 

ος ἵπ Ἠσςοςῃα, ΒΥΠΟΡ. Παρέξει ἵ ΛΕῑο Γοτπ 
ο νήσο] «6ο ἈΤαῑΗν, . ὃς ᾧ 191. απά Ἡος τα 
ποτε (5. Ως, ὁ Τ. 3.) οπς οΓ 1]νο πιαην ΛΙ οἶκπης 
π Ες 0 οερο!: "Ότι, π8 οΠεπ, Ἰπίτοάσοςς πο εχαοί 
νογζς οῇ νο «ρθακοτ, 

δ. τὴν συναγωγὴν --- ἡμῖν.] Ἑοπάος: “ Απά ᾖο Ἱ) 
ἵ Ὕνο Ἰ Ὀπ]]ε [ος ας νο αγπαροριο.”. Τη 

Όντο ο]άστ ο 



ΠΚΕ ΟΗΑΡ. ΥΠ. 9-91. 9ῦ8 

λἸουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε' «έγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ισραήλ τοσαύτην 
10 πίστι», εὗρον. Καὶ ὑποστρέψαντες οἵ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον, εἷ-- 

ϱον τὸν ἀσθενοῦντα δοῦλον ἡὑγιαίνοντα. 

ἩΠ ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῇ ἑξῆς, ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην ναΐν' καὶ 

19 συνεπορεύοντο αὐτῷ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ ἰκανοὶ, καὶ ὄχλος πολύς. Ὡς 

δὲ ἤγχισε τῇ πύλη τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς 
μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὴ χήρα. καὶ ὄχλος τῆς πόλεως 

Ε ο ο . κ Β Β 
13 ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῃ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὃ Κύριος, ἐσπλαγχνίσθη ἐπ 

3 3 .--.. - 

14 αὐτῆ, καὶ εἶπεν αὐτῃ ΠΜ κλαῖε. 
' 4 “ 

ροῦ" οἳ δὲ ῥαστάζοντες ἔστησαν ' 
16 ἐγέρθητι. 

16 αὐτὸν τῇ 

Θεὸν, λέχοντες 
, 3 - 

17 ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 
σα 5 ΄ υπ 3 - κα ’ . ’ 

ὅλη τῇ Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐν πάση τῇ περιχώρῳ. 

καὶ εἶπε ᾿ 

{καὶ προσελθὼν ἤψατο τῆς σο- ΓΑ5ἱ9.40. 

Πγεανίσκε, σοὲ λέγω, 
2 ’ ς .. 

καὶ ἀνεκάθισεν ὃ νεκρὺς, καὶ ἤρξατο λαλεῖν καὶ ἔδωκεν 
3 . 3 ’ 5/ » 

μητρὶ αὐτοῦ. ὃὅ ἔλαθε δὲ φόθος ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν 5 Μακ τ. 5η. 
5/ ’ ’ ’ 

Οτι προφήτης µέγας ἐγήγερται ἐν 
1Π1ς, 24. 19. 

αμ... νο Τομ 4,19. 
μι) και Οτιαᾶς. ια. 

ᾱ 9. 17. . ς ! στ 

καὶ ἐξηλῶεν ο λόγος οὗτος ἐν υρι. 1. 68. 

ΜΤ. 
1 Κ4Ι ἀπήγγειλαν Ἰωάννη οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. 11. 

19 Καὶ προσκαλεσάµενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης ἔπεμψεα 9 

πρὸς τὸν Ἰησοῦν, λέγων «Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προοδοκῶμε; 98 

90 ΠΠαραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἳ ἄνδρες εἶπον Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς 

ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρός σε, λέγων «Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσ- 

91 δοκῶμεν; {ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρα ἐθεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ 

να ποί ππακαα] ἵπ απ Ιπάϊἰν]άμα]. ἜΤ]ε Ῥεδοῃ 
νγας, πο ἀοιδέ, α ρτοβε]γίθ. 

7. εἰπὲ λόγῳ] “σὶνε Ώιγ βαί αἱ α Ὕνοτὰ,” οτ ὮΥ 
ψνοτὰ οἱ πιο 

9. ἐθαύ ] Ππεὶά Ἠϊπι ἵπ αἀπη]ταίοη,. Α πβο 
οὗ θαυράζειν βοπιθνν]ιαί τατθ. 

19. ἐξεκομίζετο.] ᾿ἘΕκκομίδειν ἵδ α {αποτα] {ΘΥπη 
Ί κε νο Γαίη ο//εγγε; {ος νο οωβίοπα οἱ Ιπίειτίησ 
Όνε ἀραπὰ ουἑβίάε οἳ οἶίθΒ ΟΓ {ΟΝΥΠΒ, 38 ΟΟΙΗΙΠΟΠ 
(ο αἲ Όνο αποϊεπίβ; {ο [ιο «ειρ, Ὀεσαια5ο ἀθεπὰ 
Εοάίες ννετο απποηρ (πει αΠο]εαη; απά {ο (πε 
περα, ἵπ οτάετ {ο ρτενεῃί ἱπ[εοίίοη. ((Γο. 

---τῇ μητρί.] Ὠανε οἳ Ῥοββεβείοπ {οι Όιο 
πα., αν αι. Π. 18. απά ποί απ/εαπεπί1γ ἵπ 

Όνε Βοτίρίατα], απἁ αἷκο Ο]αβείσα] νιτΙθΓβ. Ῥθο 
Μαίθι. Οτ, ατ. ᾧ 999. 5. απά πει” 6. ατ. ᾧ 20. 
6. Νορ δ, Όπο οαηποί Ῥαί τοππατ]ς πο εἰτπρ]ο 

ος Ίνα ΒίοΓΥ, νε ννμίσ]ι [ Ἠανθ 1π Ώεσθῃβ. 
- οοπαρατεὰ Εππρ. Λ]ο, 200. µόνος γὰρ αὐτοῖς 

μο-. απά 045, κόρος ἀζιοθρῆνος ϱ) χετ᾽ ἐν ὁόμοισι µο- 
αις. 

Α{ καὶ αὐτὴ ου. {8 βοπιοίπήπσ Ἰκο απ Λη- 
απαροάοίοῃ, ε ΜΒ5., Ιπάεεά, Ἠανο αὐτῃ 
χήρα. Βπι Όναί 19 α .- --- . ππά στα 18 
οτε ΠΠΠΕΕΕΕΒατΥ ; Γοτ να Ἠανε ΟΠΙΥ {ο ΒΗΡΡΙΥ ἦν, 
αρτοςαΏ]γ {ο Ώνε ἴρηκο οἱ {νο ργοσεά(ηῃ νετῦ, 68- 

απ Ἡ νιου]ὰ ἵνα Ίῃ βΟΠΠΟ ΠΙΘΑΡΙΤΟ ατη{ε- 
ΕΕ, τοπη Ένα Γο]]ονιῖηῃ ἦν; {οτ α τερο οη οἱ 
ν νηήη κο ε]νογί α βραςο ννου]ά Ίνανο ὕσοεῃ οῇεη- 

ίνφ. Τα Ἶν αβεοι ἵπ, Ιπάσσᾶ, οπιεοὰ ἵπ 
πιπηγ Μ88., Υ Εάά., απά Ὑεγκίοηβ. Απά 1 ἵ8 
εαπεε]εά Ὦγ αἰπιονί αἲ] νο Εάῑῑογ., οι 1 οπη- 
πο νε ἵνα νι, ἵ κυβρους ενας ἴς 
οπικαίοη ραγί]γ αγοφο [γοια α πήκίακο οτἱσίηπιίης 
ἵπ α οση/: οἵ Ον ἦν νυν νο οπο Ἱημί νδ- 
[οτο. Τη ΜΑΡ, ἵπ νήε] Ἡ ἵν ποι Γον ατο 
εσπβα γα νογ [νε ππιὰ νο Ὑογήοηκ οπη Ἰνανθ πο 
ψοίαη, κἶπος νοκ νν]ήσ]ν Ίνετο οπής νο ἦν ἵπκεγί 

έ ᾖπςι Ῥεΐοτε, απά {Π6Υ οου]ά ποί υνε]] οχρτεςς ἴί 
η Ροίῃ Ῥ]ασες. 

14. ἤψατο τῆς σοροῦ.] Μεαπῖης ετεΡΥ {ο 8ίορ 
Ώια Ῥεαγθτς. Σορὸς ϱεπεταἰίη ἀεποίες α εοβῖη, οἱ 
πιατΏ]ε ος οίΏεί ππαίετία]ς. Βιαΐ α5 5ο] ννετο ποῖ 
ἵπ π56 απΠοΠΡ {πθ «οιος, ἴ]νο ννοτὰ παπςί θτο ἀεποίθ 
Όιο Λίο, ΟΥ εν εσµε]ι οἨ ννλΙο] {πο ἀθαά οῇ ια 
Ἠσ]ετ οἱαςςθς νογθ οαττῖεᾶ Γοτίμ. ὢθο {ο τοί- 
ΕΓΕΠΟΘΕ Ιπ Ἠεςθῃβ. ΞΥΠΟΡ. απά ΤΙΥ Νοίε οἳ Τ]α- 
ογἀ. . 94. 

1Τ. ἐν ὄλῃτῃ Ἰ.] Ἠετο απ αἲ Ἠαια, ἵκ. 91. Όιο 
6οπιππεηίαίοσς {ἴα]κο ἐν {ΟΥ διά. Βιαί ναί 8 5ο 
Ἠαγκὴ (αι 1 198 Ῥοίέοτ {ο ΕΡΡοβοθ ἐν 5ος {ο εἰς, 
(8 οΠεη) ἵπ νο Β6Π56 Πίο, ννλίο]ι Ἱπαρ]εθ οὖεΥ 
απά Πιγτοισ]ιο. 

18. δ(ο πε] Τ] τις πάεβπίίο ἶ5 ΦΙΠΙΡΙΥ αβ8οἆ 
νι α παπιετα! αἲ Λος κκ]. 20. ὃς χὶκ. 14. Απά 
Όιο ΡΠΙ]ο]ορίκίς (ήπ]ς Οναί ἴλο αἀ Πίο οῇ {ιο τις 
τοπάςτς νο πΙππροτ Ἱπάθβη]ίαος ννίο] 18 (οφαθηί- 
Ἰγ Όνο σᾳφο ἵπ ο Ο]αβεῖσα] νντ]ίοτβ; απά {ο τις 
ΠΑΥ ο {Ίχοτο οχρτοβεεά ὮΥ οατδόοπιο; Ὀαί ννδίοτ 
Π Ἠπς ναί Γοτος ἵπ νο Ν. Τ., Τ ἀουδί. Τι 19 ππ- 
αι αῦ]ο {ο ένο βαογος νντίίοτς, παπά σαη Παγά]γ Ίνανο 
Ῥ]ασς ἵπ ΠΙΠΙΡΘΤΑ 80 ΑΠΙΣ]] ας 10ο. Ἠοβίάς», Μαϊ- 
Ώνονί ππΘΠΊοης ροβ/να]γ {ιρο.. Τ ταί]γετ β6θΙΠΠΒ {ο 
Ἰανο νο αλα] 9οη8ο οεγίαἰπ: ᾱ. ᾱ. οστίαίη Ρεί- 
ΒΟΠΑ, ἴννο ΤΠ ΠΙΠΙΒΘΓΥ. 

2]. θεράπευσε] ΤΠ ἵπ ποί νο] τοπάστοά 
«ἐρμγρά,) ος «να ουτίημ..  Ἡ εἸοι]ά ταί]οτ 
βοοπη ναί νο Λοτίκί τὴ ρυ{ Γοτ νο Ῥ]αροτ[οοί, 38 
οΏση ἵπ πατταήον: ας Νατις 1, 10. 

-- νόσων καὶ µαστ. καὶ πν. . Ἠοτο νο ϱοο ἆ0- 
πιοπίαεα/ ρομκελκίση εαθ{οκ!γ ἀἰκ πρ ]κ]ος γοπι 
ἀὑκογάργα, ππᾶ Ὠναί ὮΥ α Β]γκἰοίπη, Ἔ]ο Φἰκογάστη 
ατο α]κο ια πρι (κ]νοὰ ἱπίο νο ογόΙΠαΤΥ απά πα] ον 
οπ6., (νόσο), ος Όια πποτο ρτίονοι” ππά ραἱπβαὶ 
µήστιγες (αν. Ματκ Π, 10. απά ν. 99. απά Ῥν. 
κκκη, 10.) κο σα]]οὰ, Ὀοσαμκο ϱαο]ν ννοτο τορατάθὰ 



ΜΤ 

11. 
4 ᾖβλέπειν’) 

πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ιωάννου ᾽ 

ϐ  σασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόµενον ; 
ἰδεῖν ; 

9 

τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν ; 
10 
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µαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο τὸ 

1Πορευ θ έντες 33 

ἄπαγγείλατε Ιωάννη, ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε" ὅτι τυφλοὶ ἀναθλέπουσι, 

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' 

χωλοὺ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγεί- 
ρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. καὶ µακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκαν- 53 

δαλισθῇ ἐν ἐμοί. ᾽Απελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου, ἤρξατο λέγειν 34 
τί ἐξεληλύθατε εἰς τὴν ἔρημον θεά- 

᾽αλλὰ τί ἐξεληλύθατε 56 

ἰδοῦ, οἳ ἐν 

ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. ᾽4λλὰ 30 
ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἵματίοις ἠμφιεσμένον ; 

προφήτη»; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσύτερον 
προφήτου. Οὗτός ἐστι περὶ οὗ γέγραπται" Ἰδοῦ ἐγὼ ἀποστέλ- 5τ 

λω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατα- 
σκευάσει τὴν ὅδόν σου ἔμπροσθένσου. «έγω γὰρ ὑμῖν" 58 
μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ οὔὐ- 
δείς ἐστιν. ὅ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ ποῦ ΦΘεοῦ μείζων αὐτοῦ 
ἐστι. Καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἀκούσας καὶ οἳ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεὸν, 59 

ἃ5 Ροοι]ίαχ δεοµήσε8 [τοπα ἀοά. ᾿Εβεράπευσε ἵδ α8εὰ 
ΛΥοργίὸ ο 16 νόσοι απά µάστιγες, Ἀπὰ ἱπιργοργὶὸ 
οΓ 01ο ἀἱδροβδθββίοηβ. Ἠονενετ, ἵπ {ιαί σαδε νετ 
να αἰπποςί αἰνναγς α ἀἰκογάενγ οπτεᾷ αἲ νο 8απ1θ 
πιο ἰῑαί α ἀεπιοή γνα5 ο]οσοίεά. ᾿Εχαρίσατο τ. β. 
«ένο Ὀερίοννες εἱρ]ί, ης τὸ, Πίο 18 οπατίο 
1π 5ονοτα] ΛΤ9Ρ., απά νμίο 8οππο ΕάΙ{ουΒ αγε ἵῃ- 
οἰἶποά {ο οαπος!, ἵ8 νοτγ ΠΘΟΘΒΞΑΓΥ {ο {πε 8ΕΠ86. 
Τὸ ῥλ. εἱρη]ῇες {ιο [αοιίί οί σσ]. 

ὦ32, Ἀεο 15. χχὶχ. 18. χχχν. ὅ. 
20. ΊΤρυφῃ ἵδ ΒΥ πιοδίτοσεπί ΟΟοπιπιεηϊαίοτΒ, 

ειρροφοά {ο πιθαπ εαππρίαους ἀγεκα; Το νυμῖο]ι 1 
18 κοπεί ππες αρρ]ίεἆ ἵπ νο Ο]αδείσα] ντΙίσΓς, 38 
ἵπ ΕυΠρ. Ῥπαῃ. 1506. στολίδα κροκόεσαν ἀνεῖσα τρυ- 
φᾶς. ας Ἱ ννουι]ά εἰαπὰ [ος τρυφερῷ. Τ]ναι, 
Ἰονήδνοτ, ννοι]ἀ Ὃα ἴοο Ροθίϊο {οτ Ρ]αϊπ Ῥτοβε; 
απά (οτο ἶ5 ΠΟ ΤΘΑΒΟΠ {ο αθαπάση {πα Ἱπίετρτεία- 
οι ἠπγη, 1. ο. α [γίοις ο. Της ἵπ α Κίπ- 
ἀτοά Ράβ5ασο οῇ Ατίοπηϊά, ΠΠ. 00. τοῖς ἐν τρυφῃ διά- 
γουσι. Τ]ο ὑπάρχ. πιαδἰ ο ποσοιηπιοβαίθά ἵπ 
86Π56 {0 οπε]ι οΓ πο ποπ γην νν]ο]  ἵ οοη- 
ποσίοᾶ. Όσο αἱδο 3 Ῥοι,. Π. 195. ἈΒἨοείάσα, δοίι 
οἰτουμαδίαποςς ατο ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ {ο ἀοθίσπαίθ να Ἰακ- 
υτίοις, 36ο Τκο χνι, 19. 

ὤπ. 36ο Μα]αομί 11. 1. Ματκ 1. 9. 
93. ἐδικαίωσαν.] Όπ νο αἰρπίβοαίίοῃ οὗ 

ννοτὰ ἴἶνο ΟοπηπιθΠ{α{ΟΓΑ πτο ποῖ αστοςά. ἜΤ]ο 
γογβίοης “' ποποιτος, “ουογαᾶ,”) απά οἱἸνεγΒ, ατα 
Ῥαῖ ραγαρῄγαφες. Τί ἶ9 Ὀοδί {ο 5αρροβο α εἰσηί[- 
οσ{ίο ΡΓΦσησΠς, απά {ο πἀορί Ότο ρΓίπιατγ 8οη5ο, 
απά Οναί οβροιδοά ΒΥ ππαηΥ οῇ Ίνα Ῥοεί 0 οπιπθηία- 
ἴογς, αεἁποιο[εάσεά παπά οὐπιπιρπάεά ἴἶνο Ἰαβίσο οἳ 
Οσά (1. 6. ο Ἠ]β Ρρήτρο8ο ἵπ οπ]]έπς ἴἼνοπα ἴο τΤο- 
οπίαπος Ὦή οἴνη) απά ννοτο αοσοτάτπασ]ν ο κ. κ 
Ἠΐς Ἱπιοτρτγοίαίἶοι 8 τοφαῖτος Ὁγ Όνο απλο σα] 

Γογπιπ]α ἵπ Όιο ποχί νογβο, τὴν βουλὴν (οοπηκε!) 
τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν, ἃςα. Α ἀἱκριεοὰ ροίπί, Ἠοννον- 
οἱ, ε11] ΓοΠΙΛΤΠΑ, ---- Παπιο]γ, Ὑνηοί]ος Οπής απά νο 
ἴνογεο Γο]]οννίπμ ατο {ο ο οοηεἰἀστοά ας νο ννοτάς 
ο σι Πογα, (Νο Ἰς Όνο οοΠΊπιος ορ]πίοη) ος 
νοί]ος (15 8οπιο οπιϊποπί Τηίοτργοίστα πια απ) 
Ότο ννογᾳς οὗ νο Εναπσε[ίκί, οοπαἰπίπς α τοπαΓΚκ 
εἶναί ἵπ οΟΠΒΘΦΠθῃσο οὗ νηαί ος Τ,οτὰ ΌἼνοι αἱ 
οοποογηίπς «) οἳη, νο ροορ]ο Ἱπηππσαιπτοὶν τοβοτί- 
εἆ (ο Ἠΐα Ὀαρίΐαπι, Άπά Ἡ πιεί ο σταπίοῦ ναί 

σα ντ -- ο. «ες οσς ΙΤ ἵῃ . ..Ὁ 
αἱ, (α8 19 Π18{1γ αππρὂ.), 5ας οπππος 

Ψο ἴἶιο 86η86: Ὀδεοσσιςα ... ννας τὰ ἵη ΡΓίδος, 
νετο Ἰθ τεπιαίπεά 11] Ἰής ἀθαίμ. Απ οὐ]θσίίοη 
8ο βοτίοιθ, ἴλαί Βογποπῃ., Ὑ]νο αἰγοπαοικ]ν πιαίη- 
ἰαἶπς Όπα ννογάς {ο Ὦο νο Ευαπσε[ἰκί κ, ἵς οοπηρε]- 
16ά, ἵπ εἰαϊίηρ Οχείτ 8εηςα, {ο ρᾳβς ονετ αἲ] ππεη- 
Ώοη ο {Πε ρεορ]ε Ῥείηρ Ὀαρίκεά Ὁγ ὀομπ. Απά 
πει, 5 1 ἀῑδίτακίίης Ἠΐς ονη νίθνν, ''Ίνε θες 
ΠΟ ΤΕΠΒΟΠ νἩγ πο Αοτὶκίς ἐδικαίωσαν παπά ἠθέτησαν 
ελοι]ά ποῖ ὃς ἴακεπ ας Ῥ]αρεγ[εοίκ.”  Βαῖ, ρασθ 
τί ἀοοιἰβεϊπηί, Όνοτο ἐς ἃ ΤΘΆΒΟΠ: παππε]ν, Όναί 
Ι παν Ῥο ἀουυίθά, ννηδίνοτ Όνε Λοτὶςί ενετ 18, 
είτίοί]γ αροακίπα, ραΐ Γοτ νο Ῥ]αροτῆεοί: πιοβί ο 
Όπε ραβεαρες πἀάπσοοά ὃν Ρ]ο]ομίείς Ῥείης ποῖ αἲ 
αἲ] ο νο ῬμτροῬθ. ἆ Ἠγ πετ απά ΑΙ Ίνανο 
αλοννπ απάοτ το]ιαί οἰγομπκίαπεες πἲοπο ἐΠΐς οππ ὃο 
φαἱά {ο Ὃ6 {πε οα5θ. ΕΠεγε, Ἰονίθνος, πο 5ο] οἵΓ- 
οιπηβίπησες οχἰεῖ. Ῥτοῦ, Ἐορίπκομ, Ιπάεοᾶ, οἩ 
Ἰλπποτ, Ρ. 106, Ον Όμο Λοτίςί 15 αἰπιρὶγ ρυξ Γοτ 
νο Ῥ]αρογίεοί αἲ ᾿οἨ ἵν. Ἱ. ὡς οὖν ἔγνω ὁ Κέριος 
ὅτιὔκουσαν οἱ Φαρ. ὅτι, ἃο. Βυπί εγε,  ΠΊΥ 
ὃδ οὐβοτνοά, [να Αοτὶςί ἵς πποὰ κι(αδίη ἴο Όνο 
μς οἱ ἴἶνο Άγεερπί Ἰπαίοπά οἳ 1]χο Ἱπιρετίεδοί, η 
νο νοτὺς Γο]]οννίπς ἵπ Επί οπαβο, ποιεῖ απά βα- 
πτίζει. Όατ απ γοτίκχοά Ὑ εγείοη πάθος, τοπάςτβ 
ἠκ. ἴπ να μυ Ῥαξ οπ]γ Ἰδσσμκο 1 γοπάογα 
Όια οἴ]νοτ νοτῦα ἵπ ἴο ρα ἔοπκο. ἵπ αλοτῖ, πά 
Όνα νντίτοτ πιθαπί {ο οχργο8ε α Ε]ηρεγ[οοί δρπεο, 
ννἩγ αἰνοι]ά Ίνα ποῖ Ίνανα α9οά νε Ῥ]προτ[ο οί {εικο ) 
ΑΑ ἴο ναί ἶ ατροά Ὦν ἨΒογποπῃ. ναί νο ννοτός, 
τορητάοά αφ {ηοςο οἳ εγίκή, ατο ] 1ὰ ππά [μίας 
Όναί ἶβ α πποτο φπθείίοη οὗ {ααΐο. Βῖ ΙΓ ννο αἶ]ονν 
Όνοφο {ο ὃς Γαία, ἴξ ννου]ά πο Όο ἀἰβ]οι]{ {ο ρτονθ 
νο ννοτᾶς νν ο Γοἱ]ουν Ες βαπηθ νογ»ε, ἵπ ἉΤαιε, 
χἰ. 19., ἵο Ὦδ κο αἶκο. Απά γοί 6νοη ἨΒογπεπῃ. 
πιναί ποκπονν]οάρο {ος Το νο Οίας. Εἰπρ]ϊν, 
Ότο ννογᾶς απάςτ οοπεϊάστα ίσον οαπ ὃδ πο οἵποτ 
Όταν. Οτκε)ς, Ὀδσπηήςο 1ο ατο ον]άοπί]γ οὗ νο 
νοτΥ 8π1ηο Ππίαγο Ὑν Ενας νοτεο, απά το]αῖοὰ το 
Όνο βαππο ο - τὰ ντ. Ἱωονή. Έον αμήν δ 
λαὸς Ππσππς 1ης Ρροορ]ο πί Ἶα πσθ, 
(οα]]οά αι ο νυν. 49, ὃ Ὄχλος ὁ μὴ ἡ πσθωα τὸν 
μον.) ας ορροφοὰ Το νο Ἠπ]ογε ππά ακους 
8ο αἱκο ιο Ὀοεί ϱοπιππεηίαίοσε ἰπίοτρτεί ἴηα ος 
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. ’ 3 ΄ .ω 

30 ῥαπτισθέντες το βάπτισμα Ἰωάννου" οἳ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἳ γομικοὶ 
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. - το 3 ΄ ς Π , 3 3 

τὴν ῥουλην τοῦ Θεοῦ ἠΦέτησαν εἰς ἑαυτοὺς, μὴ ῥαπτιοθέντες ὑπ αὐ- 

8Ι τοῦ. [εἶπε δὲ ὁ Κύριος "] 

30 γενεᾶς ταύτης ; 

ἀγορᾷ καθηµένοις, καὶ προσφωνοῦσιν 
κ π 3 3 , . 4, , εα . 3 . ’ 

σαμεν Ὁυμῖν, καὶ οὐκ ὠρχησασθε᾽ ἐθρηνησαμεν υμῖν, καὶ οὐκ ἐκλαυ- 

33 σατε.  Ἐλήλυθε γὰρ Ἰωάννης ὃ βαπτιστὴς µήτε ἄρτον ἐσθίων μήτε 

84 οἶνον πίνων καὶ λέγετε' «αιμόνιον ἔχει. Ἐλήλυθεν ὃ Τὸς τοῦ ἄν- 
2 . ᾧ Ξ - Θρώπου ἐσθίων καὶ πίνων καὶ λέγετε" ἸΙδοῦ, ἄνθρωπος φάγος καὶ 

. ς ο ό 

3ὔ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. Καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία 
3 - . Ἅ  ϱ , 

ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς παντων. 

36 
Ἠ2 ’ δέ α. η -- [ὴ . 5’ ’ . 3 ο. 

Ηρωτα ὂὲ τις αυτον των Φαρισαιω», ἵνα φαγη µετ αυτου 

5 3 

Τΐνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ανθρώπους τῆς 16 
Δ ΄ τα ϱ .. ’ 3 ’ ο » καὶ τύνι εἰσὶν Όμοιοι; Ὁμοιοί εἰσι παιδίοις τοῖς ἐν 

3 ’ ε] / 

ἀλλήλοις καὶ λέγουσι. ἨΗύλη- 

18 

19 

Χα Μαι. 25. 6. 

χάΐ Μαικ 14. 8. 
1ομη 11. 2, . κ“ 3 Ἡ 

3Ί εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Φαρισαίου, ἀνεκλίθη. Καὶ ἰδοὺ, γυνὴ ἐν α1.θ. 
- λε [., ΕΙ ς λὸ } ῦσ |.) 3 ’ 3 - δν α . 

τή πολει, ητις 1Ν αµαρτωλος, επιγγουσα οτι ανακειται εν τ]) οικιᾳ του 

ΡΙΘΞΣΊΟΠ βιασταὶ αἲ Μαϊ. χὶ. 12. οἳ Ώιε πιεαπεΓ 
οτοννά. 
Το αἀγετῖ {ο πν]αί τηαΥ Ὦε οοηβἰἀετεά α5 Ργῖη- 

εἰρα]!γ Ἰεαάῖησ {ο πε ορϊηίοη οῇ {πεςε Υειςος Ὀθ- 
ἵπσ ἴοπι ε Ε οἰἱδέ ---- ΠΑΠΠΘΙΥ, να υνοτάς 
ας κ Ιπίτοάαςθ ιο εις {οἱ]ον]πα, εἶπε δὲ ὅ 
Κέριος; Έπεδε ατα ΠΟΥ υπὶνεγεα]]Υ αἁπι]ίτεά {ο Ώε 
ποίῖ ρεπαίπθ. Απά ναίη 18 1 Ολαῖ ΒοτΠεΠῃ. ΒΕΕΚΦ 
{ο Ὀπ]]ά εΥεπ απροῃ 5 απ αγσαπιθηΐ {ΟΥ {λε ῬΓδ- 
εεάίης Ὀεῖπρ Όιοςο οἳ λε Εναηρε!ἰεί. Νοίλίπα, 
εατε]γ, 5 πποτς Ἱπαιρτοῦαῦ]ε εἶναι ναί ια ννοτάς 
εμοπ]ά Ἠανε οτὶσιπαίεὰ ἵῃ αΠΥ 516] ἀεβίτθ {ο Ρ{6- 
τεπί παφίακε ἵπ {ο ννοτά {οἱ]ουίπςσ» Γοτ πο οηθ 
σοσ]ά [αἱ] {ο 966 ῑιαί Ώνεγ ἹνεΓε Ομγίος. ἵπ 
εἰνοτί, Τὲ ἵ5 ρ]αίπ Ολα ἴἶνε ννοτάς οτἱσἰπαίεάἀ {Γοπι 
Ένα 1,οεβοπαγίρς, βἶπος πο ν6ῖ5δθ 6ΟΠΙΠΙΕΠΟΘΒ 3Π 
ἀνάγνωσις ος Ἐεαάϊπᾳ, απά ὙνΠΙοἩ τεαμ]τεά {ο ο 
ἐπέγοάμορά ὮΥ 8οπιοθ 5αοἩ νγοτάς. Πας Β6]ο]ά 
αετοείς ναί ἴΠ6γ ατα Γοαπᾶ, ποί οΠΙγ 1η {πε Τμες- 
Ποπατίας, Βα1 ἵπ πα πιατρίη ο Ώιοςο ΜΒ. {οπίς 
Ῥ/γρείωί, νΥπῖο]ι αἱνναγς πιατκ πα οοππππεηοθιπεη{ 
οὗ νο Ἐοαάϊπσ: ἵπ πο πιατσῖῃ. Τί ΠαΥ, ΠΙΟΤΘ- 
ουοετ, Όε ατσεᾶ, ναί πο οὖν αἲ ν. 5., Ν Ισ] 15 Γουπὰ 
πι αἲ] νε Μά., ενἰἀεπί]Υ ΊναῬ Γοίοτοιιοθ [ο νν]ναί 
νιας οαἱά αἲ ν. 29, 50. 

Γα91γ, Όποτε 15 αποίἩθτ ΤΟΔΒΟΠ ΨΤΙΥ {πο ΥΟΙΒ6Β 
ππάετ οοπείἀεγαίίοη οππποί Όπί Ὀα {τοπα ος 1γά 
---παπηε]γ, ναί νογ ατε ονἰἀεπί]γ αἀνετίεά ἴο Ὁγ 
Ἠιπι αἲ ν. 55. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων 
αὐτῆς πάντων. Απά Ένας Ὑο αΓο ἴΊοτο εαρρ]ἱεά 
νε τν απ αι /ιοπέίς ἐπ[εγργείαίίοπ ο 0Π6 οῇ Ώινο πιορί 
γαγίου»!γ εκρουπἀεά ραββασες ἵπ αἩ Όνε Ν. Ἔ. 
Ὦγ σοφία 5 πιεπηϊ ιο νγῖδο οοπηςε] οἳ (οἆ [ος 
Ὀηηρίπα πε {ο 1ο (0ομρε], Ὁγ νν]ναί ννης α Ῥτορη- 
ταίοη Ὀγετείο, παππε]γ, Ὀνοτοιρ]γ τοροπίΐπσ οῇ 

{οτπιοί εἶημ, απά Εεῖπς Ῥαρσοὰ Ὁγ κ οἴη. 
Ἑν να εη]άγεπ οἱ ννκάοπι αγθ ΠΙΕΛΗΕ, ἴἼνοβο γν]νο 
ο. --ε- Όνιξ ννήκάσπα, απά αρρτονοε  Ὁγ αοίπα 

οτηπναῦὴν Ὀνοτοίο, παπά νν]νο ννοτο ἠνοτοί[οτο (Ὦ} 
νο «απνο πείαρ]οτ) οή]άτοπ οἱ Ο9ὰ. 
Τ 6 ῥακασο πναγ ὃς τοπάστοά εναν:  Απά πονν 

Όνο μτεπί Ὀοὰγ οἳ Ώνο ροορ]ο νο Ἠπνο Ἰοπτὰ 
Ἠήπα, --- απᾶ ϱγοη Όνο ρα ]σαην, --- νο ποκπονν]- 

4 παπά Πηβ]]οά Όνο ρα οὗ οσα, ὮΥ Ἰνείης 
Παρισεά ὃν Σο] : ὃν ὧο λνω πιά [ΝΝΥΟΘΓΒ 
Ἰμενο κεί αἲ πουσηξ Όνο ρήτροκθ ο{ Οοὰ τορροςἵπᾳ 
Εοπηκε]νοᾶ, Ἱνανίηα πο Όσθῃ Ὀαρήχοά ὮΥ. )οἶνη. 
Εν ἑαντοὺς ἵκ Ὦγ βοπης Ἱπίστργθίςς “ ασα{ηκε Ένοπι- 

ο στο Ὠναίν οννη Ἰπ]αγγ.” ἨΒι α)νοση 
Μήή κεπκο ο εἷ ἵα καρρογρᾶ΄ κο Ὁγ Οαμκίσαἱ 

απά Ῥοπιρίιτα] αα{]οτίέγ, απᾶ ννου]ά Ἠετο σἶνο α 
βοοάἆ 5εηςε, ἵΐ ἶ5 Ὀείίετ (Υί «απιεγ., (τοῖ., 
Ἠαπηπη., οἱ, ΓΙΟΥ, λ7είς., 6απιρῦ., Ἠοβεηπῃ., 
απά Καπί.) {ο 5αρροςθ α β]σΏί ἱγαπβροδίίίοπ, απά 
οοππεοί εἰς ἑαυτοὺς ΥΥΙΙ βουλὴν τοῦ Θεοῦ, 1 ἴηθ 
86ης5ο “ἴπ τεσαγά {ο (πειηδε]νες. Τις α5ε οῇ 
εἰς ἵ5 Υετγ {εφιεπί. θε {1ε Τ,εχίοοΠςΒ. 

39. [Οοπιρ. Μαι. 1. 4. Μακ 1. 6.] 
9τ. καὶ ἰδοὺ, γυνὴ, δεο.] Τί Ίας Όδεεπ α ΠΙΟ] 

ἀἱεραίεά ααεείίοι νν]αί]ετ ἐΠΐς 5ίοτγ Ὀς {χα 8απιθ 
ψθ] ΟὨλαῖ πατγαίθά αἲ Μαι. χχν]. 6. Ματίς χὶν. ο. 
1ο] κ. ὃ., οἵ ποί. Ἔ]ο /ογπιεν 5 πιαϊηίαϊπεά 
Ὦγ 5οπιθ αποϊθηί απά πιοδί οατὶγ πποάετη Οοπι- 
ΠΙΘΠίαἴΟΙ8, εδροοἶα]]γ Τ,σέξ, απἀ ἀτοῖ. ἜΤ]ο Ἰαί- 
ἴοτ ὮΡΥ ἜΤπδορβγ]. απ Εαίλγπι, ({τοτη (Ἠγγςο»ἱ.), 
απά ὮΥ πΙαπΥ οἱ πε Ὠεδί πιοάστη Οοπηπιθηίαίογς, 
α5 Βαχί., Ηατηπα., ΥΙΟΥ, Ἰλ7οι{, ΝΤατκΙ., ΝΠο]ιασθ- 
15, Ἠοβεππ., ΚαῑΠπ., Ώεγ]ίπς, απά Γμαππρο, (νο 
ειΏκδίαπος ΟΓ γγ]οςς ατσιηθη{5 πιαΥ ο Γουπά φία- 
ἰοά ἵπ Ῥσθσοθῃς. ΒΥπορ.) ὍΤ]ο Ρροϊπίς ο{ αἰςκίηιῖ- 
Ἰαγίΐῃ Ῥείννοση ἴ]ιο {ΝΟ ΠΔΥΓΑΠΙΟΠΒ, απά Ὀοΐννοσθῃ 
Όιο ΝΤατγ Ἠετε πιεπ{]ομεᾶ, απά Ματ Μασάαιεπο, 
ατα αἰτίκίησ. Α5 {ο πο σπα) {ήῇ, ---- να αὐίίοηι 
(αποϊπ ης) ννας ποί απαδα], 1ο παπης οῇ {ο νος- 
βο] οοΠΙΊΠΟΠ, απά {πα Παιπθ οῇ ιο Ε]ατίκοο οπο 
οῇ ᾖινοβο πιοβί (οφασπί]γ πιοί να. Της ἶ ααῑτο 
Ἱπάερεπάοηί ο {ια 5θη98ο {ο Ὀο αβεἰσηπος {ο ἆμαρ- 
τωλὸς, Ὑνθί]ογ αἵπποη οἳ (επιιο, ΟΡ ιο ἰα11ογ 
β6Π56 ἴποτο ἶ5 Ῥεγ]αρς πο οπο απάουρίοά οχαΠι- 
Ῥ]6 ἵπ πο οἰποσμίαγ: απά 6ν6Ἡ νι πο γηγαί ἴί 
τοφαίτες πο Ατίοιο, απ]οςς απ]ίοά νι τελῶναι. 
Ἔπουρ, Πνεγείοτα, ναί ἱπίοτργοίαί]οἨ. ΠΊαΥ Ἠανο 
Ώεοι πἀορίοά Ὦγ εονοτα] σοοᾷ Οοπιπιθη{α{οτΕ, ἴἶιο 
/οήπιεν, ννήο] 19 οβροικεά Ὦγ πιοβί Οοπιπιοηί- 
(98, ἵβ ρτοπ1γ ρτο[οταῦ]ο. Βαί νν]οή (ου αβείσῃ 
{ο ιο ννοτὰ ἴἶιο 8οπ9ο /ιαγίοί, ΟΥ αἰμΙίογΟΝΑ, ἴ1ιογ 
πάάμος πο ῥρτουβ οῇ ναί ἱσπίβοσίίοι [οι ιο 
Οαβείσα] ντος. ΊΝΟΓ 18 1 ΠοσΘΒΡΗΓΥ {0 51ΡΡΟΡο 
ΠΏΥ Απο ραγομίαγί(η. ἜΓτοτο 18 πο ΤοπΒΟΠ. ΥΝΥ 
Τί πιαΥ ποί ὃο πκοη ἵπ νο σπργα/ 86ΠΡΟ οϐ α τ- 
οἴσμκ Ῥεγκοπ; ἵπ νήσο] ἰσηίβοσίοη ιο αἰηρι]ατ 
ἵ Ποφποπί, ο, στ. Τμικο ν. Ὁ. ὅτι ἁμαρτωλός εἰμι. 
Της ννο ατο επαρ]οά {ο μοί τὰ ο) ένο Ἰναγε]ή σης 
οΓ ακίης ἦν ἵπ α Ῥ/ηρεγ/ϱοί σημα, (νουν τΤΟ]Υ πιοί 
νι) νν ή ο αἲ] νο Οοπηπισπίπίοτη 40 νν]νο πβκίρη 
(ο ἁμαρτωλὸς Όλο εἰσηίβοπαίοῃ Παγ]οί. ιο ννοπιπη, 
Ἡ οσίΠ, νν (ση Αα ΕἴΠπο: Ἰονονοτ, α ΜΙΠΠΟΓ 
ππάοτ οσηνἰσήση ο αἶπ, απά Ἱανίηρ ιο εἶποστο 
ἀσμίτο ο{ απποπἀπισης, 
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Φαρισαίου, κοµίσασα ἀλάβαστρον µύρου. Καὶ στᾶσα παρὰ τοὺς πόδας 38 
αὐτοῦ ὀπίσω κλαίουσα, ἠρξατο ῥρέχειν τοὺς πύδας αὐτοῦ τοῖς δάκρυσι, 
καὶ ταῖς οριξὶ τῆς κεφαλης αὐτῆς ἐξέμασσε᾽ καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας 

Ἱω{ς, 15. 8. 

εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, λέγων ' 
αὐτοῦ, καὶ ἤλειφε τῷ μύρῳ. | Ιδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὃ καλέσας αὐτὸν, 39 

Οὗτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ 
᾽ ι. ᾿ 5’ 5/ .) ο. 5” .. ’ 

ποταπη η γυνή, ητις απτεται αυτου ' οτι ἅμαρτωλος ἐστι. 
7 - 3 3” 

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἸΙησοῦς εἶπε πρὺς αὐτόν: 

εἰπεῖν ' ὁ δέ φησι" 4ιδάσκαλε, εἰπέ. 

Σίμων», ἔχω 'σοί τι 40 

4ύο χρεωφειλέται ἦσαν δα- 41 
. α ι. Τ ” λ ὃ ’ ή ς δὲ ο ’ 

ΤΕΙσΤ/Ι τινι ο εις ωφεε ὀηγαρια πεγτακοσια ο ὁε ἕ.ερος πετ]κογτα. 

υ » . ; » 3 - 3 ΄ ΄ 

Ηἡ ἐχόντων δὲ αὐτων αποδοῦναι, ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. 
νά ΄ . ο. 7 

τῶν, εἰπὲ, πλεῖον αὐτὸν ἀγαπήσει ; 
Τίς οὖν αὐ- 4 

᾽Αποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν " 43 

“Ὑπολαμθάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ: Ορθῶς 
ἔκρινας. 

ταύτην τὴν γυναῖκα ; 
, . ΄ 

ποδας µου οὐκ ἔδωκας | 

δας, καὶ ταῖς Οριξὶ [τῆς κεφαλῆς] αὐτῆς ἐξέμαξε. 
ε/ ῃ υ λ.... 3 , ων 

αὕτη δὲ ἀφ᾿ ἧς Ἰ εἰσῆλθον, οὗ διέλιπε καταφιλοῖσά µου ἔδωκας ' 

τοὺς πόδας. 

Ίλειψε µου τοὺς πόδας. 

Ναὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα, τῷ Σίµωνι ἔφη" 
Εισηλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν ' 

᾽Ελαίῳ τὴν κεφαλήν µου οὔκ ἤλειψας' 

Ὠλέπεις 4 

ὕδωρ ἐπὶ τοὺς 
ϱ ὃ ́ .. ὃ 4 3’ εό 9 φ 

αύτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔφρεξέ µου τοὺς πὀ- 

Φίλημά µοι οὐκ 45 

αὕτη δὲ μµύρῳ 46 
Οὗ χάριν, λέγω σοι, ἀφέωνται αἳ ἁμαρτίαι 41 

αὐτῆς αἳ πολλαὶ, ὃ τι ἠγάπησε πολύ. ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον 

38, στᾶσα ὀπίσω.] «1951, Ιέ 5686/18, ννα5 του] πίπςσ 
"αἱ ἴπρ]ο ο α οοποῇ, Ιεαπίησ οἩ 5 1εῇ ε]θουν, Ηή8 
Ἰοαά απά οοαπίοπαησο {αγπθά {οννατάς έ]ο ταῦ]ο : 

: απά 8 πακεςὰ [οοί (ιο καπὀαἱς Ροῖης ἴακεῃ ο 
Ὀο[οτο χο πιοα]) ατηθά ἴπο οοπίτατγ αγ, (οννατάβ 
Ενα! ννλ]ο] πο εογναπίς Ὀοστίησ ἴα ἀϊκμος ννοτο 
ναέπσ οἳ πο τιοΗπίαπα ος ἴαῦίο, (Μα]άοῃ. ὃν 
Κι) 
νμάφῳ ν. τν. Τ]ιο κατα ἵδ πίοηκίνας απά (8 

ἁοίον Ἱπρ]ες ιο ἀεορθρί τ6νοετοηπσς απἀ πιοξί 
το[οαπά Ἰπαπη Η(γ 5 α8 ια Ὀαπίης Ἰ]ς [εοί νι 
ϱΓ ἴεατς ἀἱά οατηθδί εαρρ]σπίίοῦ. ἜΤ]ο αποϊπί- 

πρ οῇ (ο [οοί Ίνα α ππατκ οῇ Ρτοίοιπά τοδρεοί, 
τοίαἰποά ον οη ἴπ ΠΙΟάΘΓΗ 1Π168. 

39, προφήτης.] Ἱ. ο. α Ώϊνίπε Ἱοραίθ, παπά ο0Π86- 
ς νναν. επάποά υν εαρογπαίιτα]ὶ Κπονν]εάσο. 

οἱ, 8 ΟΤοί, οΏβθγνθς, ποί 6νεῃ [ο ΓΕ τγορ]ιοίς 
Κουν αἲ ἐπήπσς, Ὀαξ οπ]γ δ.σ] Οήπρς αφ (οἆ Ίναβ 
Ρ]εαςος {ο τονοπ] {ο {Ἴχοπ, 

4]. ὃ εἷς ---ὃ δὲ ἕτερος] “Ο μὲν--- ὃ δὲ ἵφ ἴἶνθ 
πΙΟΓΟ ο]ερππί πιούς οἱ οχργοββίοςς Ῥαί νο οίνος 
ἶδ πιοτο ροϊηίσς, 
4. Της απὰ πο Γο]]οννίης νογφος απ νοτί {ο {ἶιο 

οΙβίΟΠΙΒ π ππο απποπσ νο ᾖονν {ο ραθβίς νο 
Ἡνθγο Ἰηπάο ΥΟΘΤΥ ὙΝοΙσοσπθ. 1. Το απάα]β 
νογο ππ]ουφθοά, απά Ονοῖγ [οοί νναρηοά απά οπτο- 
θ]1ν ννἰροά, απά, 1 νο Ῥθίδοῃ ννοτο ο) Πρ] ταπῖς, 
αποϊηίσοά, 3. Α ΚίδΒ ννης ο ασ] καλα {πίομ οἩ 
οΠ/ταποθ, ΟΓ 43 ΒΟΟΠ 38 νο ΡΟΓΒΟΠ Νά8 Πππ]ο οοΠ]- 
[οτίαρίο, Ὁ. Το Ἰνοπὰ ννας ακαπ]]γ αποϊηίσάα ντε] 
ατοπηπίίο οἵ]ς ος ἁπσαθηία, Ἴμο ννοτάς τῆς κε- 
φαλῆς πτο οπιε{οὗ {π ΠΙΠΠΥ ΜΒ. απά Ὑοτείοης, 
πηά Ἰανο ος σπποσ]]οὰ ὃν Οτίαὺ,, Υαἲ., Βομοία, 
απά οἴλοτας Ὀαί οἩ. Ἱπβαβϊοίοπί τοπ. ἜΤῆνο 
Μ38, ατο οοπαραταἱνο]γν [οννς Ψογείοπς ατο, Π ἃ 
ο386 Ἰΐκο [νο ΡΓΟΒΟΠΕ, ΠΟ ΒΗΤΟ ΓΘΑΗΠΛΟΠΥ: απά 
ὑοίῖογ ΤοΆβΟΠ παν Όο σῖνοη Γος ]νο οπεακίοπι Ἴναη 
{ου ἴἶο ἠπκεγέίοη ΟΕ νο ννοτὰ». 

40. εἰσῆλθον.] Τλο ο)ήοῇ Εάτοτα απᾶ ΟοπΙΠΠΘΗ- 
ἰαίογς αμτου ἵπ ῥρτο[οντίηᾳ εἰσῆλθεν, Νο] 18 ἴμθ 

τοπάἵπςσ ο{ 8οπιο Μ55. απά Ὑοτείοης. Τῆηο ον]- 
ἀεπςς, Ποννενοτ, Γοτ έ ἵ9 8ο αἸεπάοτ, ναί, απια]] 
38 ο ἀἰῄοτεπορ 5, απ Εάῑίοι ἵ9 5οατοεῖγ γνατ- 
ταπ{εά ἴπ τοοεϊνίηᾳ ἰε; εβρεοῖα]]γ α5 ἴ οαηποί ως 
Ρτογεά Όιαί να «ΟΠΙΠΠΟΠ. τεπάης 15 ροβ νε]γ 
ΝΤΟΝΣΣ Γος νο ανα ΟΠΙΥ {ο τε Όνο Ίαπσα 
38 Ῥατίακίημ οΕ πο 8αππε Ἠγρετοο]ίσαὶ οαφὲ, ννμ]ς] 
15 89 ολατασί(ετὶκίῖο ο{ Οτιεπία] ρ]ταξεο]οαγ. ἈΒο- 
βἰά65, Πί 19 Ρτοβαβ]ο ναί Όνο ννοππαπ οππα 1π Υετγ 
8οος αῇἴετ ο [,οτὰ ννας φοαίοά, απά ἶνας εαρρ]τεὰ 
Όχοβο οὔβδεγνπποθς νν]ήο Βίπποπ Ἰπά ποεσ]εοίεὰ, 
Ιπάθαά, (νετ 19 βοπιθμῖηπᾳ /οεδίε ἵπ ο ΒΕη8Θ οΓ 
εἰσῆλθεν. Τ]αϊ εἰσῆλθον ἵ8 38 ρτοροτ ὑπ ϱγαπιπιαγ 
38 εἰσῆλθεν, ἵ8 ρ]αίπ Γγοπα α Κἰπάτοά οὗ Τ- 
να. ννμ]ο]ι Τ Ἰανο οἶτεά ἵπ Ἠεσσπβ. ΒΥπορ.: ὁ δὲ 
ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ἀφ᾽ οὗπερ ἦκον, οὐ διέλιπε κ. 
εἰ δὲ οὐκ ἐπήγνυτο τὰ βέλη. 

---οὐ διέλιπε καταφιλοῖσα.] Όπ Όνο Ῥαπίεῖριο 
Γοτ ΠηβηΙηνο ποτ νοτὺς αἰσηὶθν] ασίοη, 
9οο ποτε Οτ. Οτ. ᾧ 59. 1. 

41. αἱ πολλαί.] Ξαυ. οὔὖσαι, νο] ἵ9 επρτεδκε ἵη 
α αἰπιί]ατ ράβ84σο οὗ Ῥη]οείταίας υπ, Αρ. 1, 10. 
µετεῤῥύθμισε τῶν Σημάτων πολλῶν ὄντων. 

---ὅ τι ἠγάπησε πολύ.] Όπ Όνο 4οΏςο οΓ {]νο ὅτι 
Ἰθτο ΟοπιπιοΠίαίοτς 3Γ0 πο νο αποίοπί 
παπά οατ]γ πιοάστη οηθς ἱπίρτργοί ὅτι (ποσοστά ἵπῃ το 
18 αβηα] αοοθρία {ο} Γον οἱ ὀρεαμκε. Βαϊ αἲ] νο 
πιοβί οπηἱποηί ΟΕ νο τουρηί Εκροδίΐοτε, τορατόῖηα 
(μή 86Ἠ89 8 τοριρπαηί {ο νο 8οορο οὗ νο ραΓα- 
Ῥ]ος νήσο], 8αγ ου, τοργοβοηίς ιο που 
Γουρίνοποβα ΟΓ αἴπβ 18 {ο οαµφὲ ο/ (με ἴουο, πο νο 
ἴσυε, ἴ]νθ οαιίδὲ ο ἴλιε Γογςὴ ; 8Π εβοοί, Ώνογ 
τοππατ], αἲ ν. 60, πκοτιοοά {ο ΓΗ) απά που τοή- 
ἆοτ (ἶνο ὅτι {ιογε[ογε. ἈίπουῬ, Ἀονονογ, Αλή δἰρπί- 
βοπίίοι 14 ἀεβοιοπί ἵπ απ θιοτῖεν, οἴ]νοτς (α5 Ῥατκ- 
μαγκ) Ἴρροφο ναί ιο Ίονο οἳ να ννοππαῃ ἵς π- 
ὀἀμσσά ας νο εἶσπ, πο χο οαµκε οὗ Ίοτ 
παπά Ὠναί οὗ χάριν ΕΧΡΓΟΝΕΘ9 απ {Π[ετοπος {ποπι 19 
απίοοράθηπί ἵο νο οοµκθοασπες “ το 
[είπου εἶιε Ίνα εἸνοννπ 8ο μτοαί α τορατὰ Γος πιε] 1 



ΙΤΚΕ νΠ. 48. 

3 4 | -- . 3 
48 ἀναπᾳ. " Εἶπε δὲ αὐτῇ Αφέωνταἰ 

49 2 συνανακείµενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς 

δ0 ἀφίησιν ; 

πορεύου εἰς εἰρήνην. 
1 

”.Εἶπε δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα ᾿ 

60. ΥΠΙ. 1 --- 9. 207 

κ ς α αἲ . 9. 2. σου αἳ ἅμαρτίαι. ' Καὶ ἤρξαντο ιν ὁ ὃ 
, ερ, ν εἲ να . ια ο. 7. 

Τις ούτος ἐστιν ος και αμαρτιας πι Μαιι. ϱ. 92. 
ς ’ ’ ῃ ο. 9. 
Η πιστις σου σεσωκε σε τα ᾖ 

4 18 40, 

3 ΄ - 2 

ΥΠΙ. ΚΑΙ ἐγένετο, ἐν τῷ καθεξῆς, καὶ αὐτὸς διώδευε κατὰ πόλιν 
λ ’ ’ .Ἡ 3 , ᾿ Π - τον 9 

καὶ κωµην κηρυσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος την ῥασιλείαν τοῦ Θεου ' καὶ 
3 - - ΄ 

9 οἳ δώδεκα σὺν αὐτῷ, καὶ γυγαϊκές 

ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουµένη 1Μαγδα- 
τινες, αἳ ήσαν τεθεραπευµέναι μι. π. 

Ματκ 16. 9. 
1ομη 19. 25. 

τ ς ’ 3 - 

3 ληνὴ, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, καὶ Ιωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπι- 

τρόπου Ἡρώδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι πολλαὶ, αἴτινες διηκόνουν Ἔγιτ Μας, 

αὐτῷ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 

. 
᾽ 2ο κ/ 3 «ΕΜ 

6 πρὸς αὐτὸν, εἶπε δια παφαθολης 
3 . - 

σπόρον αὐτοῦ" καὶ εν τῷ σπείρειν 

- » | ’ . 

5 Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ, καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων 3 

᾽ -” 3 . ' ᾿. 

ὁδόν᾽ καὶ κατεπατηθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αντό. 
.) , 3 

6 Καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ την πέτραν 
’ , ΄ .. 3 ο 

τ ἔχειν ἱκμάδα.. Καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθωῶν 
ο. ἑ νυν 3 ΄ ξ π.μ 

5 φυεῖσαι αἲ ἄκανθαι απεπνιξαν αυτο. 
. 3 ’ ” 

την» αγαῦην 
. ’ ν ς ” Ε] 3 ΄ 

9 λεγων ἐέφωνει Ο εχων ὠτα ακουει», 

βαγ ππίο τοι, Πέ ἵ5 ρ]αΐπ - Ἠετ ΠΙαΠΥ 5ἶπβ 4Τθ 
Γοτσίνεῃ, ἔοτ, ος Ὀεσοσμςε, 5Ίε Ίουεά πΙΙςῃ.”. Ὑεί 
ετεῃ Ες πιείμοὰ ἵ5 ορθή {ο πο Η{ί]ε οὐ]εοίίοη : 
απᾶά νε απο]επῖ Ἱπίετρτείαίοη, Ῥείησ 1] πιοἙί 
εἰπιρ]ε απά Ἰπγο]νίπς {πε Ἰθαςί ἀῑ[ποι]{γ, ἀεβετνθς 
ἴἶνε Ρτείετεποθ. Απά α5 ἴο Ὑηαί πας Ό6εῃ α]]εσεά, 
Όναί 1 τεργεβεη!Β ἴσυε α5 ἴἶνα ππεγίογίοµ «αμµοε ος 
Όνο τεπη/αείοη οἳ 81Π8, ἴμαί 15 ὮΥ Πο ΠΙΘάΠΒ {1ο οᾳ5θ. 
Α]θνοασ]ι ζαν 19 απεγννατὰς καἷά {ο Ἠανε βαγεά 
Ἰετ, γεῖ α5 5 ννας {αν ννοτκίπς ὮΥ Ἰου6, απά Υεή- 
οταΐοα, Όιο Ἰπάοτ πτηὶσηί Ὃε ραΐὰ, ἵπ α Ῥορα]ατ 
εεη»α, ἴο ὃς νε σα5ε οἳ Ἠετ καἰναίοῃ. ᾿'Γηε 

οἳ ὅτι ἠγάπησε πολύ ΤΠΥ Ὦε αχργεςςεά ὮΥ 
’ ἹπαβιπποὮ ας νε Μαϊ σίνεη 111 ονἰἀεηοε ος ετ 
σγε απά αποἨππεπε.” Νο ναί ὑπιρ[ίεά Γαἰ(λι Ἱπ 
νο ἈΠεκεία]ι-κλήρ οὗ 6ερας, απά πιαΥ Ὁθ ργοειτηθὰ 

ᾗο  Ἠγετο- 

νο Όεεῃ στοαί, 5ο 5 νε (οτσίνεμεςς 8ἱιο α]ια]] 
πανε, ἵπ Ρτορογήοῃ. Ἠεαὰ ὅ τι, ίαπάϊπα 
οι ὅτι, 35 ὅ τι 8 οὔεῃ αβοἆ {οι διότι,οτ διὰ τί. ] σα Ματς Ἱκ. 1]. 

πνοτᾶς νε]ήο]ν ΓοἩ] ουν, ᾧ δὲ ὀλίγον --- ἀγαπᾷ 
{ο ἵνδ ἴοο πιαοἩ ργορβοά. ἜΤ]αγ ννετο 

αἱ Βίπιον, Γοτ ή οοπιραταἰνε]γ 

ἅ 
α 4) 
εξ | σου αἱ ἁμ]. ανν αἶπα ατο (Ἠ τοῦ) 

Όνεο' Μπηγ ϱοπιπποπίαίοτη 84Υ Οναί 
{ ὀσαϊμ]εκα α- τορεήοη οἱ νο οοΠΒΟΙΑΙΟΓΥ 
ταπςς η ήεῖν Οία νὰ οἨ 80ΠΠς ρτογίοιΒ ο6- 

αἴνει ο νο ννοπηπη. Βυι Οπής ππαγ ο 
ψ---- --- ..., κ. Ἠανο ... 
Ἆ οπ Ὀτμίνοποκη νν]]ο 
Όνο [οτοποῖπα νοτᾶς ἐπερ]ίεά, 8ο Ἐηγτη. : εἶπε 
αὗτρ, ἵνα πληροφορηῦῇ. 

ΥΠ. Ἱ. κατὰ πλην] ἨΝεια, τση ἀῑκήπρακ]ν- 
-- -- ππᾶ κατὰ τὴν πόλιν, 

η 
η 

.) 

καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατογταπλασίονα. 

19. 4. 
1 

Ἔξηλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν 8 8 

αὐτὸν, ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν 4 

καὶ φυὲν ἐξηράνθη, διὰ τὸ μὴ δι ὁ 
: 

καὶ συµ- 7 7 

Καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γην ϐ ϐ 

ταῦτα 

ἀκουέτω. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν - ᾱ- 

Όια Ἰαΐΐετ Ῥεῖπσ εαἷά ο οπο, ἴἩε ΓΟΓΠΙΘΓ Ο6 ΠΙΟΥΘ 
Όιπαῃ οπθ. Ίπ [ποί, 1ο κατὰ ας ο αἰκέγιρωτορ 
86ῃ56, ΥΠΙΟΠ {ακος Ῥ]ασα ποί ΟΠΙΥ ἵπ παπηθτα]ς, 
Ῥι{ αἱο ἵπ Υνοτάς νἨῖο]Ὦ ατα ποῖ 5ο, ὈΥ απ ο]]ραίς, 
α5 Όιο (ταπηπιαγίαης (Π]π]ς, Ο{ ἕκαστος. {ο 5εη5δε 
18, “΄ οἳἵγ ὮΥ οἵιγ.” 

2. Μαγδαληνή.] Τ]ο Ῥοδί (6οπηπιοηίαίογς αγθ 
αστεεὰ Οναί (πετο ἵ5 πο ααίλοτίν ἴπ Βοτρίατο ΓοΥ 
κ ων] Μιὶς ΜΤατγ ἴο Ἠανο Ώθεπ α Πατ]οίς παν, 
1 φἸου]ά 5εθπῃ {αί «Ἠθ νναβ α ΡΟ6Γ5ΟΠ ΟΕ 5οπηθ 
6ΟΠΒΘΦΠΕΠΟΘ. ᾿ἘΕξεληλύθει, ΄' Παὰ Ώδεπ οχρε]]οά.” 
Ίνα. {ΟΥ Ῥαβδίνο, αδ οβεη ἵπ {ο (ο8ρε] απἀ 
Αοΐ». ἨΝΤαπΥ τοσεπί ΟοπαπιθΠΙπ{ΟΓς {πο {ιο ἑπτὴ 
38 εἰση]θγίης «έππαπι,’ ἀεβηῖίο [ος ἹπάρβΠΙ{α, ας ἴη 
Μαμ. χἩ. 40. απά χι. 36. Βυιΐ ναί Ἰάΐοπι 15 πο 
{ο Όα Ιπίτούποσὰ απποςθβδαγΙ]γ 5 απά Ἱοτο 1 15 ποῖ 
ΥοτΥ εμαῦ]ο. 

3, ἐπιτρόπου.] Τ]ιο 0 οπιπιοη{α{ογς ατο ποί αστοοεἆ 
οἩ {ιο οχαοί οβ]σο ἀρείσπαίθά ὮΥ ἐπίτροπος: ΝΝ]α]α, 
8 Πἱ ἀοποίθς σεποτα]]γ οπο νν]κο Ἰας απ ο[]σθ οΟπ- 
πη]τοὰ {ο ή οἨατσο, 18 οΓ Υγετγ οχίοηβίνο βἰσπ]ῇ- 
οπ{{οη, παπά ππαγ ἀοποίο (ματάϊίαπ, ος Γοπίοπαπί 
οὗ α Ῥτονίησςα, ο: Έτεαδιτος, οἱ Ἠοιδο ος Ἰαπά 
Βέοννατά, ασοηπί απά ΠΙπΠἍσετ. 3ο Χο. (Ώ0σομ. χι], 
2. ἔχω ἐπιτρόπους ἐν τοῖς ἀγροῖς. 

3, ὀνηκόνουν] “' εαρρ]ίοᾷ νι νο ποσθββητίο8 οῇ 
Ἠ[ο :)) απ Μαι, ἵν. 11. καν, 50. Ματίς 1, 10. χν. 
41. ΤΠ αἰσπίβοασίίοη οσο αδο ἵπ Τπουρ]ιτ, 
Οἶνατ, Ἡ, 4... Ἐοτ αὐτῷ α στοπί προς οὗ ΜΑΣ, 
παπά ΤΙπΗΥ ὙογείοΠς νο αὐτοῖς, νμΙο ἵ9 οὐ {οὰ Ὦγ 
Μα, παπά Βο]ο]. Βυί Ὀο οκίογηα] ππά ΙΠίοΥ- 
πα] ονἰάσησο ατο τα]ογ ἵπ ΓανοΙγΟΓ νο οΟΙΠΙΠΟΗ 
τοπ πμ. 

8, εἰ] Της τοπάΐπρ (ος ἐπὶ) 9 [ου ΤΠ πππΠΥ 
Μ958. απά Ὑοτείοπα, απά ἵ πἀορίσά) Ὦγ απἰππορί 
ονοτγ Εάῑοτ (οπα λος, (ο Ῥομοία, Ἰνοῖηα Όνο 
πποτο ἀβιου τοπά (πα ννογοπα νο ο ποτ ΑΟΘΠΙΗ 
(ο νο ἀθτινοά [τοι Μαι, παπά Πατ], Ες ΟΟΕΙΓΝ 
αρπίἩ ἵπ Οπή βοηκο ἱπίγα χίν, 9. 
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19. 4. οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέχοντες' τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη. Ὁ δὲ εἶπεν ' 10 

ον) 1 "χγμῖν δέδοται γνώναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ" τοῖς δὲ 

13 λοιποῖς ἐν παραβολαῖς' ἵνα ῥλέποντες μὴ ῥλέπωσι, καὶ ἀκούοντες μὴ 

1 1 συγιῶσιν. στι δὲ αὕτη ἡ παραβολή" ὃ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ 1! 

19 1 Θεοῦ" οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδὸν εἰσὶν οἵ ἀκούοντες' εἶτα ἔρχεται ὁ «{ιά- 19 

βολος καὶ αἴφει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαν- 

0». 16 τε σωθώσιω. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας, οἳ, όταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς 18 

1Ί δέχονται τὸν λόγον καὶ οὗτοι ῥέζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν 

18 πιστεύουσι, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. Τὸ δὲ εἲς τὰς ἀκάν-- 14 

19 «ας πεσὸν, οὗτοί εἶσιν οἳ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου 

καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόµενοι συµπνίγονται, καὶ οὐ τελεσφοροῖσι. 
9 3ο Ἰὺ δὲ ἐν τῇ καλῇ ΥΠ, οὗτοί εἴσιν, οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ 16 

ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑὕπομονῇ. 
ἱ Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἄψας, καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης 16 

τίθησιν. ἀλλ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησι, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι 
ϱ» τὸ φῶς. Οὔ γάρ ἐστι κρυπτὸν, ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται" οὐδὲ ἀπό- 1Π 
 αρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται, καὶ εἰς φανερὸν ἔλδη. Ἀλέπετε οὖν πῶς 18 

15 35 ἀκούεε᾽ ὃς γὰρ ἂν ἔχη, δοθήσεται αὐτῷ" καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ 
19 ἃ. ὃ δοκεῖ ἔχειν, ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

46 8 Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ µήτηρ καὶ οἳ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ 18 

3ο ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. Καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ, λεγόντων ̓  90 
Ἡ µήτηρ σου καὶ οἳ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν σε Φέλοντες. 

ϐ -Ἡ Ὁ δὲ ἀποκριθεὶ εἶπε πρὸς αὐτούς' Ἰήτηρ µου καὶ ἀδελφοί µου 31 

50. 3δ οὗτοί εἶσιν οἳ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν. 

ϐ. δν πῶ ἐγένετο, ἐν µιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἐνέθη εἲς πλοῖον καὶ οἱ 53 

τν μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς' «4ιέλθωμεν εἲς τὸ πέραν τῆς 
: 9 Λίμνης" καὶ ἀνήχθησαν. Πλεύντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσε. καὶ κατέβη 33 

9 τίς εἴη ἡ παραβολὴ α.] Ἱ. ο. Να παϊσηῖ 6 (λα 
πιθαπίπᾳ οῇ Επί Ραταῦ]ο. Ώοο ποτ Οτ. Τ. 
30.9. 3ο 0εῦος8 Ταῦ. διήγησαι ἡμῖν ---τί πότε ἔστιν 
ὕθος 1 

10. [οπιρ. Μαιε. αἰ. 95, 96. 9 Οος. ΠΠ. δ. 14. 
15. νἰ, Ὁ. Εχεὶς. κ. 3. Ῥοπα. χὶ. 5.] 

14. πορευόµενοι συμπνίγονται.] Πορ. 8 Ὀεβί οχ- 
Ρ]αΐποά “« ἵπ ἠνοῖτ ργορτοςς (μτουρ]ν Πε, «ας 16Υ 
τουθοά ἵπ Πο. Ἀο ΕΜΗΥΤΗ, πολιτευόµενοι. 366 
πο 1. 6. ΤΠ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου Όιαθ 86ηῃ5ο 

(νν]ήσ]ι 15 Ἱπιροτίοσί]γ ἀενε]οροά) 86οπας {ο Ὁο 
έῃγ νο «πτοβ οὗ ρονοτίν απά Όνο απηχίείίος ο 
τίοᾖος.”. Τ]οεο ατα ]ακίγαίοὰ ορ γι 5 ο 
Τηδουστί:. Ταν]. κκ. απά Επτὶρ. Μοἆ. 609. αἀάισοά 
ἵπ Ἠοσςῃβ. ΒΥπΟΡ. 
--- οὐ τελεσφοροῦσι.] ἜΤ]νο ννοτὰ ἵδ α9οἆ οὗ Ίου 

οἱ Ρ]απίν Ὀγησίης Γγαῖί {ο πιαατίγ, απά αἰπιοδί 
π]νναγς νι απ Άσσος. 

15. καλῃ καὶ ἀγαθρ.] Έοτα παπά Οτοί. τοσατὰ 
8 ας αἩ οχργοβείοη ο ααφίν }λοκογλέαι ; πιά 
Όνου οοππραγο {ο οχρερβδίο οἱ νο Οαβκίσα] νντ]- 
{θγβ καλὸς κἀγαθὸς 45 απἱὰ οὗ οπο ννηο 15 οπάοννοὰ 
νι αἲ] Όλο αἀναπίασος οὗ νοὰςγ, ππά, Γοτίαπο, 
ο. Βυί (]νο οχρτοφείοη Ίογο αἰππρ]γ ἀερίμπαίος 
α΄ ἠιοτουσ]]ν ποοά Ἠθατῖ, νο καλῃ Ὀοίηρ α9οά 
πηοτο]γ γι γοίὂτοπος {ο Όνο η οοπιρατοὰ, 
παπιο]γ, νο σπορά Ἰακί Ὀθίοτο. 8ο Χοπορμον 
οΏιει α5α ἴἶιο ννοτὰ ο Ἰαπά οἱ δοἱ] παατα)]ν Γες- 

Π]ο. Ἐν ὕπομονρ 8 ὮΥ 8οπιο τοπάστοά “νι 
λσον .Ὦν οποτε, ϱ' νι Ῥρετεεγεταηςς.” 
ο] 86Ἠ568 Την Ἠανο Ρ]ασθ. 

18. ὃ δοκεῖ ἔχειν.] Δοκεῖ ἵ8δ ποί (38 ΠΙΣΗΥ Όοπι- 
πιοηίαίους ἱππασίπε) τοάυπάαηέ Ἠθτε, απἀ ---- 
π νοτγ [ον ΟΓ πο πΙαΠΥ Ραββαρος ννρίο {που πᾱ- 
ἀμοθ. Ίμακο Ίαν οχρτοβκοά φοπηθίηίπρ πιογε Όναῃ 
Μαιί]νονν απά Ματς παππο]γ, Ὠναί ναί εοἩ α 
υ-.. γοί τοίσίης 18 ἰϊκο]ν {ιο 06 8ο 8οοπ ]οβὲ, ενας 
ο ο Ός καἰά {ο Ίανο ἵτ. [ζοπιρ. Ἱπίτα 

χὶκ. 20. 
90. ἀπηγγέλη --- λεγόντων.] Μοεί Οοπιπιοπίαίογ 

απρρ]ν τινῶν, οἱ αὐτῶν. Επί Όνο οοπαίταςο(ίοη οἳ 
(οδπίινο αὐκο]αίο ἵς στο ατα], απά  ελου]ά 
ταίηθτ 86Ο ναί ἀπὸ ἵψ {ο νο θοἴσλεά Γγοπη νο 
νετὺ, ογ ὑπὸ καρρ]{θά, {ομοι]ος γι αὐτῶν τε[οτ- 
τηᾳ ἴο ὄγλον, Ν]οἷν 8 α πο οὗ πα] αἀς. Ιδεῖν 
ἱ Γοτ συντυχεῖν, ἶ. 6. λαλῆσαι, 88 1 Μαν. (απίο- 
οοἀοπί [ου εοηβεαποη{). ο ἵπ Τμασγά. ἵν. 190. 
ππά Χο. ΟΥΤ. ἵν. 6, 3. 

91. [Οοπιρ. ᾗολη αν. 14. 3 Όοἡ. ν. 16.] 
33, ἀφίπνωσε] οὐάοτπαϊντξ. Α τατο 86Π8ο, ἀφί- 

πνόω ππᾶ ἀφυπνίζω ρασίκς ἵπ Όχο Ο]αφείσα] νντί- 
ἴοτα Τἴο ταῖκο οπο8ο]ῇ Γοπι εἱσορ, ο πακο. Τ]ηο 
οὔ]νογ οσσ1γ8, Ἠοννονος, ἴῃ ἴἶνο .(ὀαᾶρ. ν. 57.) 
ἵπ ἴρπαι. Ἀπατίγτ. ᾧ Τ., απά ἵ9 ποϊῖοθά ἵπ Όνο 0]ο8- 
καγία ΟΓ, ἵμαι, ἈΤατ, Επίκ ξ ννας απ Απάοςλ- 
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5... κ ” 

λαΐλαψ ἀνέμου εἲς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο, καὶ ἐκωδύνευον. 8. 4. µ ή αγ πο 
ἈἍ Ὦ , 2 τν Ε] 

24 Προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν, λέγοντε «ἈἘπιστάτα, ἐπιστάτα, 3 98 

ἀπολλύμεθα. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ 3 «89 
ϱὔ ὕδατος καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. Ἐϊπε δὲ αὐτοῖς' Ποῦ 40 

ἐστιν ἤ πίστις ὑμῶν; «Φοβηθέντε δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντε πρὸς 3 «4 ἦ μ η μ 7 ϱ 
ε ’ ὁ »” δΝ » 5/ ᾿ . ». ς ε 4 ΔΝ 
ἄλληλους Ἠίς ἄρα οὗτος ἐστιν, Οτι καὶ τοῖς ἀγέμοις ἐπιτάσσει καὶ 
” 3 - 

τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ ; 6. 
΄ ᾽ ΄ - ο 3” 

96 Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, τις ἐστὶν ἀἄντιπέ- 38 1 
. - 3 . σαν ΔΝ . » 

91 ϱραν τῆς Γαλιλαίας. Εξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν αὐτῷ 9 

ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἵκανῶν, καὶ 
. 6 2 Ε ’ .., «4 κ 3 3, 3 απ π , 
ἵματιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, αλλ ἐν τοῖς µνηή- 

. - ᾽ 3 - 3 ’ ' - 

98 µασιν. ᾿Ιδὼν δὲ τὸν ἸΙησοῦν, καὶ ἀνακράξας, προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ : 
3 3 ῳ υ με μ - 

φωνῇ µεγάλη εἶπε Τί ἐμοὶ καὶ σοὶ, Ἰησοῦ, Τὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψί- 29 7 

9 στου; δέοµαί σου, µή βασανίσης. Παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύµατι 8 ᾿ µ » µη µε ον ο} αρ το µ 
- ΄ ος ” 3 ᾽ - 32 ’ ΄ , η) ’ 

τῷ ακαθαρτῳ ἐξελθεῖν ἆπο του ἀνθρωπου ' πολλοῖς γαρ χρὸὀνοις συγηρ- 

πάκει αὐτὸν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἀλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ 
δε” ᾽ η) 3 ΄ ς . Π 3 3 πα 

διαφῥήσσων τὰ δεσμᾶὰ, ἠλαύνετο υπὸ τοῦ δαίµονος εἰς τὰς ἐρήμους. 
2 ” Π 4 

3) Ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὃ Ιησοῦς, λέγων" Τί σοι ἐστὶν Όνομα; ὃ δὲ 9 
.. . 32 

8Ι εἶπε' «{εγεών ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἲς αὐτόν. Καὶ παρε- 10 
. 3 υ 3 ν υ ο. 5 4 

39 κάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξη αὐτοῖς εἰς τὴν ἄθυσσον απελθεῖν. Ἐν δὲ 

ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἵκανῶν βοσκοµένων ἐν τῷ ὄρει καὶ παρεκάλουν 3 
΄ 3 .. .,ω ’ 3 

αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψη αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρεψεν αὖ- 3ἱ 19 
- Φ - 3 . ᾽ 

33 τοῖς. Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσηλθεν εἰς τοὺς 5 18 
3 - -. υ 

χοΐρους" καὶ ὥρμησεν ἤ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίµνην, καὶ 

98 ἀπεπνίγη. ἍἸδόντες δὲ οἳ βόσκοντε τὸ Τ γεγενηµένον ἔφυγον, καὶ 35  Ἡ 

ὧππα. Βτί Τξ ταίπεγ ΕΘεΙΠΒ {ο Ἠανε Ώ6επ α ρορμίαγ τεσατάεᾶ α5 οχίεπᾶῖησ ἆεαρ ἆονγπ Ἱπίο {ο οατίῃ, 
πφε οἳ Όιε ννοτά. 

325. κατέβη.] ἈῬίοτπιγ ριςί5 ατο ο/ἵεη βαἰἱά κατα- 
ν, ΟΙ κατιέναι. ὁο Τ]πογά. Π. 20. ἀνέμου 

κατιόντος, 6ί 5αρε. Ῥ]αί. αρ. Βίερῃ. Τη65. Ῥαιι- 
..η, χἰ. 64. 3. κατιόντος ἔτι τοῦ πνεύματος. Ῥο] ας 
1. 109. κατιόντος τοῦ ἀνέμου. 

----συνεπληροῦντο.] Α Ῥορια]ατ οπίαοητοείς, ὮΥ 
ψμ]οὮ ναί Ἡαρρεπς {ο πο είς 19 αβοτίρεὰ {ο 

ασ». αππρ]εφ ατο [ουμά ἵπ Ώιε Ῥερί 
τη. 

38. πολλοῖς χρόνοις ῑτοί. απά Ἠοβθππῃ. ἴακο 
[ος πολλάκις. Βυί αἱ ἵπ νοτ,. 21. νο Επὰ ἐκ 

»50 Τ,οςρῃ. απᾶ Καπ. Ἠθγο {ακο χρο- 
α ριωγίδις αππ. Απά Ιπάεεὰ ενα 

ρεπεο ἵψ επί ἵπ Όνο (αφείσπ] νντίίεγς, απἆ 
οππείπνες οσ στα ἵπ νο Βερί, Τ,οερη. οἶίον Ὠἱος, 
Βί6, χἨνν. Α.. απά Ὑγεία, Ῥ]αί. ἆο Εις. χὶν. 30. ἐν 
δν πολλοῦς κατεσάπη χρόνους. Ἰ αάᾶ Τ]η- 
εγά, 1, 90, τοίχων ---γοῖς οις οὐκ ἀκρι/]ῶς ἐπεμνήσθη., 
51. 4 δν ο μοῖ], χώραν, 1. ο. αγία», ιπέ 

Ρατί οὗ ἵπ νε ή οἩι νο κο] οὗ Όνο νΥ]οκοὰ 
ποτ 

Εαήρ. Ῥπαπ, 1059, Ταρτά- 
σος ῬΒγο[μκος εστί {ῃ- 

Ῥαμἱκνοηε, οεροεία]]γ οἩ Ὀ κό), ἆδης, απιᾶ τάρτα- 
“Β]νεο) (καγη Ίνα) -λεὶ οοηκ{ἆετοά 5 ὃ το 
πάς ἀσηαίῃ ος τρίο, οἱ νο (νο ρτανο 

κοσπ ο Ίνανο Ίνεθῃ αν ἵῖ ννοτο οΠ]γ α ρατί, οἱ α 
ὐπά οἱ επίταπες ναγ. Ἡ αρροατν ο Ἠανο Όσσῃ 

6νεπ {ο 15 Ἰονεδί αὔγαδες. Τί πιαγ αἷ5ο Ὀο Το- 
πιαγκοςᾶ, Ὠναί, α5 ἵπ ἴπο Ο. Τ. Β]ιεο] 15 α Ρ]ασο ἴο 
ν/μ]ο] Όνο τισμίεοις σο, 45 ννα]] αθ {Πο νν]οκος: 
απά αδ οι βανίοιτ, ρε {ο Πἱ5 ἀθαί, 18 
τορτοεοπίεᾶά 45 Ῥεΐησ ἵπ Ηπάς», Ρς. χνΙ. 10. Λοίςβ 
Π. οτ, οἱ: 5ο Τί 15 ποί Ἱππρτοβθαβ]ο ναί (ο σοποτγαὶ 
οοποερίίοπ οῇἳ Ἠαάσς, α5 πιθαπ]ησ {ιο γοσίοπι ο {]ιε 
ἀραά, οοπηρτίκεᾶ Ῥοίῃ απ {η ίπι απά α Ταγίαγια 
ιο βροακ ἵπ Ο]αφεῖσα] Ἰαησιασο), οἵ α βίπίο οἱ 
αρρίπςθς απά α βίαίο ΟΓ πηΙκοσγ.. Τί 18 Ρίαίη ἠναί 

Ὦγ ἄβυσσος ἵ5 πιεπηΐ 5 ατίατας, 3ο 3 Ροι. Π. 
4, ννο Ἠανθ {ο ΟΧΡΤΟΡΦΙΟἨ ταρταρώσας.  νοι]ά 
Πιγίνετ οὔβοινο (ναί {πο μας αν. | οῇ Όιο Ηουῦ. 
1 ποεά ποί ανα 8ο ροτρ]εχοὰ ΕΠ]ο]ομίβί. 
οἵννΠηιβίαπάἶπρ ιο ἀοπ οί χο μη Π 18 6ςΓ- 

(αἰπ]γ ἀοτίνοά (15 Ῥατκ]. απά οπου βαρροβθος) 
ῄοπι ΝΟ} Υοι ποί Ποπ ἴἶπο αἰσπίβοφίοι, {ο 
δεεί:; ΠΟΥ Ἠπβ Τ ΠΥ ΑΘΠΔΟ ΤΠ οΟΠΠΠΙΟΠ Ἠν1{]ι ἄδης, 
Γ ϱηεροοί ναί νο ρτ/πι νο ρ]γείσα] εἰσπίβοπίίοι 
οὗ ΏΝν) να (ο αίσ ἀσεμ, {0 4οοορ ο, {ο ᾖο[ίοιο ; 
απά 5 ΠΠΕΠ ὁἷμ ἆεορ παν ἵπ βραγο] ο) κοπποιμίηᾳ, 
βο 1ο νοτὺ οππης {ο ΠΊσΑΠ, βσταἰνο]γ, κεαγοῇ οἳ 
βρε [οτ, Ἀο 1ο 1, 91. ππά αἷς [ου (1, ο. αηκ 
οβ]γ βοοκ) ἀσαῦι πποτο παν {ο ή άση ἴτοἈα- 
μπομ.. να νο ννογὰ νναν ογἰσίπα]γ πποτο]γ νο 
Ραβί ραγεἶρ]ο οἱ Ώνν., αππά ἀσποίιοῦ πα ρῇΕ ἶνι 
4μσ. Ιπάσσα, νο ννοτο )/ απά νο σγανο (οπ]]- 
οὐ ἵπ ΟσΥπιπή Ἠδ]ο) ννοτο οτἰρ]πα]]ν οπ]ν ραεέ 
Ραγοίρ]ον οὗ νοτα πιοπηίηα (ο ᾗσ' οµή, το Γο[οις, 

1. τὸ γεγενημένον.] ΜαπΥ ΜΗ. Ἰανα τὸ γεγο- 
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[ ἀπελθόντες ] ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἲς τοὺς ἀγρούς,. Ἐξηλθον 35 

δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός" καὶ ἠλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήµε- 
νον τὸν ἄνθρωπον, ἄφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ 

σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ: καὶ ἐφοβήθησαν. π- 86 

ήγγειλαν δὲ αὐτοῖς καὶ οἳ ἰδόντε, πῶς ἐσώθη ὁ δαιµονισθείς. Καὶ 3Ἱ 

ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἄπελ- 
αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἲς 

τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. ᾿δέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ, ἄφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει 38 

᾽Απέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ ἸΙησοῦς, λέγων" 
5 ” , 

Υπόυτρεφε εἰς τὸν οἶἰκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὃὅ Θεός. 39 
.. 7 - 

καὶ ἀπηλθε, καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὃ 

. . . ν] ω ᾿ 2 - 3 . 

ΕΤΕΝΕΤΟ δὲ, ἐν τῷ ὑποστρέψαι τὸν Ἰησοῦν, ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ 40 

Καὶ ἰδοὺ, ἠλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συνα- 41 
γωγῆς ὑπῆρχε, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, παρεκάλει 
αὐτὸν εἰσελθεῖν εἲς τὸν οἴκον αὐτοῦ ὅτι Φυγάτηρ µονογενὴς ἦν αὐτῷ 49 

ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἳ 

ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. ἸΚαὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν 43 

δώδεκα, ἥτις Ἐ ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον, οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾽ 
οὐδενὸς Όεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου 44 

τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" καὶ παραχρῆµα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 

Καὶ εἶπεν ὁ ἸΙησοῦς' Τίς ὁ ἀψάμενός µου; ἀρνουμένων δὲ πάντων, 46 

εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἳ µετ αὐτοῦ Ἐπιστάτα, οἳ ὄχλοι συνέχουσἰ σε 

Τίς ὁ ἀψάμεός µου; ὃ δὲ ἸΙησοῦς 46 

εἶπεν "Ἠψατό µου τίς" ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὖκ ἔλαθε, τρέµουσα ᾖλθε, καὶ προσπεσοῦσα 41 

αὐτῷ, δι ἣν αἰτίαν ἤψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς 
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇῃ' Θάρσει θύ- 48 

πορεύου εἰς εἰρήνην. τι αὐτοῦ 49 
λαλοῦντος, ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων αὐτῷ": "Ὅτι 

τέθνηκεν ἡ Φυγάτηρ σου" μὴ σκύλλε τὸν διδάσκαλον. Ὁ δὲ ἸΙησοῦς 50 

ΠΗὴ φοθοῦ" μόνον πίστευε, καὶ 

16 

11 

” .] 3 » 5/ ΄ ’ . 

Φεῖν απ αὐτῶν" οτι φοᾷῳφ µεγαλῳ συνείχοντο. 

18 
. ’ . / 3  ” 

τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ. 

19 

90 

9. ᾿Ιησοῦς. 

1 51 
»” . ε] . ΄ . Ὀ ος 

Όχλος” Ίσα» γὰρ πάντες προσδοκῶντες αυτόν. 

19 22 

98 

94 

20 25 

26 

9Ἱ 

99 
90 

81 

καὶ ἀποθλίθουσι, καὶ λέγεις 

88 

9 3 τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάΦη παραχρῆµα. 

36 γατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε 

56 

.) ’ .] , . ΄ 

ακούσας, απεκρίδθη αὐτῳ, λέγων ' 

9 ὉἹ σωθήσεται. 

νὸς, νν]οἷι 18 τοσοϊἱνθὰ Ὦγ Οτίεκὺ. απά Ῥο]οῖσ: Ὀαί 
νους αγ 
τἰσ]η]γ οππος]]εὰ Ὁγ αἲ] Εάῑῑοτς, Ὀοίπῃ ανθεηί Γγοπα 

[ἱσ]ελθὼν δὲ εἰς την οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐ- δΙ 

δένα, εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἀ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωδον, καὶ τὸν πατέρα τῆς 

ποϊιῖπᾳ {ο Ἰαβοις ειάεΥ ἃὶ ἀἰκοτάετ, οςσΙτ ϱ]9θ- 
νηηοτο ἵπ Βοπίρίητο. Ίο ππαν οΟΠΗ ἄνθρωπος 
ἐν πνείµατι ἄκα ἵπ Ἁπατκ ν. 5. ἵπ οἴ]γοτ σπα 
νο ή Γοτ νεα "ἂν εἰς ἷα 19 νΥΠίθῃ ἰατροῖς 

ΓΘΔΒΟΗΠ, ᾿Απελθόντες Ὀείοτο ἀπήγγ. 8 

αἰπιοβί αἲ] Μ88., απἀ, πο ἀουδέ, Ιπτοάισθά [γοπα 
Μα. ν, 90, 

ὅτ. [Οοπιρ. Λος χν]. 99.] 
40. ἀπεδέζατο] “'ΊοΥΡΙΊΙΥ τοσεῖνοά Ἠῑπι” ΛΑ 

β6Π8ο Ίπ]θτοπί Ἱῃ {ο ἀπὸ, απά Γοαπά ἵπ Όνο Ο]α8- 
εἶσαί ας ννο]] ας Όνο Βοτρίατα] ντος. 

43. ἀπέθνησκεν] “' νναβ (ας ἱ{ ννοτο) ἁγίηρ,”'  ννας 
πθατ απίο ἆθαί]ι.. Συνέπνιγον, ΓΟΥ συνέθλιβον, Νν ή] 
5 υβοἆ ϱΥ Μακ, 

40. οὖσα ἓν ῥύσει.] γής αφο οΓ εἶναι Νν]ν ἐν, 4θ- 

ἵπ αἰπλοβί αἲ] νο οοςί ΜΞΒ., ν]ίοἩ ἶ9 πἀοριεά Υ 
αἱ] Εάίοτε ἄοπα Ἰγ είς, {ο Βολο]κ. 

01. εἰσελθών.] Μπηγ ΜΒΒ. Ἰανο ἐλθὼν, ννλήο]ι ἶφ 
τουθἰνοὰ Ὁγ Ἰλ)οίς., Ογιοςῦ., απᾶ Βο]νο]σ. Καὶ Ἰωάν- 
γην καὶ Ἰάκωβον (Γοτ Ἰάκ. καὶ Ἰωάνν.) ἵκ Γουπά ἵπ αἲ] 

ο Ὀθεί ΜΒ. απά Ὑοτείοπα, απά Τ]ουρλγ]., απά 
ἰς οὐμοὰ Ὦγ Ἰλεις., Μαμ., Οτίοκὺ., Γή, απά 
Ῥο]ο]κ, νο ατα ρτουαδ]ν τισὴξ ἵη 9ο ἀοΐπᾳ, αφ να 
πηϊκίακο πηὶρηῖ οαπκι]ν αγία Γοπι ἴ]ο καὶ --- καί. 
ὙΎεῖ Όνο ΟΠΙΠΙΟΠ τοαδῖπα παὶσηί ὃς ἀε[επάςά. 
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πα. αι”. ῃ , 3. αά ς 
69 παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. ἴἔκλαιον δὲ πάντες, καὶ ἐκόπτοντο αὐτην. Ο 9. 

58 δὲ εἶπε ̓  
3 -- 3 ΄ 

64 λων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 

ΠΜἡ κλαίετε 

δδ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐφώνησε, λέγων Ἡ παῖς, ἐγείρου. Καὶ 

᾿ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα 

66 αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. Καὶ ἐξέτησαν 

γειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 

Ι ΙΧ. ΣΥΓΚ44ΙΕΣ4ΜΕΝΟΣ δὲ τοὺς δώδεκα [μαθητὰς αὐτοῦ] 1 

62--- 56. ΙΧ. 1 --- 

κ” Γ , Π 
ἔδωκεν αυτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ νό- 

’ . . 3 , 3 η) ΄ . Π ”- 

9σους Φεραπεύειν ' καὶ ἀπέστειλεν αυτοὺς κηρύσσειν την ῥασιλείαν του. Ἰ 

3 Θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἄσθενοῦντας. 

αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν' µήτε Ἰ ῥάδδους, 

4 ἀργύ Σ μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. Καὶ εἰς Ἡ αργύριον  µήτε ἄνα ν, ς ἔχειν. ὲ εἰς ην 

ὅ Θητε, ἐκεῖ µένετε, καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 

62. ἐκόπτοντο αὐτήν] “Ὀενναϊ]εά Ἰετ.” Κόπτε- 
σθαι Ῥτορετ]γ κ ππ {ο Φεαί ΟΥ δέγίκε οποβεἰ/; απά 
ποπ, Ὀδσααςο (ναί ἶ5 {1ο α5αα] αοοοπιραπἰπιεπί οΓ 
εχκίτεπιο στιεῖ, {ο Φεισαιί, ϱγίευε αν απη οπο. Τί 
3ΠΏΦΥΥΕΙΑ ἴο ἴἼθ ἨΗεὺ. Ιω, /ΠΙοΙ 16 Γο]]ονγεά Ὦγ 
9. /οη, οτ Ὢ}, ουε, ππᾶ Ίαν 6οπιεπιθς ἴπ {]θ 
ερί. (α5 Ἠετέ) ΙπΙρ]Υ απ Ασοουκαΐϊνε, ας Ώ6οοπῃ- 

Ίπσ α Ώεροπεῃί. 
54. ἡ παῖς.] ἸἈΝοπαϊη. [ος Ψοσαί., ΥΙΟ οσο 

αἶςο αἱ γΙ. 25. κ. 2]. χ. 52. χνΏ]. 11. απ Ματκ ν. 
4]., απά εοπιθίίπιες ἵη ια Ο]αβείσαὶ υντ{ετς, ϱ5- 
Ρεοῖα]]γ νε Λο οπ68. Τηε νογάς ἐκβαλὼν ἔξω 
πάντας καὶ ατε ποῖ {οαπά ἴῃ 6ΟΠ18 ΥΘΣΥ αποϊεηί Μ595. 
απᾶ Ὑετδίοης, ατο τε]εοίεὰ ὮΥ Ξο]λι]π. απά Βοί- 
πεπη., απά σαποε]]εὰ ν Ταοημτα. ΤΠε6υ ορτίαϊπ]γ 
ππαη Ἠανε Όεεῃ Ἱπποάισεᾶ {τοπη {11ο ρατα]]ε] Ῥραδ- 

οὗ Ματκ,. Βαίΐ αξ ᾖνε Μ598. ατθ 80 ΥΘΤΥ Γ6ν/ 
(οπ]γ αὔοιί 8], πιαγ ννο πο ταίπετ 5α8ρθοί αη αεεῖ- 

οπεφδίοπι 7 

ΙΧ. Ἱ. μαθητᾶς αὐτοῦ.] ΤηεῬο υνογάβ ατο οπι- 
εεὰ ἵπ ΥετΥ πΙαηΥ οἳ ιο οερί Μ35., βευοτα] Ὑογ- 
εἶσπα, απά 8οιπο Ἐαίμετ»: απἀ ατο οαποςθ]]οά ὮΥ 
πἰπιοβί ενοτγ Εάῑίοτ ἴτοπι είς. (ο Βο]ο]ἆ. Ῥοπιθ 
Μ88. απἀ ἴποκε Ὑογβίοπς νπ]ο]ι Ἠανο ποί µαθ. 
αὐτοῦ Ἠανε ἀποστόλους αὐτοῦ. Νοθπα, (λοτείοτο, 
επη ὃς ρ]αΐποτ Όναῃ επί ῥοί]ι ατα {τοπα {ιο πιατρίη. 
Π πια εαἰὰ, Ιπάεεᾶ, (ἶγιί Ἴνοβο ν/οτὰς ατο οΟΠ- 
“να. Ὁγ Μαι, κ. 1. Βαΐ 1 ἵ πποτο ρτοῦαῦ]θ 
Όναί Όνοαγ Ἠανο Όεεῃ Ἱπίτοάποθοα {ποπι ἴΊχεπορ, 

Τ Τ6ΆΑΒΟΠΦ ΠΙΑΥ Ὁς Ἱπιαρίπεά {οτ Οιοῖτ ἵπδεγ- 
εἶσπ ναι Γοτ γείτ οπικκίοπ. Τα ε)Πριῖςα] οκ- 

οι οἱ ἑώδεκα, Γοτ {ιο Τιρείηρ Αγροβίΐος, 18 
πῖ ἵπ Όνο Ν. ἨΤ., θιουρἩ, 45 πισηέ Ὦο οχ- 
. Όνετο ατο σοεπετα]]γ 8οπῃο Μ98, νηΊο] 

Ὑς ἁπόστολοι πἀάεά.  οαπποί θα Ἰοτο πη]πιαἆ- 
επί οἩ νε Ἰνιὰ οπἰἠοἶκπι απιά ἀἰκίπσρπιοις Αρίγἰί 
εν]ησεά Ὦγ νο καρροτίογν οἳ (νο βγκίοα νο] 
εσπκίάετα νο Ὦππιοπίπος 45 ΠΠΘΤΟΙΥ Ἰηπαίίσς, 
Γοτ Ονουσῖι ἁππιοπίασκ απ Γαηαίήον νου] ἵπ εἰ] 
γρτκο 6οπη {ο ἵνε αν ρ]α(π]γ ἀἰκήαπσ{κ]ιοὰ 45 ννογ]Ἡ 
απ πναίκο νασ, Υεῖ νο ροΓνοῃς ἵπ φποβίοη βοοΚ 
το πουγα](χο Εκ Ὦγ [οκίίπα απ α[ίον {π Ὠνοίτ νοτ- 
εἶσπα, πμ ΙΓ ἄλλους ννοτο Γουπὰ Ἱη νο (οχι, 

--καὶ νόσους θεριπείειν.] Την 9, αν Βογποτῃ. 
τοµαήκα, απ ολ ρίσαὶ {οτπι οἱ οκργοκκίοη {ΟΥ καὶ 

ουσίαν ϐερ. νόσους, ο νμΊεΗ Ίνο πἀφα σον 4η πρρο- 
ες οκαπιρ]α Ποπ Χοῃ, Απαν, 1, 5, ο], Σ, ἴζωκε 
Κύρφ χρήπατα πολλὰ, Κῦρος ὁ) ἠκείνῳ δῶρα ---καὶ τὴν 

7. 

ΜΤ. ΜΕ 

5. 
οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει Καὶ κατεγέ- "η σα. 

Αὐτὸς δὲ ἐκθαλὼν ἔξω πάντας, καὶ 39 «40 

4] 

καὶ διέταξεν κ 

οἳ γονεῖς αὐτῆς ὃ δὲ παρήγ- 48 

οα 
Τ 

Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς' Ἰηδὲν 9 «ϐ 

µήτε πήραν, µήτε ἄρτον, µήτε ΙΟ 
ἂν οἰκίαν εἰσέλ- 1 10 

Καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται 14 1 

χώραν µηκέτι ἀφαρπάζεσθαι, τὰ δὲ ἧρπα- 
ςὅσ ἀνδράποδα ἀπολαμβάνειν. 6ο Μαϊίίμ. (τ. (ατ. 

.α. 

2. ἀπέστειλεν, ἄτο.] «οπιρ. Μαΐί. κ. 7. Ἱπ ὧα 
(οτεροίπσ νειεο Ιί ἶς εαἷά, ἰαί Ἰε σανο (επι 
ον/ετ {ο σαδί ου{ί ἀΦπιοῃς απά {ο Ἠθα] ἀῑδοτάςις. 
π {Ππῖς ιο 5εηςο 15, ἐλαί Ί1εΥ Ἠαά α οοπιπλἰβδίοῃ 

{ο σο {οτί απά ετοεγοῖδε ἴλαί ροΐνος, ἵπ οοπ]αποίΙοῃ 
νη(Ώ πε ρτοπολίης οῇ {πε ο. 

9. ῥάβδους] ΜαπΥγ Μ55. Ἠανο ῥάβδον, νΠῖο] 18 
το[εττεά Ὦγ αἰπποςί αἰ] {ιο τοσεπί ])άΐΐίοτς. 366 
οίο οἩ Μαϊ. κ. 10. ᾿λνὰ, α-ρίθςθ. 3ο Μαίΐ. 

ΧΧ. «). ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον, ἃπἀ δν, 1. 6. ἀνὰ µετρη- 
τὰς δύο ἢ τρεῖ. Ότπ ἰὶς αἰςίγιῤιίίυε 8ΕΠ5Θ, 85ε8 
Ῥοτποαπι. απά Μαι. (τ. ατ. ᾧ στο. 9. Τ]ε Οοπι- 
πηθηίαίοτς απά («ταπιτπατίαΏΒ, ἨΟΥνΕΝΘΥ, 866ΠΙ 
ντοπσ ἴπ δαρροβίπς ναί 1π ἐ]5 Ιά1οπα ἴπο πάπηθτα] 
απά ποιΏ Ῥε]οπρ {ο {λε ἆνα. Τ]θ6γ ατο ταίμετ {ο 
νο το[οττγεὰ {ο {ιο ογῦ; απά χο ρτεροβίῖοη ἶ5 {ο 
νο ἴακεπ α5 ραί αὐφο[ωίείη (Ενας Ὀοσοπιίης, 38 1 
Ἰήθτα, απ αάυεγῥ}) Ὦγ απ ε]]ιρεῖς οῇ ἕκαστον, ΝΠΙΕ] 
5 δοπιείπηος οχργοςφεᾶ, ποισἩ σοποτα]]γ Ιαβ {ο 
ψο απἀετείοσά. Ουγ ννοτὰ αρίεσε Υν6]] 6ΧΡΓΕΕΡΘΒ 
Ώινο Γοτος οϐ ἴἶιο Ιάίοπα: Ὀοῖπρ {ος αἰ-ρίεςο (38 Ιϊ 
ννας Γογπιοτ]γ ντ {οη) ννποετο ρίεςο οοπιίπςσ ΓΓοπι 
Όιο Πα], ρεΖσο (ννμίο]ι 19 (Γοπα ἴἶνο (ἄθττῃ. Ώθίδβθη, 
{ο Ρίο: Γοτ ρίοσθ απἆ Ρἱ{ Ἰανο πο 5απιο οτἱσίπ), 
οχαο]γ απ.ν/6Ι5 {ο ἕκαστον, 38 Ν6]] 1 πιαγ ; βἴποο 
Όλα ο δν οϐ φεραγα(ἶοπ ἵδ απῖίο αδ Ἰηπατοηί ἵῃπ 
ἕκαστος αν ἵπ ρρχτο, Βοί], ἵπ [αοῖ, Ῥείηπς ογἱρίπα]]γ 
Λαφεῖνο υεγβα/ς, αἰσπ]/γίπς ἠγοίοπι ο[/, δοραγαίσα. 

---ἔχειν.] Της ἵδ αβια]]γ οχρ]αίποά ας ΙΠβΗ, 
{οι Ἱπαροταί, ἔχετε: ἃ πο αππῃσααοπί Ιάϊοπα, ἴο 
ΊσβεοἩ. πο Ἠατεμποβς ο νο] Ἑ]η]ο]οσίδί5 ροη- 
εγα]]γ πρροξο απ οἱ]γρ8ο ο απ. Γπιρεγαίίνο ο) 1οἱθήι, 
οτ οἱ δε. Ευ Ἡ ἵ Ὡοίίου, νι οτι. οἳ Ὑἱσ. 
Ρ. 501, ο βπρροβο {πο Ιάΐοπα {ο Ὦο6 α το]ίφπο ο 
πποίεπί εἰπιρ]]οίίν οῇ Ἱαπρπασο, ννηση α δὴ νπβ8 
οχρτοκεο εἰππρ]γ Ὦγ α νοτῦ ἵπ πο Τηβπίήνο, ΟΓ 
(ή Όνοτο ἵς απ οοπβτπηπ Ίο ἵπ πο Ίβο οῇ ιο Ἠο- 
Ῥτονν νοτῦ, Το ρτ]ποῖρ]α, Ἰοννονοτ, οπηποί αΡΡΙΥ 
το Όνο ρ]τακοο]οσν ο Ιπίογ Οτοσκ ντο, 63- 
Ρος α]]1ν ρτορο ντο, Τί νι] ακασ]1γ ο Γουπά 
Όναί Ότο Ππβπ]ήνο Ἠπβ α το[οτοῃοθ {ο βοιπο νοτῦ 
νήσο] Ίνας ρτοσσἁσᾶ, απά {ο νο νο νντίίου, Ἱῃ- 
πλνοτίσπ!]γ, ασζοπεπιοα{ον {ο οοηκίηο[ἶοπ. ΤΙΝ 
Όνο Ἰάΐοπα 1 απάοΥ νο Ἠοπά οὗ παπίαροάσίο ; 
ο, στ, Ἠστο ἔχειν ἵν λος αν {/ αἴρειν (εο[εττοὰ ἴο 
εἶπε, Ραε) Ἠπὰ ρτοσσᾶεᾷ, παπά ποί αἴρετε. 



Ι10ΌΚΕ, ΟΗΑΡ. ΙΧ. 6- 168. 

ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης' καὶ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν 

ξερχόμενοι 6 
1 δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώµας, εὐαγγελιζόμενοι καὶ Θεραπεύοντες παν- 

δῶ ο. - 3 αι 3 ’ ΄ 3 / 

1 ποδων Ὅμων αποτῳαάξατε, εἰς μαρτύριο» ἐπ αυτούς. 

14. ταχοῦ. 
ΙΓ  Ἡ Ἴκουσε δὲ Ηρώδης ὃ τετράρχης τὰ γινόμενα ὑπ) αὐτοῦ πάντα" Ἱ 

: καὶ διηπόρει, διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων, ὅτι Ἰωάννης ἐγήγερται ἐκ 
1 γεκρῶν»' ὑπό τινων δὲ, ὅτι Ηλίας ἐφάνη' ἄλλων δὲ, ὅτι προφήτης 8 

16 εἷς τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. καὶ εἶπεν [ὸ] Ηρώδης" Ἰωάννην ἐγὼ ἄπε- 9 
κεφάλισα". τίς δέ ἐστιν οὗτος, περὶ οὗ ἐγὼ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἑζή- 

τει ἰδεῖν αὐτόν. 

0. Καὶ ὑποστρέψαντες οἳ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἔποίησαν. 10 

581 Καὶ παραλαθὼν αὐτοὺς, ὑπεχώρησε κατ ἰδίαν εἰς τόπον ἔφημον πόλεως 

ο καλουμένης βηθσαϊδά. οἳ δὲ ὄχλοι γνόντες, ἠκολούθησαν αὐτῷ ' καὶ 1 

4 δεξάµενος αὐτοὺς, ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς 

16 6 Ἀχρείαν ἔχοντας Θεραπείας ἰᾶτο. Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν" προσελ- 18 

36. «Θόντες δὲ οἳ δώδεκα εἶπον αὐτῷ ᾽Απόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα ἄπελῷόν- 

τες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ τοὺς ἀγροὺς καταλύσωσι, καὶ εὕρωσιν 

1 ο ἐπιοιτισμόν' ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. Εῑπε δὲ πρὸς αὐτούς" 18 
1Ί Αότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἳ δὲ εἶπον' Οὖκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ 

πέντε ἄρτοι καὶ Ἐ ἰχθύες δύο" εἲ µή τι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν 
εἰς πάντα τὸν λαὺν τοῦτον βρώματα" Ίσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντα- 14 

19 99 πιοχίλιοι. Εϊπε δὲ πρὺς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ" Κατακλίνατε αὐτοὺς 

40 κλισίας, ἀνὰ πεντήκυντα" καὶ ἐποίησαν οὕτω, καὶ ἀνέκλιναν ἅπαντας, 15 

41 {αθὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναθλέψας εἲς τὸν 16 

οὐρανὸν, εὐλόγησεν αὐτοὺς, καὶ κατέκλασε, καὶ ἐδίδου τοῖς μαδηταῖς 

9. 3 παρατιθέναι τῷ Οχλῳ. Καὶ ἴφαγον καὶ ἐχοριάσθησαν πάντες" καὶ 1Τ 

16. 8. ἴρθη τὸ περισυεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα. 

1 5 ΚΙ ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόµενον καταµύνας, συνῆσαν 18 

αὐτῷ οἳ μαθηταὶ, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς, λέγων ίνα µε λέγουσιν 

οεϊνεὰ Ὦγ Ἰγείς., Μαµ., ἀτίθκὺ., Τήεπα., Ἐπαρρ, δ. καὶ τὸν κον.] Ῥοτποπῃ. Ννε]] τοπάςτα νο καὶ 
παπά Βοᾖο]Σ. αἄεο, ΘΝΟΠ; παπά Ἰο απά Βολμο]ς Ἠανο τἱρ]]γ το- 

πιονθς {ο οοΠΊΠΊΣ αΠΘΓ ἐκείνης, 35 ἴπο οοπβίγαςΓἶοἩ 
οῇ νο φοπίοπσο τοφι]τοάς νι νο] Βοτπεπι. 
οοππραΓος ΑτίδίορἩ. Αν. 1190. διὰ σὲ τὰ πάντα κρα- 
τήσας καὶ (6νΕΠ) πάρεύρον Βασιλείαν ἔχει Διός. 

7. διηπόρει] “Το να» ἵπ ἀοιδί απά Ρρετρ]οχίϊγ,” 
ΠΑΤΠΟΙΥ, νν]αί {ο Οήη]ς. 

10, πόλεως] “οὗ ιο οἵίγ, ος νο ἀῑκίποί οΕ 
Βοἱλαϊόα. 

19. ἡμέρα ὕἤρζατο κλίνειν.] Κλίνειν απᾶ 18 οοπι- 
Ρουπάφ απο οῇ ο κο γη] ἥλιος οἳ Όιο ἀθο]ίπα- 
εἶοι οὗ νο επ ἴο πο Ἠοτίποῃπ, ΒΟΠΙΘΗΠΙΘΑ, 48 
Ἰθτο, ἡμέρα ἵ8 α9οἆ Ἰηκίοπά οὗ ἤλιος. Όπ πα Ργος- 
οπί (ταηρασίίοῃ, οοπρ. {οπή υΙ. ὅ, ΑΕ τὰς κίκλφ 
ευὺ. ἐν, απά οὔσας, ΟΥ κειµένας. ἜΤ]ο ο111ρα. ἰ8 (γο- 

Ονας ο πμ. Καπ, απά οἴ]νοτε 5οοΚ {ο τοπιονε νο 
ἀϊπου]ιν ὃν ἰακίπρ εἰ µή τι Το πωπι φᾶ, απὰ 

ααθηί 1 νο ϱ]αβείσπ] νντίίοτα, 
--- ἵνα καταλύσωσι] Ενας Όνογ ππαΥ βθο] καταλί- 

µατα, ΟΥ Ἰοάμίηαα ν) ας χἰκ. 7. απά (δη, χχὶν. 55. 
(Βορι.) Τηο ἤμιτο ἵν ἀοτῖνοά (Ίο ναί ἵπ ουτ 
είασο Το είαμαςς) [τοι (τανε]]οτα απ]οπάῖηα Ὠνείτ 
ὑδαρί απά απρίτόίπς (ποπιφε]νος, 

15. ἰχθύες ὁψο.] ἸἜΤηϊς, ἱπειοπά οὗ ὁμο ἰχθίες, ἵφ 
Γουπά ἵπ α νουΥ στεαί παπηῦοτ οὗ Μ8ΝΒ., απά ἵ9 Τ6- 

ολ ον. Ονεῖτ πιοπηίης, νήσοι να 

14. κλισίας.] Ἀα8. κατά. ἜΤϊο γνοτὰ ἵ νοτγ 
μή ἵπ Όνο ϱακείσαὶ ντίοτα, Όαί ἵν Γουπά ἵπ δο- 
8ορ]ς. 



ΤΌὉΚΕ ΗΠΑΡ. ΙΧ. 190 --- 29. 

” 3 19 οἳ ὄχλοι εἶναι ; 

963 
ΜΤ. ΜΚ. 

Οἳ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον' Ἰωάννην τὸν ῥαπτιστήην 16. 8. 

ἄλλοι δὲ ᾿Πλίαν' ἄλλοι δὲ, ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 1 3 

90 Εἶπε δὲ αὐτοῖς' "Ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς δὲ [ο] 15. 3 
ς Δ 3 ΄ 3 -” 

Ο δὲ ἐπιτιμησας αὐτοῖς 3» «80 «91 Πέτρος εἶπε' Τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ. 
" -”, -” ι] 

εἰπὼν, ὅτι δεῖ τὸν Τἱὸν τοῦ ανθρώ- οι δἱ 20 παρήγγειλε μηδενὲ εἰπεῖν τοῦτο ᾽ 
ω 3 » 3 πώ 

που πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσθυτέρων καὺ 
3 ; 35 . -- ς 

ἄρχιερέων καὶ γραμµατέων, καὶ ἀποκτανθηναι, καὶ τῇ τρίτῃ ημέρᾳ 

ἐγερύῆναι. 
3 Έλεγε δὲ πρὸς πάντας. Εἴ τις Θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, ἄπαρνη- 3 94 

’ ς . ιπ 3 ’ . ᾽ 3 .. 3 ς ’ ιν 

σάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἁράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ [καθ ἡμέρα»,] καὶ 
8 ΄ ) 3 ” . 3 Π 

94 ἀκολουθείτω µοι. Ὃς γὰρ ἂν Θέλη τὴν ψιχἠν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει 3 5 
3 3 2”. 3 , 3 . ” τ 

αὐτήν ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψιχὴν αυτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει 

96 αὐτήν. 

96 τὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς; Ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ µε καὶ 

ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὃὁ Τϊὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνῷήσεται, 

. 3 ” 

Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἕαυ- 36 6 

τοὺς 98 
ο, 
οταν 

” ’ .] ” ν .. Γ λ -” ς ’ 3 ; 

ἔλθη ἐν τῇ δόξη αὐτοῦ καὶ τοῦ Πατρός καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 9, 
-  ε-. 3 ε.., πο » ζ ε , «ἲ 3 Ὁ , 

21 4{έγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς ' εἰσέ τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἳ οὐ μὴ γεύ- 38 1 

σοιται Θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν ῥασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 11, 
’ ς 3 

5 ᾿γένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι οκτῶ, καὶ παρα- 1 9 
3 ’ - μ. η» 

λαθών [τὸν] ΙΠέτρον καὶ Ιωάννην καὶ Ἰάκωδον, ἀνέδη εἰς τὸ Όρος 
΄ ιό 3 3 « 

29 προσεύξασθαι. Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ προσεύχεσθαι αυτὸν, τὸ εἶδος τοῦ 5 «8 
’ 3 - Γ υπ ς ς ᾽ 3 ” ν ος ’ 

προσώπου αυτου ἕτερο», και ο (ματισμος αντου λευκος ἐ-αστραπτωγ. 

20. ὁπ.] Τ]ι ὃ 15 οπιϊε{οᾷ ἵπ πιαπγ σοοά Μ55., 
απά 19 σαποε]]εὰ Ὦγ Μαϊ. απά Β6]ο]π. 

23, Τ]ε αἰτεταίίοη ἵπ ραποζααίἶοἨ νε] Τ Ἠανθ 
πάορίεά 1π τοῦτο" εἰπῶν, ὅτι 566ΠΙ5 οπ]]εά {ο ὮΥ 
Ῥτορτίείγ, απἀ 85 οοπβτιπεὰ ὮΥ πο ρατα]]εὶ ρας- 
βασε» οὗ Μαίιανν απά Ματκ. ΤἜΤ]8 παγγαϊῖυε 
βεηφε ο{ εἰπεῖν ἵβ Υετγ {γτεφιεπί. 

905, καθ’ ἡμέραν.] Τ]ε Εάῑῑοτ παπά ΟτΙΐο5 ατθ 
ἵπ ἁοαὈί α5 ἴο να ρεπΙίπεηθς οῇ 15 πουν 
είοη. Ἡ ἵ9 γε}εείρά Ὦγ Ἰλεῖς., Μα. απά 96]νο]Σ, 
Ὀαῖ γεἰαἰπρά Ὁγ Οτίεκὺ., Ἐπαρρ., Γΐπα., απ Ὑαἲ. 
Εκίρτπα] ενίἆεποε 18 ρτείίγ εφιαἰ]1γ Ὀα]αποςά ; νο 

απ τοσθηβίοη απά αἱπιοκί αἰ] ιο Ὑετ- 

γετκίομα, απά ϱενοτα] Εαίμοτε, 
Οηίθκὺ, Ονηκα {έ ννας τοπιονοὰ ΡΥ ο (ἱργαγίί, 38 

αστες νο Ἰήπας απά νου] 
αεεεἰείεπε, νηο]ι Ἱπάπσθά κονετα] ο) νο Εαιῤνοτ 

Όνο εἰκὴ αἱ Μασ, ν. 23, πια Ἰανο 
το ὑπγοάμο, καθ ἡμέραν Ἰνοτο. 

Βυι Τ ταὔνεν Οήρὶς Όναί Όνογ οπ]γ Ὀτουρέ τε Γου- 
νατά {ο οοπαρ]αῖο (νο Ες, πο νο (εκ έ, απ] εἶναι 
Ἱανίπα νου ακση γοπι Όνοπι Ὁγ ἴἶνο Αοιοίακίν 

οσσ ακομα] πιπγκοὰ ἵπ νο πιαγρἴπ ο 
εορίσα, απά Όνοα ας ἱπίτοδησσὰ Γπίο ιο (οχι οἱ 

Γπαπκεγήρέα, Ἡ νναν που, οννονου, ἶ οοπεσίνο, 
ἱπαούδυσεά ἀίγεοίίῃ τοπ νο Ἐπνοτη, ος ιο Ἱη- 
ἑαγργεῖρτ. να, πο ἀσανε, αἱ βγί Ὀογτον/οὰ ὮΥ 
νο Μελοίίακίε; απ [γοπα Όγθπη να πππκος {η 1ο 

πιαγσῖπ οἳ οορίο5, Ποπ Ψηεπεθ οατε]οςς 5οπῖθεΒ 
Ἱπίτούπσες Τί ΙΠίο {Πε {εχί. 
ο. [ζοππρ. Μαιου κ. 99. ανἰ. 20. ἆολη χ. . 

205. δημιωθείς.] Ῥερεαί ἑαυτὸν ἵπ {ο 86πΠ5ο ἕαν- 
τοῦ ψυχήν. ἨΗετοάοί. νἨ. 99. Ίαςδ τὴν ψυχὴν δι- 
μιώσεαι. 

26. [ζοπιρ. Ἱπία χα. 9. Μαϊϊ. κ. 90.] 
28. ἐγένετο ---ὀκτώ.] ἜΤπετο ἵ5 Ἰοτο βοπιθίλίπσ 

βοοπηΙησΙγ αποπαπ]οις Ιπ πο οοηβίτΙσ{Ιοή 5 {ο το- 
πιονθ Ισ, 80Π16 τθσΙτ {ο ιο ἰάἱοίη ΥΥΠοτοΘΥ 1π 
Ἠερτονν απά Ηε]]οπ]εά σα] ΡΗταξθο]οΡγ νοτρς δίησι- 
Ίατ ατο απ]έοςα νν1έ]ι πανφι ϱνν. Ῥιί ναί ρτ]ποί- 
Ρ]ο 18 μα κ] Ἰθτθ, Απ α5 {0 ἐγένοντο, ΠΙΟ] 
80Π16 νοι]ά τοαᾶ, 1 19 α πιοτο οοπ]οσοίμτο,. ἜΤ]ο 
{ταί] 19, ελα! ἐγένετο 18 πο (νο ἴτας νοτῦ {ο ἡμέραι, 
Ρα, {οσεί]ον νν Ιλ δὲ, οοηβ(αίος (Ὁγ αἨ αἴρια 
ΟΕ τοῦτο) α Γογπιμία, [οσο ἵπ Βέ. Γαία, νν]]ο]ι 
ΠΠΘΤΕΙΥ 9ογνος {ο Ιπίτούμσθ ΒΟΠΙΘ ΠΟΥ ΠΑΤΤΑΙΙΟΠ. 
Της ἐγένετο δὲ, δες. Υν]] Όο οοπποσίο νν] καὶ 
παραλαβών ; Απά οΟΠΒΕΩΙΠΘΠΙΊΥ ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ νν]] 
ψο α ραγοπιο[ἱσαὶ οραπογ{]ιοφί οῇ ἴλο ρτοσσά τς 
μετὰ τ.λ.τ. ΑΒ {ο χοβο ποπ ἀοποίης εππο, 
ποπ ραί ἵπ νο Νοπιπαίίνο, (41ος Υν]Ιο] νο 
ΠΙΑΥ ΓΟΕΚΟΠ ὅσαι ἡμέραι {ο ὁσημέραι, ΝΙΟἩ οσο ΙΤ 
ἵπ 1ο οΟΠΙΠΟΠ {οχί οὗ Τημιογα, νί, 6041) Όνοτο 18 
πιπη(ζοκ]γ απ ολ ρεῖν οὗ α νου ἵπ νο ρ]ητα], 
εἰ]ογ εἶσι ο ἦσαν, ποσοτάἶηῃ {ο ιο οοπίοχί, Ἀθο 
Ἠοπι, 04, ξ. 90... Ἠοννονος, νο οχργθβΒίοῦ ΒΟΙΠΟ- 
Ππιον (48 ἵΠ πο 6.86 ΟΓ ὕσαι ἡμέραι) ΏδοθήςΒ ΔΗ 
αὐἰρεγλία/ ρήγαχε, απᾶ αβοτνναγάν απ πνοτὺ. Τὸν 
Ὅ οπιίίοἆ ἵπ νΟΤΥ ΠΙΠΗΥ ΝΤΡΡ. απά οατ]γ [άἱἱομς, 
ππάὰ ἵν οππσσ]οὰ Ὦγν ΜΗΝ, Οτίσκὺ,, παπά βομο]α, 
τηπρς νι νο εα Πσίοηέ ΓΟΛΝΟΠ. 
29, λευκὸς ἐζ.] “νου ἀμμλίηα νν]ήίο,”. Το ἐξ. 

ἵς Ἰπίομκίνς, 
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17. 9. Καὶ ἰδοὺῦ, ἄνδφες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν ἸΙωῦσῆς καὶ 30 

. 4 Ηλίας: οἳ, ὀφθέντες ἐν δόξη, ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ, ἣν ἔμελλε πλη-- 8Ι 

ροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ. Ὁ δὲ Πέτρυς καὶ οἳ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεθαρημένοι 38 
ὕπνῳ" διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δύξαν αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο ἄν- 

ὅρας τοὺς συγεοτώτας αὐτῷ. Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὖὐ- 58 

θι . αἱ 
ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἴγαι 

ὅ ο Ἁ μίαν Μωῦσεϊ, καὶ μίαν Ηλίᾳ" μὴ εἰδὼς ὃ λέγει. 

τοὺς ἀπ αὐτοῦ, εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν ᾿Πηοοῦν. Επιοτάτα, καλόν 

καὶ ποιήσωµεν σκηνὰς τρεῖς, µίαν σοὶ, καὶ 

Ταὔτα δὲ αὐτοῦ 34 

Ί λέχοντος, ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίασεν αὐτούς" ἐφοθήθησαν δὲ ἐν τῷ 

ἐκείνους εἰσελθεῖν εἰς τὴν νεφέλην ̓  
αρ « ’ . 8 ... . αν ’ . 

Οὗτός ἐστιν ὃ Τίός µου ὃ ἀγαπητός' αὐτοῦ ἀκούετε. καὶ, 86 λέγουσα | 

καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς γεφέλης, 35 

. ΄ ᾽ . 2 - 

ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὶν, εὑρέθη ὁ ἸΙησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν, 

καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέφαις οὐδὲν ὧν ἑωράκασι». 

Ἰγένειο δὲ ἐν τῇ ἕξῆς ἡμέρα, κατελῷόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, 3τ 
’ δι 7] λύς 

συγήντησεν αὐτῷ ὀχλος πολύς. 

ησε, λέγων ̓ 

µονογενής ἑστί μοι" 

Καὶ ἰδοῦ, ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεθό- 38 

4ιδάσκαλε, δέοµαί σου 3 ἐπιθλέψαι ἐπὶ τὸν υἱἷόν µου, ὅτι 
καὶ ἰδοῦ, πνεῦμα λαμθάνει αὐτὸν, καὶ ἐξαίφνης 38 

όν ’ 3 υ 3 - ΄ 3 ο 3 

κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ αφροῦ, καὶ µόχις ἀποχωρεῖ ἅπ 
κι , δι 

αὐτοῦ, συντρίθον αὐτόν. Καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου, ἵνα ἐκθά- 48 
υ 2 3 2 3 - 

λωσιν αὐτὸ, καὶ οὔκ ἠδυνήθησαν. "πυχριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ' 41 

. γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμµένη ! ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, 
ο αμ Με. ’ ν ς/ τ ... . 

καὶ αἀνέξοµαι ὑμῶν; προσάγαγε τὸν υἱόν σου ὧδε. Ἔτι δὲ προσερ- 48 
, 1 -” ”., --- . ’ ’ . 

χοµένου αὐτοῦ, ἔρφηξεν αὐτὸν τὸ δαιµόνιον καὶ συγεσπάραξεν έπε- 
’ ο πι - - ’ σα” ’ λ.. . ” ἁ 

τίμησε δὲ ὁ Γησοῖς τῷ πγεύµατι τῷ ἀκαθαάρτῳ, καὶ ἱάσατο τον παῖδα 
’ Ν - 3 - ’ 

καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ 48 
’ - - 

εγαλειότητι του Θεου. με ἤ 

90. ὀφθέντες ἐν ὅ.] “αρρεατίης νι α τοβρ]οή- 
Όρο «αργα Ἡ. 9. 

ο]. τὴν ἔξοδον.] Τλής ποτά οΏοπ εἰρπίῇος α 
πιΜίαγι οπρεαἰπίοπ, Ὀοῦι ἵπ πο Βοπρίαταὶ απ 
Οαεεῖσα] ννΣ]ίοτ. Ἠσποο 50Π16 Ἰανο Ἱππασίποά 
Όναί 1 οτο Πσιτανο]γ τορτοκθη{ς (6 εοπ{οδέ ους 
ΤΙ, οτὰ ννας αΏοτννατὰς [ο πιαϊηἑαῖπ ασαϊἰηεί πο Το- 
Ῥε] τοις ᾖσννς, ο Πϊ5 πἀνοπί αἲ πα ἀοθίτασίίον ος 
ἠσταφαίοπα, Βαί Οπής 18 ποϊ]ογ ννατταπίοά ὮΥ να 
Ν/ογάς, πογ Ρρογπητοὰ Ὦγ νο σοπῖοχί, Τ]ο οδοί 
0 οπηππσπία{οτς εἶποο πο πιο οῇ Οτο, ατο αστοσᾶ, 
Όναί ἔξοδος 18 Ἠθτο αφοὰ {ο ἀοποίο ἁραί; Ὦγ ἃ 
ουρΗοπιίρπα οοππππος Ὀου]ν ἵπ νο Βοηρίαγαὶ απά 
Ο]πβείσα] νγ{σγα, απᾶ Ἱπάσοάα Γοαπά ἵπ ονοτΥ Ἱπ- 

απο απ ντο] 9 ]α511γ οοπεἰἀστοά απποπρ νο 
πἱ]ακίοης ναί Ἰάνο ργοβθτνοὰ ναί πηοδί αποἰοπέ 
ο) τγαΙήομς, ἴἶνο Γπιπαοττα)γ οὗ νο κου]. 

9. [Οοπιρ. Ώπη. ΥΠ. 18. κ. 9.] 
33. µίαν Μωῦσεῖ.] ΤΝ, Ἱπείθαά ο Μωῦσεῖ µίαν, 

Ἰ Γουπά π πἱπιονί αἲ] νο θοεί Μ8 5, απ Ὑογείοηα 
πι εἶνο Ελά τι, Ῥτίπο,ς απά Ίναα Όσο τίσ]γ οἁ [το 
Ὦγ Μαν, Οτοκς., Ὑαἲ., παπά Ῥο]νο]α. 
30. [Οοπι. Μαι. 1. 1π. Μπ ἱ. 11. 3 Ρεῖ, 
1. 17. 
πὔ) ἐπιῤλέφαιἸ Το (ρα γὸς Ίναρ ἐπί- 

βλεφον. Βυῖ αἰπιοβί αἲ] Όνο οονε ΜΒ, Ἠπνο ἐπί- 
ο” νο Ἰπ9 Όσοι. ποσοτά]ησῖ]ν οὐτοά Ὦγ 

απἰθν,, ατίσςς., Ὑαίον, πεπα., απά Βο]οῖκ. Βοτ- 
ηείῃ., νοννονοτ, πιακος ννο]] Γουπάςοὰά ομ]εσοίοπ8 

Πάντων δὲ Φαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποί- 

{ο Όναί τοπά(ηᾳ, αφ Ὀείῖημ ἵπ ορροε/ξίοπ {ο Όνο ης 
Ἰοφμεπαί οἳ δι. Ἰμακο, απἀ Ἰνε πνου]ά τοπὰ ἐπι- 
βλέφαι, ἴτοπι 8οππο ΛΙΒΕ., οοπῄτπιεά ὃν α αἰποῖ]ατ 
Ι4ἱοἵΏ ἴπ Λος καν. ὃ. ἵ ανα τοοεϊνεά Όμς, ἴνδ- 
οπυ5ο πο Ἀοτίνος οὗ Ίνα οὔνες Μ85. πηῖα]ῖ οα»ί]γ 
πηϊκίακθ ΤΠ 8ο επια]] α ππστίοτ. 

40. ἐκβάλωσιν.] ἘΤιής, Γοτ ἐκβάλλ., ἵ εὐ]ιοά Ὦ} 
Μα, νο παπά 8ο]ο]Σ. Ὁι κ. 

4]. πρὸς ὑμᾶς] αρα Όος. πἰνα]οηέ {ο νο μεθ) 
ἐμῶν οὗ ΜΙαἴλνονν. Το υ.”-.. 19 Γουπὰ 
ἵπ «ολη 1. 1, ὑμῶν, Ὁ' ενα]  Όθαι νι 
γοι.”. Της ρολο οθμοι η Όνο Ν. Ἡ., απ 
εοπιοίίπιος οσο ας ἵπ Όιο Ντίστς, Ὀνουρὶν 
νι νο οοικαέσο. 

--τὸν ---ώδε.] Τηἱ9 (ηεἰοπά οἳ ὧδε τὸν υἱόν σου) 
19 Γουαπά ἵπ αἰπιοκί αἲ] νο Ὀδεί 8 8., απά νο Εὰ. 
.. στη ἴ τουεῖνεὰ Ὁγ Μα, Οτίεεὺ., γα. αι 

οἶπ. 
40. ἐπὶ τὴ µεγ. τοῦ Θεοῦ] “αἱ νο ἤποκα ο 

αοὰ αν ππμαζζοιρά ἵα Οἶμήι” ιότης Ίο 4 
ννοτά Ὑν]ο]ν, ἵπ Βοπρίατα, 18 αἰπποκί ' 
ιο ἀοείσπαίπα Πέρίπε Ῥοννοτ. 8ο 9 α9οὰ ἴπ 
Λος χἰκ. 5τ. οἳ Ὠίαπας απά ἵπ 3 Ῥοι. Ἱ. 16. οἳ 
ὐυρέκέ, Όνας αλοννίης Ῥετο]ς Ἰνδ]ίοΓ τη νο ἁῑνίπ] ιν 
ο ους [,ογά. 

44. θέσθε--- ὧτα ὑμῶν.] ἱνα]οηέ {ο θέσθε εἰς 
τὰς καρδίας, ή ο]ν Ο6ςΗΓΑ ἵπ χχί. 14. Τε 
Όνοκο καγίησε εἰπ] ἰπίο γους ατα,” 1. 6. αοπά {ο 
απά ΊαΥ Όνοπα {ο Ἠθαγι, ' 



ΙΊΚΕ ΟΠΑΡ. ΤΙΣ. 44-59. 205 

πα Μαιι. 16. 21. 44 ησεν ὃ Ἰησοῦς, εἶπε πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ" " Θέσδε ὑμεῖς εἰς κατ ὃὸ 
Πατκ 9. 91. . 5 ς . ᾽ Π Π ς ᾽ ᾽ ο , , 

β ὤρωπου μέλλει πῖς. 18. 8. τὰ ὠὥτα υΌμων τοὺς λογους τούτους ο γαρ γὸς του ανῦρ µ Ἰαῖς. 18. 

4 ω 3 ..3 , α. κα » 
46 παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων». " Οἳ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτον μοι μὸ ον 

ὰς. αοἳ , σης 2» ς’ Π 3) 3. Άν 
καὶ ἦν παρακεκαλυμµένον απ αὐτῶν, ἵνα µη αἴσφύωνται αυτο" κα 

ν Ματ]ς 9. 9ὲ. 

΄ .. .. . ε” ’ 

ἐφοθοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 

48 

4 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν», ἐπιλαθύμενος 
Π 3, Ἀ,., Ἡ τα » 

48 παιδίου, ἔστησεν αὐτὸ παρ ἑαυτῷ, 
--ἰ . ’ 2.4 ο Χα ῃ κ «4 ’ ὁ ν ο ὁλ 3 ται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀγόματί µου, ἐμὲ δέχεται καὶ ὃς ἐαν 

ς Μαι. 18.1. - ο ν να -. Ν }ὸ - 

5 Εἰσῆηλθε δὲ διαλογισμὸς ἓν αὐτοῖς, τὸ, τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. ἡίωιι ο. ο. 
1πῆς, 29. 24. 

5 νου α η ’ 
ἆ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ος ἐὰν δέξη-- ἃ Μαϊε. 18. δ. 

ΜαιΚκ 9, 97. 
α, Ἠ 1πδς, 10. 18. 
ἐμΣ Τομ. 18. 20. 

Μαιι. 29. 11. ΄ . η 2 Π / ς 3 ’ 3 νά Ὀ 
. 14. 11. δέξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε. Ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν Μίνα 

ὑμῖν ὑπάρχων, οὗτος ἔσται μέγας. 

49 

ὀνόματί σου ἐκθάλλοντα [τὰ] δαιμόνια | 

δ, οὔὖκ ἀκολουθεῖ μεθ ἡμῶν. 
΄ ο ᾿ 3 υ. .Ἑ ” δ.. 9 ς ς. 3 

κωλυετε" /ος γαρ οὔκ εστι καθ Ίμω», υπὲρ ημων ἐστι». 

δΙ 

ο - 3 3 - . 

καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὃ ἸΙησοῦς" Μὴ 

. 5 ο. 3 Σ . 2 , ο 9 . ΄ 

5᾽Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶπεν Επιστάτα, εἴδομέν τινα ἐπὶ τῷ ὁ 9Ν 5. δδ 
1 ’ 9.4 5/ 

καὶ ἐκωλύσαμεν αυτον, οτι 
{Μαιι. 12. 90. 
Μανκ. 9. 40. 
1965. 11. 29. 

σ Ματ 16. 19. 
εἸΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ συμπληροῖῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως Καν. α, 

3 - Λ δν, 3 ’ 2 - Γ ’ ξ - ’ 3 ς 

αυτου, χατ αυτος το προσωπον αυτου εσττοι-ξ του πορευεσθαι εις Τε-- 

δρ ρουσαλήμ. 
ἃ, ολλς 3 , ν / οι 

Καὶ ἀπέστειλεν αγγέλους πφο προσωπου αυτου 
λ 

και 

. ο) ” 9 .] ’ ” ο ς ’ αν, - 

πορευθέντες εισηλώον εἰς κωµην «Σαμαρειτω», ὥστε ἔτοιμασαι αυτῳ. 

40. ἵνα μὴ αἴσθ.] Τηε Ῥεςί Οοπιπιθηίαίοτς ατθ 
» Όναί ἵνα 18 ΓοΥ ὥστε, αάεο ιά, ἵπδοπιπο]ι (ια, 

α ΥετΥ {Ποφπεηπί 86Π59. ἜΤ]ε 8εηεο ἶ5: “Απά 
Ἡ νιας Ἠἰάάεη (1. 6. οΏ5οιτε) {ο Ίχεπι, 5ο Ε]ιαί ἴΠ6Υ 
ἀἷὰ ποί απἀετείαπά 1.  Τπεγ ππἀετείοοά (5αγ8 

Καπ.) Ένα ιοσγᾶς οὗ Ολτίδε, Ῥαξ ννετε αἱ α Ἰο5ς ΤΟΥ 
το τεοοπεῖ]ο Έπθπα νι Ειοῖτ Ρργεσοποεῖνεά ορίη- 
Ίοπ, (Γουπάεά οἩ Πιεϊτ οννη ἴταδ[ίοης) Ὠναί Όλε 
ΜερείαἩ εου]ά [τε [ογ ευογ, ος νἩ Όιο στεαί 
πας «πεγ εχρεοίεἆ {γοπα Ἠϊπι.” Τῆεςο Ρτο]ιι- 
ἀΐσες, ἵπ αἴἴοτ ασες, ]εὰ {ο ια ἀἰκεἰπε[ίοη πιαὰε Ὦγν 
Όιε Ἠπροίης Ῥεΐννεεπ Ἠρεκία]ι Ώοπ «Ἰοδορ], Ίο 
να» ἴο ἀἷς, απά Λ1ρεκία Ώεπ Παυϊή, ννο νναςδ {ο 
Ππαπιρη απά Ἠνο Γοχ 6νοτ. Θεο ΥΠΙΒΥ. Ῥοπιθ 
τοσεπί ΟοπιπιεηίαϊοΓ ανα επἀθανοιτοά (αῇοτ 
(απιρῦ.} {ο τογίνε πο Ἱπίετρτοίαίίοπ οῇ ιο θατ]γ 
Ἐαπς]αίοτς; γν]νο ἴαΚο ἵνα ἵπ να ογάἵπαγγ 9οη56 {0 
Ώιε επά [ναί, α5 οχρτοφείησ βοππε(ηίησ ὑπήρπ[ίοπαι. 
Απᾶ Ἡ ἵπ ποῖ {ο ὃς ἀεπίεά, ελαί ργοάΙοίΙοης Ἠεγο 
εοππεήπιος Ἱπιοπίίοπα]]γ οχκρτοβεοά ἀατκ]γ, ναί 
Ώου πιῖσ]α ποῖ ὃο Ὀνοτοασ]γ απἀογείοσά. Βιί ναι 

ἱρ]ο ππηςί πο Ὦο πηπποσθββαγί]γ οπ]]οὰ ἶπ. 
«Ταν πάπιες, Οναί “ 1Γῆιο Εναπσε]ἰῖς Ἰναὰ 

ογεὰ απ αά[ρε[ίο (13 κρυπτὰ) [οι Ὠιο ρᾳδί ραΓ- 
α, ἵνα παρ Ὀε ον Ἠανο Όεοῃ ἱπιοτρτοίοὰ 80 

| Η Ἡσψενετ, πο Λοίήργ ΤΟΊΒΟΠ οπΏ Ὦο σίνθοῃ 
ων Όνο οὔνοι Ἱπίρτρτοϊαίοῃ (η {ιαί,  οπηποί 
ἰαπάς Γου νι]ναί ἵς βΟ 6ΟΠΙΠΠΟΠ 48 {ης μ5ο οΓ α ρ18: 
ΡανιοἴρΙο {ον απ π]οσίνο Ί Άτο Ίηοτο πο Ἠπη- 

οὗ ραμί ραγήοἶρ]ον ἵπ Ῥοῦ]ι νο αποϊοπέ απά 
πιοδετη πλοἆ αν πὐᾖοσίίνος, απά α 1] 
βτοπίοτ παπηίνετ ο{ αὐ]οσίύνον νο] νοτο ομο0ς 
νο ον) κ νιιὸ Ὀηῖ Ἠπνο οσποἆ {ο ο ο], απά 

Ῥδοσπιο ρΗτο]γ πά]εσίίνον Ί 
45. τὸ, τίς δο] Τα "κο οῇ τὸ, ἵπ τοβετοπος 

ποῖ το α ποια, Ὀναῖ [ο α επίσης», ΟΥ ρηγί οἱ α 8θῃ- 
ὤησα, ἵπ αἴπιοί μια (ο 5:, Ίακο, Όνουσῃ 
οσεαπ αἶκο ἵπ Μα, κἰκ. 18, παπά Μαν ἵκ. 93, 
ικα Ἡ ἵπ ιο, νο ποπίον Αγήο]ο (ἱο μ.ο 
Όνο ν ο πες, ΟΥ, ΟΥ, ρ. 541.) ϱἳ επη δη 
οο(στο 1] ργοροπ/ήσμα ννήεἩ αγο οἰίοά αν ῥτον- 

γοι.. 1 

ετῦα, ος πιπαχῖτης, ΟΥ ΝΥΠΙοἩ οἩ αοοοαπί οὗ ἰ]αῖτ 
ἱπιροτίαποθ τθαι]τε {ο Ὦ6 ππαάο ἀῑδίίποί]γ ργοπη]- 
πεη{. . 

49. τά.] Τηϊς ἵ9 οπη]{εἆ ἵπ Υ6ετγ ΠΙάΠΥ Μ95., 
απά ἶς οαποε]]οά ὃν Μασμ., (τίεδὺ., απά 961ο1Σ. 
Βυΐ {ο σαδο ἶ5 ἀουρί[α]; {ος Οτιήσα] τεαδοηΒ ΠΙΣΥ 
Ῥο αἀάπσαεςα Ὀοίῃ νναγς. 

--- οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν.] Τ]ιο 5εηςο ἶ5, “΄ ἆοθβ 
ποί Ῥε]οπςσ {ο οἳτ ΟΟΠΙΡΑΠΥ οῇ ἀΙδοῖρ]ος,” «1 ποῖ 
ος {ο]]ονν ἀἰκαῖρ]ο.”. Το ρῄταςο 15 βπρροδος ἴυ 
Ἠανο Ῥδεῃ [οτπιοὰ ΓΓοπα ἴ]πο οαδίοπη οῇ έπα «} ον/]δ] 
Ώουίος (Ί]κο (ναί οῇ νο (τος ]]οβορ]ετβ), ο 
Ῥεΐπσ αοοοπιραπἱοά Ὦγ ἠγοῖτ ἀῑδοίρ]ιος νπετενεγ 
01ου ννεπί. Βμϊ Τ ἵ Γοαπά αἱδο ἵῃπ ἴπο Ο]αβείσα] 
ννγιίοΓς. Ἀοο Τ,οῦοσ]ς ο Εμτγπίοις, ϱ. 905, 8α. 

50. ὃς γὰρ ---ἡμῶν.] 36ο Νοίθ οη Ματ ἵκ. 40. 
δΙ. συµπλ. τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλ.α.] Συμπληροῦ- 

σθαι, νε 5ο ος {ἶπιο, ἀοποίθς βποῇ α οοπιρ]θίίοη 
ο/α ρετῖοὰ Ῥοΐν/εση ἴννο σίναη Ρροτίοᾷς πς ἴ]ναί {ο 
Ἰαΐίοι ἵς Γή οοπι. Ἠοτο Τί 18, α5 οβοπ, ἴπ]κοη 
γορμίαγΙήργ; απ ονοπί Ῥοΐηπσ πας 8ροκοπ οῇ ας 
εσπεο, ΝΘΠ Τ ἵδ ϱογΗ πεαγ αἱ Παπά. Όπ ἴ]ιο ΕΘΠΡΒΘ 
ο{ ἀναλήψεως νο Οοπιπιοπίαίοτ ατο ποί αρτοσά, 
Βοπης ἴπκο Τί {ο εἰσπ]θν α γοιοναί, οἴλοις α ἠβίησ 
πρ, 1. 6. ΟΠ [πο οτοβς: ἱπίοτργοίαίίοπς α]ί]κο Ἱπαά- 
πρε]ρ]ο,.. ἜΤ]ο {το οπο ἶΒ, πο ἀοιβί, επαί οῇ νο 
ντ, απά Αταῦ,, Επαίηνπι,, Ώοτα, Ώο Ὠΐοι, (τοι, 
απᾶ οἵπογ ὀονῃ {ο Ἠοβοπῃ., Κπῑπ., Βομ]οις., 
ππά γα], νν]ο απἀοσταίαπά Τ οὔ ος [,οτά5 αδοετ- 
αίσπ ἴπίο Πιρανοῃ. πο ποπ, ἰπάᾷσοσὰ, ἆοος πο 
ε)κον/ηστο οσοτ οἶῆιοι Ἱπ νο Ν. Τ, ο 11ο ΤΧΧ 
οχεερί ἵπ 2 Κίπρε Π, 1]. οἳ ιο (γαπκ]αίοπ οϐ 
Εποσ; Ὀί ιο γη) ἀναλαμβάνειν ἵβ οΏίοπ 8ο {ο 
ἀσποίο τί πβοσηαίοη, οκ. σ. Λοις Ἱ, ο Π, 50 
1 πα, Π, 10. Άπ ἀνόληψις οσον ἵπ Τουι. ΧΙ]. 
Ραΐτ, ἵπ Επία, 0ο. Βου. 1. ϱ. 500, απά ἵπ Ίο 
ΠπΙπς ο α Γτοπίκα, οπ]]οὰ ἀνόληνις Μωῦσέως. 

---τὸ πρόσωπον α, ἠστήριξε,] ἜΠή ἵν [νορί οχρ]αίη- 
οὗ α. α Πογαίκπα Γογππος [οσα 119 πώ), ίσ]ι 
οὔ ση ἵῃπ νο Βορί, ἀσποίον {ο  αῦ ἀσογηίπο απ 
τοκο]νο, 8ο ιο Ῥου., Ὑοτ, τοµάστη “«ροβαπα 

σα 
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3 , 3 ο ΄ λα ’ .110 1.11 Ἡ Καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτὸν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόµενον εἷς ὅ8 
ια Κίαρκ1. 10, Ἱερουσαλήμ. ) Ιδόντες δὲ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἰάκωδος καὶ Ἰωάννης 64 

. 4 ” ’ Π 3, - - . . - -] - 

εἶπον' Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῖρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 

ἀναλῶσαι αὐτοὺς, ὡς καὶ Ηλίας ἐποίησε; στραφεὶς δὲ ἐπειίμησεν αὐ- ὅδ 
κ. }οἶνη 8. 17. . . 3 « 
4. 41. τοις, καὶ ειπεν Οὐκ οἴδατε οἵου πνεύµατός ἐστε ὑμεῖς; {[ ὁ γὰρ ὅ8δ 

Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἠλθε ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι.] 
ΜΤ. ' - 
ϱ. καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώµην. 

19 γένετο δὲ, πορευοµένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶπέ τις πφὸς αὐτόν ' δΊ 

᾽κολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχη, κύριε. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πησοῦς ' 68 

90 4ἵ ἁλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώ- 

σεις" ὁ δὲ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου οὖκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 

αι «ἈἘῑπε δὲ πρὸς ἕτερον" ᾽Ακολούθει µοι. ὁ δὲ εἶπε' Κύριε, ἐπίτρεψόν 69 
99 µοι ἀπελθόντι πρῶτον Φάψαι τὸν πατέρα µου. ἈἘϊπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰη- ϐ0 

σοῦς' ᾿άφες τοὺς γεκροὺς Θάψαι τοὺς ἑαυτῶν γεκροὺς' σὺ δὲ ἀπελ- 

ΙαΚιε θὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. |! Εἶπε δὲ καὶ ἕτερο' ᾿ἄκο- 6ἱ 
λουθήσω σοι, κύριε" πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν µοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἲς 
τὸν οἰκόν µου. ῑπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς' Οὐδεὶς ἐπιθαλὼν τὴν 69 

- Ακ ον »» 9 , 3 ι α θά Β 
χεῖρα αὐτοῦ ἐπ ἄροτρον, καὶ ῥλέπων εις τα ὀπίσω, εὐθετός ἐστιν εἰς 

τὴν ῥβασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

Χ. ΤΠΙΗΤΑ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὃὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑθδομήκοντα, | 
9 1 ’ 3 ᾽ αι) ’ 

καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο 

Βπαπι {εοιες) απά Ὑαἰοκπ., “« Βτπι]ίοτ απίπιο 
ἀθειίπανιε.” 

ὤ9. ὅτι τὸ πρόσωπον αὖ. ν πορευόµενον, ἃο.] Τ]]θ 
Ρ]τάφο ἵδ ἨΠευταίο (5ο 11 3 δαπ1, Χν. 11. 129] 

113} ων στι, ΝΙοἩ ἶς τοπάφτθᾶ ὮΥ πο ΤΧΧ. 
καὶ τὸ πρόσωπόν σου πορευόµενον ἐν µέσῳ αὐτῶν), απά 
Όνο 5εηβο 18, “νο {νογ Κπανν ναί ο Ίνας {Τᾶ- 
γε]]{πρ {ο ο ογαδα]επι.” 

ἀναλῶσαι] “'ἴο ἀρδίτογ.”. Της εἰσπίβοαίίοἨ 
ἶδ οοπππος οί] π ἶνο Βοτιρίαταὶ απά Ο]αδείσα] 
ΝΤΙί6Υ5, απά ἵς αρρ]ϊοά {ο ἀθείτασίίον Ὦν [γε, ἵπ 
(6η, χἰὶ, 50. Ἐκ. ν. 19. Όπ νο γνάο ἀῑῄετεπος 
Ῥείν/εσῃ νο οπ5ο αἀγοτίοά {ο Ὦγ νο Αροεί]ες απά 
Ονεῖτ οιοπ, 5οθ (τοι, απά ΥΙΟΥ. 

00. οὐκ οἴδατε ---- ἴστε.] ἈΝοβί τοσοπί ΟοΠΙΠΙΘΗ- 
ἰαίογς ἴακο Οπίς φοηίοποο ὑπίεγτοσανείη, τεπάςτ- 
πα, “«κπον γο πο ντι νν]ναί αρὶτῖέ παπά ἀἱεροςί- 
{οι γα ουσΏί {ο Ὀο αοἰαπίοὰ [ας πιγ ἀἰκοιρ]ος] 1” 
Ἰ]ιο αποϊοπί απά νο οατ]]ος πούστη οἳςς ἴπκο 
ἀεοίαγαΜυοίη, “"Ύο Κπον πο ννἩ νν]αί ἀἱδροεί- 
εοημ γο ατο ποϊαπίθά [απά νέου 1 νο] καν 
γου]; ᾿” γο ἆο ποί οοηείἀετ ιο πει Ὀ]οπονς ο 
ναί γοι ρτοροβο. Τ]ο Ἰαίοτ Ἱποτρτοίαίίοι ἶ8 
Ρτο[οταῦ]ο: Γοτ νο Γογππογ οεγίαϊπ]γ ἆοο 8οπιθ 
γίο]οπος ἴο Όλο ννοτὰς Ὦγ πιακίηᾳ ἐστε Ἱποαα ““γο 
οαμ]Η {ο οι. Το ν]οῖο οἴπαρα, απά νο Ππίτο- 
ἀποίογγ ννογάς καὶ εἶπεν πτο ομα ο ἆ Τη αν Μ55., 
γ/ογκίοΠς, απά Εαγογα, απά ατο καβροοίοά Ὦγ 8οπιο 
[λάῑίοτα ποί ἴο Ὁο μοπαίπος Ὀπί νννοαί οπ18ο, 
Ίποχο ἵ πο ΠΊΟΓΟ ΤΟΠΒΟΠ {0 βαβροοί Όνο πεπη[ῃο- 
Ἠθμα ΟΓ ές οἶπακο ἴπαπ οὗ Όχο ρτοσσάίηπμ. Το 
Μ55, ἵπ νήσο] εἶνο 15η ἵ8 πο Γουπᾶ, απο, ἡνΙ η 
νουν [ον οχοθρίίοη, χο βαππο ας οπατ [νο Γοτήλοτ, 
Απά ΏΌνοτο ἵν Πε] ἀουδέ Ὀηί ναι ἵπ Όιοκο Μ35. 
νο ννοτάς ννοτο ορ ((οά Ὁν Όνο οπτοϊοβκησρα ο νο 
βοτίρος; Ἀηοβο ηπάστ, [ εαβροσί, νας οσσπα{οῃ- 
ἆ Ὦ} νο Όννο καὶἩ, οαο]ι οῇ πηλοῖν Ρτοῦαῦ]γ οοπι- 

” ”- - ΄ 

πρὸ προσώπου αὐτοῦ, εἲς πᾶσαν πόλιν 

πιεποθά α Ἰἶπο ἵπ νο γετΥ απεϊεηπέ οτἱρίπα]ς ο ἐν 
Ὀπείαι Μ55, 

61. ἀποτάξασθαι τοῖς, ἃο.] Ἠεῖης. παπά Ὠοδάτ, 
αρΡΙΥ ενα νοτὰς {ο Ὀνα πιαη) ροφεεδείσης, 8αρ- 
Ροδίπςσ 4η ε]ρεο ΟΓ κτήµασι; παπά Όπευ ἴακο 1ο 
β6ης8ο {ο ο, -ἴο καω η» εοίί]ε πιγ αΠαϊτα.” 
Βιί Ο]ς 9 νοτγ αγ]. ο οΟΠΙΠΠΟΠ Ιπίοτργοῖα- 
ἄοπ, ὮΥ ννἨ]ο] τοῖς εἰς τὸν οἶκον 8 ἴπκειῃ ΓΟΓ τοῖς 
οἰκείοις, Υ1ε]ά8 α 8686 90 αἰππρ]α απά πα τατα!, εἶναι 
νο οπηποί ἀουὺΐ 119 (ταίἩμ. Απά οὗ νο «οηςο {ο 
δίά [αγεισεῖί ἵπ ἀποτ. αὈαπόσηί οκαπηρ]ος Ἠανο Ὀεεῃ 
πάάισοά Ὦγ Ἀγρκο. 

63. οὐδεὶς ἐπιῤαλὼν --- Θεοῦ.] ΊΝα Ἠανο Ἰθγο 4 
αὀἀπιοπίίοη σοις]οὰ ππάοτ α ἤσατο ἀοτίνεὰ {γοπα 
ιο ρἰοµςηπιαπ; ΝΟ πιεί Κεορ Ἰής ογος πιεί 
ου. 5 νοτκ, παπά πο ρεγπῖ Όνοια [ο (ατηοὰ 
Ἀγναγ {ο πΠΥ οὔπετ οὐ]θοί, ο ]νογννίκο Ἠΐς Ἰαδοιγ 
ν]] οο (ηἱ]οςς. 36ο Ἡοείοά.ΟΡ. Ὁ. Π, 61. απά 
Τ]οουγ. [ἀ. 10. πι. "Ἐπιβάλλειν χεῖράτινι ἵ8 ΟΠΕ 
μ8οἆ οὗ απἀοτίακίηςρ αγ ννοτκ. ης ἁπόδοσις κ» 
Οτοί. γοπιατκ9) ἶα Ἠοτο (45 οΏ ο) πιησ]οὰ νι η ἶνο 
οοπιρατίκοη. Τηγπίης ῥαοξ ἱπερ]ος ὑπαρπίον, 
οἵ Ρτο[/οτοποθ [ο 8Ο0ΠΠΘ ο ποτ επιρ]ογππεπί ἴἶναη 
Οναί νο ατα οησαροά ἵπ. Ὦο Ἰωαείαη. ( αἴαρ]. οἶτοὰ 
Ὁγ οί. ἐπιστρέφονται γοῦν εἰς τὰ ὀπίσω, ὥσπερ οἱ 
ὀνσέρωτες. Βἰπηῖ]ατ κ ιο Ῥγ]ασογοπη πιακῖπα ἵπ 
Ἀἰπηρ]ίο. οἳ Ερίος, 935. οἶτοά Ὁν (γοί. εἲς τὸ ἱερὸν 
ἀπερχόμενος μὴ ἐπιστρέφου. 

Χ. 1. ἀνέδειξεν --- καὶ ἕ κ.α Ἰπιοά 8ον- 
οπίγ ο πδγε αἶκο,” Ἱ. ο. Ὀοείάθα Όλο Αροεί]ος, 
Βοπιο {ουν Ν88., Ὑογείοης, παπά Εαΐλοτα, τοπὰ {0λ. 
ὅο. Ἐν Ονοῖτ πα Ώνογίςγ ἵ νοκ; απά Τ «περοοί 
ναί Ότο Ὦ να ἀετῖνοὰ (γοπι Κ Γοονίπᾳ, 
Ύ]οευ νο Ἰοίίοτε ατο ἵπ ΜΑΡ, ντ οη ἵπ να 
υποία] οἨαγποίοτ, Γοφποπν οοπβοαπάσᾶ, 
Ἰοννθνοτ, πγο οῇ ορίηίοη Ενα Τ0 18 α τοιπά παπῃ- 
Όοτ [ος Τ., νο ΠΗΠΙΡΕΣ, ν6Υ δαν, οὗ νο Ἐ]άετε 
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’ τ 4 ο ε 3 3 κ. ᾳ. Μαιι. 9. 37, 
9 καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 'Ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς ' Τομ 

ο Τηες8. 8. 1. 
“Ο μὲν Φερισμὸς πολὺς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι' δεήθητε οὖν τοῦ κυ- 

ρἷου τοῦ «Φερισμοῦ, ὅπως ἐκθάλη ἐργάτας εἲς τὸν Θερισμὺν αὐτοῦ. 
3" Ὑπάγετε᾿ 
45 ΠΜὴ βαστάζετε βαλάντιον, μὴ πήραν, μηδὲ ὑποδήματα" καὶ µηδέναϊα ο 

3 ΄ - » ’ , η Μαι. 10. 16. 
ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν µέσῳ λύκων." 

᾽ ΄ εοι 3 , ο. .. τ- ΜΜΑ ο. και 9. 8, ρ ’ δν -ᾱ-ᾱ ὅ κατὰ τὴν οδον νάσησθο. Εις ην ὃ᾽ ἂν οἰκίαν. εἰσέρχεσθε, πρῶ- μη σα 
3 ή / ’ ο 3 ο. ς ϊ 6τον Λέγετε' Ειρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. καὶ ἐὰν [μὲν ] ᾖ ἐκεῖ [91ο μες τὸ 

ει 2 ’ πα δν 4 ε --ᾱα. ἃ ε.α. 3 . ’ ατκ 6. 10, 
υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται ἐπ αὐτὸν η εἰρήηνη ὑμῶν εἰ δὲ µήγε, 

ᾳ Ιμεν. 19. 19. 3 ς .) ΄ 2 ια ” - 

τἐφ ὑμᾶς ἀνακάμψει. Ἱ Ἐν αὐτῃ δὲ τῇ οἰκίᾳ µένετε, ἐσθίοντες καὶ βεωι 94, Ἱὰ. 
΄ ν α. κ.α, . α α ῃ ν - κά. ἃ 25. 4, 

πίνογτες τα π αὐτων  ἄξιος γαρ ο ἐργατης του µισύου αυτου ἐστι. Μαι. 10. 10. ες αρ 50ος αρ μα ὶ.« 3 - ̓ 5 ον ως 4, 
Καὶ εἰς ην αν πολιν εἰσεθ- Τα, 5. 18. 

έλα , Εν, τ Ψαιί. 9. 2. 
9 χησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέµενα ὑμῖν, " καὶ Θερα- ἃ 4. ΙΤ. 

8 μὴ µεταθαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. 

’ . α 3 ο ΄ 3 -ϱ 2) κος πμ 

πευετε τους ἐν αυτη ασθενεῖς, καὶ λέγετε αυτοῖς' Εγγικεν ἐφ υμᾶς 

Ι0 ἤ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. " Εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ μὴ δέ- πως Ἱ, 
α ο / ν 3 . ευ). 9. 5. 

11 χωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τᾶς πλατείας αὐτῆς, εἴπατε Καὶ τὸν Ααὶς 13. δὲ. 
. . , να . - , ς 3 ; 

κονιορτον τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ της πόλεως υμῶν απομασοὀµεθα 
ξςό ων μι) - ’ 5/ 2» ο. 3 ς ιο) 5 ’ ” 

ὑμῖν. Πλην τοῦτο γινώσκετε, οτι Ίγγικεν ἐφ Ὁυμᾶς η βασιλεία τοῦ ΜΤ. 
1 Θεοῦ. «Αέγω [δὲ] ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον 11. 
13 ἔσται, ἢ τῇ πόλει ἐκείνη. Οὐὖαί σοι, Χοραζίν/ οὖαί σοι, Βηθσαϊδά / 91 

ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἳ δυνάµεις αἳ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, 

εε]εοίρά Ὦγ ἈΤοβες αξ Ἠΐ5 οοἸ]εασαες ἵπ ἴἶε σογ- 
οτηππεηί οἱ πε ρεορ]ε, απά οὗ {πε εν] βαη- 
Ἠεάτίπα, 45 αἱκο Όιο Γταπε]αίοτβ ο ια Ξερί. Βιαί 
ἵπ πε Βτεί 359 εευεπίη ννας Όλο πιππὈεγΣ απᾶ ο{ 
πε τοκί ἴΊνετε ἶ5 ΤΘΆδοΠ {ο Επ έἶαί ποῖ Τὸ, Όαί 
Τ0, να νε τεα] ΠΙΤΗΡΕΤ. ή 

3, οἶν.] Ῥοπιο απο]επί Μ55. τοαὰ δὲ, ψΙοἩ 18 
ιουσ]έ {ο ὃε οοπβτπιεὰ ὮΥ τηοςί οΓ ιο Ὑοτίοης, 
απά Ἡ ἵς Ρ]ασεά Ἱπ {πε ἵππετ πιατσίη ὮΥ (πθρὺ., 
απά τεσοεϊνεά Ἰπίο πο (εχί ὮΥ Τιαομππαπῃ. ΕΒαί 
ΤΑΦΠ]Υ ---ἔοτ 1 18 α πιετο αἰίεγαίίοπ οἳ Ώνε Α]εχ- 
ααπάτίαη βεποο]. ἜΤ]ε Οτίάςς αιηῤ]οᾶ, Τέ 86θΙη, 
αἲ ή ταίπετ απαθαα] 8εη8θ ο{ οὖν, ὉΥ νγ]ο] Τέ Ἰναβ 
ἳ τρ γη ος οσπέπιμαίΐυε [οτος, απά πιαγ Ὁθ 

Ῥοττο, ας ἵπ 1 Όοἑ. γη. 4. Όεε ΒΟΠΙειΒ. 
Ι.εκ. ἵπ ν. ᾧ 5. 
ος ]. Της, ος ἐκβάλλῃ, ἵ9 Γουπά ἵπ ΥετΥ 

ππαηΥ Λ55. απά εατ]γ Εάά., απά ἵε τεσεϊνεὰ Ὦγ 
αἰπιοί αἲ] Εάῑτοτς τοπι αλ. {ο Βο]ιο]. Όπ ιο 
2επφενες Νοίο οἳ Μαι. ἱκ. 98. 

4. μὴ --- ἀσπάσησθε] 1. 6. 4ο ποί ἱπάν]ρε ἵπ Ππετο- 
οσοαρ]{ οἵ σουτίεος αἀάτομβκος, ἴο Όνο 

{ οἱ ὖνο νγεἰσ]ηίετ οοποθτης οἳ γοιχ βαοτεὰ 

6. μέν] Την ἵν οπή θά ἵπ πιορί οἱ Εις αποἰεπίέ 
» απά ἵῃ πανετα]  εγείοης, ΕαίοΓΑ. απά ϱοΆΤΊΥ 

Εάά., απά ἵπ οππεε]]εὰ Ὦγ Ἠεία., Μαιν, Οτίοκὺ., 
μάπα, Ὑας, παπά Ξε]νοῖς. Τ να ρτοῦαβ!γ Ιπβοτί- 
ε (ο νο Ὁμία. Το Ατίίοιε ὃ ἰ9 

αἩἲ Όνο Όοκί ΤΡ, 8οπιο Επίοτν, 
ποπεῖγ αἲἲ νο οπε]γ Εάά,  καβροοί ναί {ε 

απ 6ττος ο Όνο ργονα, Γπίο νο δν οὐἷ- 
.Ἀπά οσπκεφπςΠ)γ νναν Γπίτούις- 

Όνο 34 οἵἳ Βιορίισην, ννοτο Τε 9 Γοιπά, 
εση]ά μοξ, ας κοπο ἱπππσίπο, ο α 

Ισείητο οἳ Ἠσχα, Τ ἵ σας νο οοηκ]ή- 
"νο Αγοϊο αν Ἱπδίκροηκαβ]ο: {π νε]ήσ] Ίνο 
κο ἕως Πακ, ναί Όνο Αγιος οπἩ. ὮΥ Πο 

υο οἱεταιοά ; Όνο πορίπιοὮ (18 ΜΙά41, οὐ- 

Ἶ 
5 τξα 

πα ἓ- 

εεΓνες) ποί Ρογπηἑέ]ησς 1, {λὶς Ῥεῖΐπσ οπο ο{ {οςθ 
ΠΙΤΩΘΤΟΙ5 63568, Ιηπ ΠΙΟ υἱὸς (0ὗ Ηεῦυταϊδπι) 18 
ραΐῖ Ῥε[οτε α (επ]ίϊνο {ο Ιπάϊσαίο ἴ]ε τε]αίίοηπ οΕ 
Λοββεδδίοπ, ΟΥ γεδεπιθίαποε, ραγοϊραίίοπ, ὅδοο., 8 
π Τακο χνἰ. ὃ. υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου. Μαίί. κκ]. 
10. υἱοὶ τῆς γεέννης. 1 ἼἨε5ς. ν. ὅ. υἱοὶ τοῦ φωτὸς, ὅτο. 
Τε 5εηςε 18. ΄οπε ἀεεετνίησ οΓ γοιτ Ὀἱεδείηρ.” 

Τ. τὰ παρ) αὐτῶν] δεῖ]. παρατιθέµενα. 6ο Β908 
Ἐ]Ι. "Αξιος γὰρ--- ἐστι. ἜΤ]ε Πα]] 6οη5ο ἶ5, “«[Απά 
Όμ]ς γο πια [Τ6εΙΥ μρν ποσά Όλο ΙἸαβοιτος ἱ5 πΟΓΙΥ 
οῇ 18 Ἠήτο ;᾿” α8 ΠΙΙς] α8 {ο δαγ, “γα ν]] εατῃ 
γοαγ δαρροτί νγ γουτ Ἰαθοιγ {ΟΥ ἴπε ερἰτιίπαὶ σοοἆ 
ο γοιτ Ποείς.. Μὴ µεταβαίνετε --- οἰκίαν, οταν, 
««ᾷο ποί «Ἠαπσο γοιτ Ιοάσίηπρς, ΡΥ ροΐπρ {οπα 
Ἰουβδθ {ο Ἠομςο.) 

11. ἀπομασσόμεθα ὑμῖν.] Ἐεπάος, “' νο νν]ρο οῇ 
ππίο γου,” 1. 6. νθ τοίἩΓΗ Τί Ῥασ]ς {ο γοι αἃ Γογπα 
οἳ σἰνίπσ αρ αἲ] Ιπίετοοιδθ. Εφ) ὑμᾶς 195 Ὁγ αἷ- 
πποβί α] Οοπιππεηίαίοτ εαρροδεά {ο ΠΙΘΠΗ, 
6 ασαϊηδί γοι,. (ο γοιγ Ἠατπα,  Βιί ναί 5εηςο 
σαπποί ο αὐπη] θά. ΑΙ] ναί 15 πιοπη{ «6οΙΏΒ {ο 
νο ή, Ενα νο ΒΗΠΠΘ ΒΟΙΕΙΙΠ Ππθβδασο 18 {ο ο 
ἀε]ινεγεὰ ππίο παπα, ννποί]ιοτ ου νν]] Ίνοατ, οἳ 
νοίνογ 1ου νι] [οτροατ. Ἠοπάος, “' Ῥυί (οι 
Ἰονγονετ) Κπονν γο 8, (1. ο. τοσθῖνο Επί ους 
{οΡΠΙΟΠΥ) Οναί Όνο Κἰπσάοπι, ἃο. τίοδὺ, Ἱπ- 
4οοὰ σαπος]ς ἐφ᾽ ἡμᾶς, ΠΓΟΠΙΡΟΠΙΟ ΜΑ. Ευ 1εγ 
41ο 8ο {ον ἵῃπ ΠΙΠΙΡΟΥ, α5 {ο Ἠπνο Ἠί]ο ννοὶσ]ῖ 
αγ, νο πρ] επβροσί Όνο ννοτὰς {ο Όο οπη {οἆ 
Ὦγ αροἰάρηέ, Ῥί ναί Ἡ 6ο ΠΙΑ Ἱποτο ρτοβαῦ]ο (ναί 
Ενογ ννοτο οπποσ]οὰ Ὦγ νο 6 μίσα, ΓΤΟΠΑ ΠΟΤΟ 
Γιβάἱοκησκα, ἵπ οτάογ ἴο τοιπονο ναί {ιο 
ὈνουσΏί α ππο]ορίοπ] τοροΓιήση, 

10, ὃς] Την ἵ οπηοὰ ἵπ νου πΙαΠΥ ΝΒΑ, 
ππορί οὗ Όνοπι ππσίοπΗ, παπά κονοτα] Ὑογβίοής, απά 
σαν Εάά,, απά ἵ σαπεσἠσοὰ Ὦν Μα, ΟΠ16.8., 
ΤΠηπα,, απά Ἀο]νοίκ, Βωί ἶνο Γογπιιδία ἵκ απιονί 
α]νναγ ποσοπεραπ {σος ννὴ κοπιο σοη]αΠοος.. Απά 
Ρεγαρίσμμ στο νου] τοφαίτο οπο. 



κ 

ΙΓΚΕ Ο6ΗΠΔΑΡ. Χ. 14---27. 
ΜΤ., 

11. πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήµεναι µετενόησαν. Πλὴν Τύρῳ Ἡ 
ιν καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει, ἢ ἡμῖν. Καὶ οὗ, Καπερ- 15 

αοὺμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ὥδου καταθιθασθήση. "Ο 16 
ἀκούων ἡμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετε" ὁ δὲ ἐμὲ 

ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά µε. Τπέστρεψαν δὲ οἳ ἑθδομήκοντα 11 
μετὰ χαρᾶς, λέγοντες' Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν 

ἔπεν. 13.8,8. τῷ ὀνόματί σου. " Εἶπε δὲ αὐτοῖς' ᾿Εθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἄστρα- 18 
πολ 19. 1. πὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. "' Ιδοὺ, δίδωμι ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ 19 
χ Εκοά. 89. 89. ” ΄ ” 9 ᾽ - . ΄ δ. 

κα πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ 

Ῥμι εδ ἐχθροῦ" καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὔ μὴ ἀδικήση. " Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαΐ- 90 
-- ρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται" χαΐρετε δὲ [ μᾶλλον] ὅτι 
ο. τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλι- 31 

άσατο τῷ πνεύµατι ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν ᾿Εξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ, 

Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν 
96 καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοι. ναὶ, ὁ Πατὴρ, ὅτι οὕτως 

ο «ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου. 7 Πάντα παρεδόθη µοι ὑπὸ τοῦ 59 
π.ῥ Π 3 ’ - . . 

[ο αλ Πατρός µου" καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ Τἱὸς, εἰ μὴ ὃ Πατὴρ, 
αρ ς ν 9 α ᾿ ᾿ , ᾿ 
αι καὶ τί ἐστιν ο Πατηρ, εἰ µὴ ὁ Τίὸς, καὶ φ ἐὰν ῥούληται ὁ Τίὸς 

ΓΙ Ἴατ. ἀποκαλύψαι. " Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ ἰδίαν εἶπε" 59 
Ερυ, 1. 9ἱ, «9. , 5. ὃὁ π ε , ο. . . . εν ο Ρις. ρψω - ὀφθαλμοὶ οἳ νο α μα. λέγω γαρ υμῖν, -- 

«πο  πολλοὶ προφηται καὶ βασιλεῖς ηθέλησαν ἰδεῖν ἅ ὑμεῖς ῥλέπετε, καὶ οὐκ 
χ Ναι. 18. 16. τν ὁ αἱ η ο 3 ’ 9 μ Πν Τρεις, εἶδον' καὶ ακοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὔκ ἤκουσαν. 
ΑΜ. 3" Καὶ ἰδοὺ, νομικός τις ἀνέστη, ἐκπειράζων αὐτὸν, καὶ λέγων" «1ἱ- 55 
ν Ῥειε, 6. ὅ ’ , ΄ : ., ΄ ς ͵ ᾿ 
4 το. δάσκαλει τέ ποιήσας ζωὴν αἰωνιον κληρονοµήσω; ὉΟ δὲ εἶπε πρὸς 356 

Γον11. αὐτόν Ἐν τῷ ὄμφ τί γέγραπται; πῶς ἀναγιωώσκεις; ' Ὁ δὲ5τ 

Ἰωπωκαά,  ἀποκριθεὶς εἶπεν αγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ 

19. ἐν σάκκῳ ---καθήµεναι.] Της Ῥοβίατο ο οὐδὲν ---- ἀδικήσῃ νετ 18 απ ὑπίεπείνε ποσυπηπ]αήση 
πιουτηῖησ απά τοροπίαποθ Ίνα ἵπ 19ο ποί οπὶν οὗ πορανον. Ἀεαο Μα. κχῖν. 3]. απά ἈΝοις, 
ΠΟΠ ο Παβίοτη. Ὀμέ ιο Ὑγεβίοτη παίοπς οἳ Ἀοπιθίμίης αἰππί]ατ οσσατε ἵπ Ταείανπ Ῥΐκο, ὁ 19. 
απἰαπΙγ.. 96ο ΚΥΡΚΟ ἴπ Ἠοθοςθηβ. ΥΠ. οὐδὲν οὐ μὴ γένηται ἄδικον, Δικαιοσύνης συµπαρούσης. 

18. ἐθεώρουν τὸν Σ., ἃςο.] Τ]αο Ὀθεί ΟοππΘη- 30, πλὴν] αἰίαπιεπ. "Ότι τὰ ὀνόματα, ἃο. Τ]ε 
{αίοΓΒ ατθ αρτοοὰ ναί Οπής ἶς α Όο]ά απά βρητα(ἵνο Ὀεεί Οοπιοπίαίογς αγο οᾱ Όναί Όνετε ἰ9 Ίνετο 
πποὰς ο) οχρτοφείοη, αποἰρα πρ Όιο αἴιτο ἐτὶ- απ α]ηδίοη {ο (ο πηθί]οἆς οἱ απ Ρον ς Γ- 
αππρὴ οῇ νο (1οε6ρε] ουοτ Όιο ρον/οτς οΓ 4πγκπθβς. 
5ο Ἡρ. Ἰλατρητίον, Βθσπῃ. χκντ]. καγς “1 ἶ8 α Ἰἶνο- 
1 Ρἰοίατο οῇ πο εαάάθῃ ρτοοἱριαίίομ ο ἤνο ΕΒγίποε 
ο/ (ιο αἶγ, νν]οτο Ίνα Ἰνπά 5ο Ἰοημ Ἰε]ά Ἰής οππρίτο; 
ππά Ἠαπς, κα α ροβΕἱοηἶαἱ πιοίθοτ, ονος [χο βΟ0Π8 
οπιον; απά ναί, 5 Ὀοίης οταἰίοά (ο εανοη ἵπι- 

τίς νν]άε]ν αρτεπά ἀοπαϊπίου, 8ο [απ /ροπι 
...-ᾱ ἀοποίος α Γαἳ] Ποια οππίποησο απά ΡρονΝος, 
Α Κἰπάτοά οχργθβείοη οσσΗή5 {Π [5. χὶν. 19. 8εο 
αἱφο ο οἶνη χ, οἱ. Ερ]ιος. νὶ. 19. Χο 8 ες ννὴν- 
ου { οχαπαρ]ο {π πο Οαβκἰσα] ντους. Ταν Οἶσστο 
Ερίε. ΛΙ. Ἡ, 84Υ8 οἳ Ῥοπρεγ, “εκ αρίτί 46- 
οἰδίκκο.” 

19. Τ ννου]ὰ πο, νν]ν ππαΥ τοσσηέ ϱοπιπποηία- 
ίοτα, τοσατὰ Οία ας πιοτο]γ α Πσιγαίίνε πιοάε οί 
ετργεκείοῃ, ἱππροτίπα ναί νου εἰγου]ά ἴνο ἀο]ῖν- 
οτοᾷ, Ὁγ Ὠνίηο αακἰαίπησα, (γοπα νο ρτοπίθεί ροί- 
κ: Όπί (ακο  ἵπ Όνο Ἰοταὶ ποεθρίαήσοη, ὃεο 
Νοίο οἩ πανκ χνἰ, ΙΤ. ἈῬοπιο ϱ οπηπιοηίαίοτα Ίνοτο 
τουομηίβο αποίιε; ση οκρτορείνο οῇ κα[είη ΓΓΟΠη 
Πηθη π ἀσαθ]ν ἵπ νου ον ας εοτροπία απά 
βοοτρίοη8. 866 ΠΟΤΕ Ἡ Ἠδοθη. ΑΥΠΟΡ. Τπ Καὶ 

ἴατο Ἠ{ο Ἰνείης τερτεφεπίοά ππάετ νο πηαρο ο α 
(οπιρογα] πολίτευμα ἵπ λε] Όνο Ἠαηες οἱ οὐ{- 
αεπα ὙνθΓε αφοεῖροά ἵπ α ῥοοΚ, ποπι νο] ννετε 
οσσαβ]οπα]]γ οκ νο παπιος οΓ Ίνοςς Ῥρογ- 
ΒΟΠΒ νο ντο (πουασηί απννοτίἩγ, απ νν]νο γρτο- 
Ὁγ Ἰοβῖ ἶνο {9 οσα κκ. Το καπηο ἵπιαρο 9 {γε- 
ποπ ἵπ νο Ο. Τ., απά αοπποπηςς οσο τς ἵπ νο 

ε Τεν που 9 ἰξ τατο ἵπ Όνο Οακείσα] νντίστα, 
Μᾶλλον 8 οπή {εὰ ἵηπ ΛΙ5Ε., ετ- 

5 οαποε]]εὰ 

ουΐπς νο εαπιο οοπηπηβείοη. Νοῖο οπ λα, 
χὶ. 30, 51. απά ΧΙ. 16. απά εσπιρ. 9. ακκχὶκ. 14. 1] 
ου, 1. 19. 96. 

30. οἳ οφᾳ. 3ος Οτος., ΜΟΥ, παπά Ὠοδάγ., 
--Ἡ-- φον ος α- Κἰπάτοά πατταήση ἴπ Αίαιι. 
αχ. 56, 

στ. ἐξ ὅλης τῆς καρδίας --- διανοίας.] Ὑοτεί. οοη- 
εἰάθγε ἴλοκο ας Σ1εἰ[επίκίς ϱ]τακος : ννί]ο ΎαἱοΚκη., 



ΤΟΚΕ ΟΗΑΡ. Χ. 21--- 35. 

λ ᾿ ὅλης τῆς καρδίαςσου καὶ 
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5/ 

ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ 

ἐξ οὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου” 
ν οἵΤ,ον. 18.5 . ς ΄ ο. Π 3 να 3 . 

ϱ καὶ τὸν πλησίον σου ὥς σεαυτον. Ὁ ἨΕϊπε δὲ αὐτῷ Ορ6 ὥς Ῥνεκ. ο0. Ἱ], 19, 
3 -” , ς 1 - -- ς Ν γώ. 

29 απεκρίθης τοῦτο πούει, καὶ ζήηση. Ο δὲ Θέλων δικαιοῦν ἔαυτον, εἶπε 

3) πρὸς τὸν ἸΙησοῦν' Καὶ τίς ἐστί µου πλησίον; Ὑπολαθὼν δὲ ὁ Ιησοῦς 

εἶπεν ᾿Ανθρωπός τις κατέθαιγεν ἀπὺ Ἱηρουσαλὴμ εἰς Ἱεριχὼ, καὶ 
λησταῖς περιέπεσεν | 

8Ι ἀπῆλθον, ἀφέντες ἡμιθανη τυγχάνοντα. 

ον ᾱ. ὧν ’ ϱ 9 . η Ξ ͵ 
οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγας ἐπιθέντες 

Κατὰ συγκυρίαν δὲ Ἱερεύς τις 
. - ς ” - . 3 3 -» ς 

90 κατέθαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ᾽ καὶ ἰδὼν αὐτὸν, ἀντιπαρηλῷθεν. Ομοίως 
3 . 4, ’ .) ᾽ ’ Γ . Ν ι 3 

δὲ καὶ 4ευίτης, γενόμενος κατα τὸν τόὀπον, ἐλθωὼν καὶ ἰδὼν αντιπαρ- 

απά Ῥοτπεπῃ. επἀεανοιτ {ο Ῥτουνο {λαί ἴἨεγ ατα 
Οαεείσαί, ὉΥ} αἀάποῖπσ ϱχαπρ]ες {Τοπ Αγγίαη 
Ῥιδεετι. ον Ερϊοϊεία. Τῃε ἰταίῖῃ 5εεπι5 {ο ϱο 
Εἶναί {εγ ννετε εχρΓθβΞΙΟΠΦ ΟΓ αΐε (ἀγεείδπι, 5ας] 
ἃ5 ατε ποί απίτθαιεπ{]γ Γουπά ἵπ Όπο υυτίίοις ο 
Όιο Ν. Μ., ἵῃ οοπΙπποῦ γι Αιτίαπ ἵπ 5 ΡΠΙ]ο- 
εορηἶσα] τίς». 

» θέλων ὁικ.] ἰ. ο. ψ]ςηῖης {ο εχοιςε Ἠἰπιδε]{ 
{γοπα νε Ἱππριίαίῖοπ οἳ ποῖ Πανίησ ατεπάθά {ο πε 
Ταν πε παρ. Ἐοτ (πε ΡΠατίςεῬ υνἰδ]εὰ {ο 5ΗΟΥΥ 
Όναξ ο Ἠαά ποῖ ρτοροβεά α 511σηῖ, ος εαδί]γ 5οἱνα- 
Ρἱε απεείοη; Ῥαι οηε οἱ ἱπιροτίαπος, απιά ἀῃου]{ε 
ἀείθιταϊπαξίοῃ. Απά 8ἱΠοθῬ πλησίον 15 α ἴθγπι ος 
εχἰεηείνε αρρ]ἰσαίίοη, Ἠο ἴακες οοσαδίοΠ, {ποπῃ 
Όναί ἰσι[ίγ, ἵο ρα: ἴἶιε απθείίοη καὶ τίς ἐστί µου 
πλησίον; ᾖεβας, ἨΟΥ/ΕΥες, τδίπτης απ αηπθν/ετ οπΙ{ε 
οοπ {ο (πε εχρεοίαἶοη οῇ πε Ίανγεγ: απἀ 
ὮΥ (επο]λίπς ναί (α[ἴοτ να εχαπηρ]θ οῇ έλα Βαπηατί- 
ἔαη νο Ἰαά ἀεφετνεά 5ο υγε]] οἱ να εν) ουεῃ 
{ο είταπσεγε, [ογεί 8, απά οεπεπεῖορα, Ὑνθτε {ο ὃ6θ 
εχίεπάεά ινε οΏιοθς οἱ ΠαππαπΙ{γ απ Κἰπάποςς, 
πε 1εβι πο Ῥματίφεο ποίλίῃσ {ο απβν/οτ.”. (Καπ) 

---τίς ἐστί µου πλησίον ] Π{εγα]]γ, ννηο 15 πθαΓ {ο 
πια, 1. 6. πείρηθροατ. Βρ. ΜιάάΙ. Ίνα 5Ἰον/η Ίιοιυ 
Π 18, ναί 01ο Ατίϊο]Ια σαπ Ἠετο Ὦε ἀἱδροπθεά νι; 
παππε]γ, {τοπ λε νἱοἰπΙγ οῇ πε 8απηθ ννοτὰ τοῖή]ι 
ενα Ατίσιε, απ ἵπ πο 8εη5θ ποἰσ]ιδομγ. ἜΤΓη]8 
μδε ΟΥ ὁ πλησίον Ἠας Ὀο[οτε Όεεῃ Π]αβίταίεά η ἴωθ 
ἸΝοίεε οἩἳ Μα, απ Πατ. Απά νε οχρΓΕΒΣΙΟΠ 
ππαν, ἵπ Ες 86Η5Ε, Ὃε ἀεβπεά, ἄΠΥ οπθ οί ο Γεί- 
ἴσι-εγεαίηγες, υγ] ννἼοπα νε αΤθ ΤΠ ΔΠΥ ἨΑΥ οΟΠ- 
πεοίεᾶ, νεινετ ἵπ τεερεοί οἱ οοιΠίτΥ, τε]σίοη, 
οἵ ρολ εἶσα] Ιπς Ημ 4οης. 

Πονο «υπ: πη] Ἠαππαπί α πο ἄΠεπαπα 

30. ὑπολαβὼν] 8). τὸν λόγον, κμίοῖν ο]γρεο 
ἵπ Ἠοτοᾶοι, Η. 146. 

απά εωκείρετε. Ἡ 19 ννε]] οὐφεγνεὰ Ὦγ Καίη, 
ἵπ ιο νρσ Οαφείσα] νυτ]έογε Γπολαβὼν ἵν }οὐπ- 

ΠΏΥ οπο Ἰπετταρίς νο ροακοτ, 
ΑΠ ΥΥΕΥΝ Ἠήπη 4 {ο ἴπκο οχοερ{Ίοη αἲ, τορτο- 1 εξ 

Ἠοπά, οτ αἲ Ἰθακί οἰγουπηκοτίυα, ος οοττοοί, ΔΗΥ Ρο- 
ση Ἰπὶά ἄοννη Ὦγ Ένα οἴοτ ἵπ νο οᾳ8ο λε 
ποτά ἵν πο γεύωπάση!. τις 1 Ίνοτο «6619 {ο 
εσπγεγ, Ὁγ Ἱπιρησπίοῃ, απ ἱπιπιαίίοη ἐἨπε Ἰο Ἰνιὰ 
πο, α νο , ΌνοτουσΏ]γ Κερί νο πποτα] 
Ίνν, Ἡξ παν , απ ΟΗΠρίη αγ»), νο Ἱπιρον- 
αγ ος , Ἠ]ηεῖν πιπᾶο α΄ Βανίοιγ πθς- 

ο ακεί (αππρῦ, οοπηθοί ἄνθρωπος 
5 Υ ην ἀπὸ Τεο., τοπιαγκίηᾳ, ναι νο ν/]ο]ο 
επρίΥ ο νο κἴοτν πο οἩ πο ορροκ/ήοῃ 
οίνσον νο δονν απᾶ νο Βαπιαήίλη, θα β0 6] 
. ἱταπαροκίήσα νου] νο νατγ Ἠαγκὴ, αμά {πάςοὰ 

ΛΑ 

ππΠθοςςκατΥ ; 5ἶπος, οοηφ]ἀθτῖησ ουν γοτς μία 
;αάσα ννας Πεαιεηπίεά ὮΥ Γογδίσπετ», 1ἱ πιἰσηί νετ} 
ν/θ]] Όε ἐπιρίεά, ἴαί α Ῥείδοή ἰτανε]ίησ [οπα οὁ6- 
ταδα]ετη {ο «ετίολο υνοι]ά Ὦο α «ευ. Ἠο οου]ά 
ποῖ Ῥο α ΚΝαπιαγίαπ, Ῥεσαιςε ΒαΙΠΑΓΙίαΠ5 ννοτθ 
ΏΘΥεΓ αἱ]ούγεά {ο σο ἴο «θγΙβδαίεπ. Κατέβαινεν 
Ἰχα5 τε[εγεπος ἴο {μα φἰέμαίίοπ οἱ «)οτίο]ο ἃ8 6Ο0Π]- 
Ρρατεά η] οταδα]επῃ, ἴπο Ἰαίίετ Ῥείπσοη α ΠΙ1, 
απά {λε {ΟΓΠΊ6Σ οἩ 1οὺν στοιπά. Περιπίπτειν δὶσηϊ- 
Πε8 1. {ο [αἱ οπ. 3. ἴο Ἱαρρεπ προπ, {α]1 ἵπ νι, 
ρεποτα]]γ οἱ ἠιῖπσς, Ὀιί 5οπιε{ἴπηες ΟΡ ρεγδοπς; 
απά αἰτηοςί αἰγναγς ἱππρ]γίης ευτζ. 

Τ]ιο ΡΗΓΑΒ6 πληγὰς ἐπιθεῖναι ἶ8 [οαπᾶ αἶδο η Αοί8 
Χνι. 29., απᾶ οοσαξ]οπα]]γ ἵπ ο Ἐαίπετο: Ῥαί 
ΠΕΥΕΓ ἵπ {πο (]αδείσα] υτ]ίεις: 5ο παί 1 ἶ5 ερ- 
Ροβεἆ {ο 6 α Τ,απίδπη Γοτπιεά {Ποπ πε Ρῄῃταςθ 
ΤπΙΡΟπεγο ρίασαςφ. Ὑεί Ὢα πα ἵπ 2 Μαοσαῦ. Π1. 
26. πολλὰς ἐπιῤῥιπτοῦντες αὐτῷ πληγάς. ' Ημιθανὴς ἵ8 
Όπο ογαάΐπατι (τεοα]ς {οτπα {ος ο Αί{ο ἡμιθνής. 
Ὑσαί Τ 5αβρεοί (ναί 1ὲ ννας {6 πποτθ αποἰεπῖ ΓΟΥΠΗ. 
απά πε οίπετ απ Αίῑῑο οοπίτας{ἶοῃ. 

9]. κατὰ συγκυρίαν.] Τη Ο]αφεῖσαί νυτ]ίετς ποῖ 
ὉΠ/ΓΘΩΙΕΠ{ΙΥ 156 κατὰ συντυχίαν Ὀπῖ ΠΕΥΘΥ κατὰ 
συγκυρίαν; απᾶ Ιπάεεά [Π6γ ΤαΤΘΙΥ Ί5δε συγκυρία. 
1η5οΙΠΙΟΠ ναί νεο πηἰσ]{ 5ρροςε 1 {ο Ὀε επ{ΕΙΤΕΙΥ 
Πε]]αι]κίίς, ἀῑά Τί ποῖ οσσιί 6ονοτα] ἶπιες ἵπ ΗΙρ- 
ΡοσγαίθΒβ. Ἠεπος 1 αΡΡθαΙΕ {ο Ἰανο Ώθεῃ ἃ ΥΘΙΥ 
αποϊθη{ νγοτὰΣ απ ο Ῥηγαδθ κατὰ συγκυρίαν 38 
ομως οατ]γ ἵπ αφα, Ὀαί αΠθγννατά5 δαρρ]απίεά 
Υ κατὰ συντυχίαν. Ὑεί Ἱ ππαϊπίαϊποἁ, 1 86εΠΙ, 

α ρίασθ ἵπ 6 ρορωίαγ ἀῑοίίοιπ 6ΥεΠ {ο ο πιο 
οἱ Εαδία(μία5. 

21. ἀντιπαρῆλθεν.] Τ]ιο οχαοί 86ῃ5ο9 ΟΓ (ῖ ίθγπι 
8 ποί οἶθατ. Τι οαηπποί ννθ]] Ὄο (λαί οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
αβδίσπες {ο Τε, '΄ ραβδοά Ὁγ οἩἨ (ο οίπετ οἵ ΓαΓ- 
Όνετ εἱά9,” ᾖ. ο. ὮΥ ροίῖπς ουί ο ἴ]να τοσα. Μορί 
τοσθπί Οοπιπποηίαίοτ οοηβἰἆετ ἴ]ο ἀντι 38 Ῥίο- 
οπαδίο. Βαι Ὠναί 9 ἀεοπίπς ο ἀβιοι](γ. Ἰ 
ϱποι]ά Ὦο Ιπο]]ποὰ {ο Οτι νι (τοῖ., ναί τί 
πηὶρ]έ πηθαῃ, “  ραβ8οἆ ὮΥ σοῖπᾳ νο οοΠίτατΥ νναγ,) 
1, ο. Ποια ἠοταβαίοτ {ο .. Βιι{ {ιαί 18 {ΟΓ- 
Ριάάσπ ὮΥ πο κατέβαινεν } ποϊχοτ ννοι]ά εναί οἵτ- 
οµπηβίαπος ὃο {ο νο ΡΗτροβο. Τί ε]λοι]ά 8οθία 
Οναί ἄντι Ἰνοτο ΠΠΟΑΠΑΒ οὐ ασαἶπαί, νι], Ιπάςοᾶ, 
Ι Ῥο]ονο {ο Ὦο 5 ογἰσίπαι βεηβο:  Ὀοίπα, πο 
ἀοηνε, Γοτ [ἐν] ντι, τοπα νο οἱὰ ννοτὰ ἄνς, νν]γοεποθ 
νο οοΙΠΠΙΟΠ ἴθτπι ἕναντι. {ιβ ιο βοηΠβο 8, 
66 ἨΗο ρηβκοἆ ΡΥ γίσ] οὐσγ ασαἶπαί Ἠήπα, απιά ποῖ αἱ 
βοπιρ αἰκίαπος ο, 45 ἱτανο]]οτν πηὶρηί ἆο, {ο ἵπ 
βΗσο] α ἀθποτί 8 Ενα ννηο]ο ἱτασί ννας, ἵί ἵδ ποῖ 
κο! ναί Όνοτο ελοπ]ά Ὁο πΠΥ τορα]ατ {πο]οβοά 
τοπᾶ, Έα ἴΕΓΠΙ ἀντιπαρέρχομαι 96Ο ΙΠ5 3180 ΤΠ 
Όνο ΓΙ ΧΧ. οπος, 

03, ἠλθῶν καὶ ἰδών.] Τ]νο ἐλθῶν ἵπ ποί τοὔυπάαηέ, 
Ῥυς ελοννς Όιναί Όιο Ἰιονίίο ἁἷά πιοτο ναι ια 
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{λθε. «Σαμαρείτης δέ τις, ὁδεύων, ἦλθε κατ αὐτὸν, καὶ ἰδῶν αὐτὸν 33 

ἐσπλαγχνίσθη. καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ, ἐπιχέων 34 

ἔλαιον καὶ οἴνον, ἐπιθιθάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος, {γαγεν 

αὐτὸν εἰς παγδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. Ναὶ ἐπὶ τὴν αὗριον εξ- 35 
ελθὠν, ἐκθαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ, καὶ εἶπεν αὐτῷ: Ἔπιμε- 
λήθητι αὐτοῦ" καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσης, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί µε 
ἀποδώσω σοι. Ίΐς οὖν τούτων τῶν τριῶν δοκεῖ σοι πλησίον γεγονέναι 38 

τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς ληστάς; Ὁ δὲ εἶπεν" “Ὅ ποιήσας τὸ ἔλεος 3Ί 
” ε. - « ΐ ἃ ὁ - 

µετ αὐτοῦ. Εϊπεν οὖν αὐτῷ ὁ ἸΙησοῦς' Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως. 
.. 4ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ, ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς, καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἲς 38 

’ ’ ’ ... 4 ΄ ς , . 

κώμην τά γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἲς τὸν 
6 Αοιε 20, 8. οἶκον αὐτῆς. " Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουµένη ἸΙαρία, ἡ καὶ παρα- 

καθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. “Ἡ 40 

δὲ ἸΙάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλην διακονίαν ̓  ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε᾽ 

Κύριε, οὗ µέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή µου µόνην µε κατέλιπε διακονεῖν ; 
3 1 Γ΄ ον Π 3 9 ..” 

εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα µοι συναντιλάδηται. ᾽Αποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ 41 

ὁ Ἰησοῦς 

Ῥτίοςι. Τ]ο Ἰαέίοτ οπ]γ οαθί α ραβείηρ ρ]απος; 
Όινα Γογπποτ αἴδο ννεπί {ουνατάς Πήπῃ. 

94. κατέδησε.] Α »αγσίἱσαἰ ἴθτπι, οοσυττίηῃ αἷ5ο 
ἵπ Χεῃ. ΟΥΤ. ν. απά Εοσ]ς. ΧχνΙ]. 91., απά εἱρηί- 
θνίπῃ ἴο αμρίη Δαπάασες Το Ἰο]ἱὰ ἀοννπ πε Ἡρ8 οῇ 
α νουπά. μα π9ο οὗ οἱ] απά νίπα, Ὀοῦ]ι 8ερα- 
ταία]γ, παπά α5 α παἰχίπτο οα]]εά οἰνέλαιον, 18 ερίαὺ- 
Ἰδ]οά Ὦγ ἴἶνο οἱίαίίοης ο{ Ὑγείς. {τοπα νο αποϊεπί 
Μοβϊσαϊ, ΝΤΙΙΘΓ8. στο, Ἰούνενοτ, ΕΥ ΠιαΥ ὃς 
Ῥο8ί απἀατεῖοοά α8 α5οά «οραγαίείη; να πούπε ἴο 
νναςῃ ]νο ννοιπᾶ απά ίααποἩ να Ῥ]ουά, απά πε 
οἱί ἴο α]]αγ νο ραπ. Τ]πε οἳ (ν]ήσ]ι ἵπ Ενας 
οοΙΠ{ΓΥ {9 Υ6ΓΥ ϱοποτοις) ν/α5, πο ἀοιβί, πίεπάεά 
Γοί αποὐείπς ; απᾶ Όνε αν] οῇ νο ουρίοπα οϐ 
ον οἱ] οἩ α ]ΟΙΤΠ6Υ ἵ9 (45 ο]λοεί{ᾳ. οὔδειγεβ) 
ΒΊΟΝΏ Ὦγ {ο οᾳ5θ οΓ {ασοῦ ἴπ ἴεο Ο. Ἠ. 

---κτῆνος.] ΤΠ οοττοβροπάς {ο ος σεποτα] ἴθγπα 
Λοαδὲ, νν]εί]ετ Ἰοτβο, πια]α, ΟΥ ἄδδ. Τί ννας ρτοῦα- 
ΡΙΥγ αἩ .58. Πανδοχεῖον ἀεποίες α ρηλ/ίο /ιοβείγη, 
ειο] 48 αγο α]] Κποννα ἵπ νο Ἐαδί Ὦγ Όνο πάπια 
ἆ]απ. ἜΤ]νο ννοτὰ 19 βαἰὰ {ο οσστ οπ]γ ἵπ νο Ἰπίοτ 
ννγ]ίους; Υοι 1 ἤπά οπποίηίης ΥετΥ ππσ Ίκα Π τη 
{ΓβοἩγ]. Ο]οσρ], 649. Σκοτεινόν " ὥρα ὅ' ἐμπόρους 
µεθιέναι ἀγκέραν ἐν δόµοισιπανδόγχοις ξένων. 

90, μμ) «Ἠανίπσ οαδί ἀοννπ, Ῥμί ἀοιοπ, ΟΥ 
ἀἰκυιγεοά.”.  Τ]ιο ρο ἀεπαγία Ἠνετο (18 Τ ανε οἳ- 
ϱοτνοά ἵπ Ἠοσθῃβ. ΒΥΠΟΡ.) οφμἱνα]οπί {ο νο 
ἆαγα) ννασος οὗ α Ἰαπρουιτετ. 6ο Μα, κκ. 9. 
Ἐπιμελεῖσθαι Ν48 4 ἴοτιι αρρτγορτίαίος {ο νο πγν- 
ἵπςο απά εαγε οϐ Όιο αἰοκ απά νοππάσᾶ, α5 ἀἰκαποί 
[τοπ πιοδίσα] οἵ επτσίσα] αοπάπηςο. 
3. ὃ ποιήσας --- αὐτοῦ] “' Ίνα Ὑ]ο οχοτοῖκοά Ὦδ- 

πονο]οποςο [οννατάς Επι Α ἨΗερταίκπ. 6ο 
Νοῖΐος οἩ Τακο 1. ὅ8 ἂ Τὸ. 

98, κώµην τ.] παπιο]ν, Βοίμαμγ. Ἀοο 7ο κ, 
Ἱ. ἵπ νο Ρίκο ἠποδέχεσθαι εἲς οἶκον ἵψ ἱππρ]οά 
Ἰοβρί(αρ]ο οπΜοτιαἱπππσοηί. Ἔ]νο ννογᾷς εἰς τὸν οἶκον 
πτο νΟΤΥ τατε]γ αἀάσὰ ἵπ Όχο Οαρείσαἳ η ίοτας γοι 
ἵπ ἨΠοπι, Ο4. χνὶ, Το, ννο Ἰανο νο οφπἱνα]οπί 
Ρ]τακο ἠποδέχομαι οἴκῳ. 

90, καὶ] αἶκο, ἵ. 6. Ἡς ννε]] αν νο ἀῑκείρίομ. 
Παρακαθίσασα, “' Ἠπνίηῃ πολίος Ἰνδγβθ]{,”” Τ]ναί Όνο 
Ρηταφο ᾖκο]ί, απά Όλο ο Ρίοπα ΟΓ απ 8  ρος- 
ίωτο οἳ ἱπαασίοα, Ίνα πο ΙΠΚΠΟΝΑ ἴο Όνο 

ἸΙάρθα Ἰάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρθάζη περὶ πολλά ἑνὸς 48 

ὤγεεζς απᾶ οπιαπα, α8 Ὑνε]] 45 χο ᾖονης, ἶς οἶσατ 
Γτοπι νε οἰίαάοης αἀάπσεά Ὁγ Ἰλείς. 

40. περιεσπᾶτο.] Περισπᾷν αἱρηίῇος τΊΥ το 
ἆταιο κα γαιο .- ἆγαιο ο ο .. 
Τ]ας Όιοβα ατε, ὮΥ απ οἶοραπί ππείαρπος, εαἱὰ 
περισπᾶσθαι, ΝΟ ατθ ἀῑείτασίοά:; απά νν]λοβς παπά 
Ἀτο ἀταννη αθἰἀς ἵπ νατίους ἀἰτοσίίοις Ὁγ αηχίοιφ 
-- 8ο ο άοψι . 82. ων ἀπῆλθε κ μγις 
πὸ βιωτικῆς χρείας. Ἠοτ. γη, 6,Τ. Οπιπί 

φοἱ]ἱοἱειιά[τιο ἀλοέγέρθων, ά 
Διακονεῖν Ἀετο ἀεποίθος ιο Ρτοραταίίοη οῇ 1ο 

πιοα], απά οἴ]νετ δετνίοςς τει Ὁγ Ποερία:γ. 
Συναντιλαβέσθαι -- ανν το Ἰεπά α ανά νι οπς, 
ἴο Πε]ρ π αΠΥ ννουκ. 

4]. τυρβάζη] "' ἴνοι ατί σουρ]σᾶ,. (ο, “ Όνοα 
ἀῑκίτασίεςί (πγκε][ νι) α πια] Ερ]οἵίν οἳ οατγε». 
Τυρβάζειν ἵ9 καἰᾷ ὮΥ 8οπιο Οοπιππεηίαίοτε {ο 
Ροτ]γ εἰᾳπίθν 1ο γαΐσε ἔιρ πιμᾶ, Ἐαῖ ἴξ οοτηςς [γοπη 
τύρβη, Νηἰο] 4οες ποί αἰσπίθγ πιά; Ὀί ἵ9 ερ αἶνα- 
ο ίο οἳς με ολ -ᾱ-- αλ. α οἱγ. Ἱ 
αχ. δίοµς, Νο] 18 ρτο οομρπαΐο π]Ών τέρθη, 

έπγδα ; παπά Οναί οοπηθ4 πα δα (εορπαίο να 
τάρειν παπά ταράσσειν), ἴο φέΐν, Ὑλο]ι ἵς 1ἶνο καηιε 
τοογᾶ, ΡΟΙ σ ἵψ οΏεΠ νυν ἴο ννοτάς, 8 τέγος, 
στέγος. Τους], ἵπ » νο τας ππίατο ο) ΑΙςἨ 
ὑποερέένε 1εἴ{ογβ 566ΠΙΒ {ο να Επίκ ---- Εἶναί ευ ννοτο 
ογἰσίπα]]γ Ρατί ο νο ννοτᾶ, απά ννογα, ἵπ ρτοσενφ 
οἳ πια, ἀτορρεά, επρλοπία: ϱγαίᾶ. 

45. ἑνός] Όπ Όνο γε/εγεποε ἵπ Ες ννοτᾶ, 0 οπι- 
πιοηϊαίοτα ἄτο πο αρτοσά. ἈῬονεταὶ αποῖοπί απἀ 
ΒΟΠΠΟ πιοάετη Τπέρτργοίους βπρροξο απ ε]ῃρείς οῇ 
βρώµατος Ίνετο, απά οἳ βρωµάτων Δὲ πολλὰ, Όνυς οοη- 
νογΊπᾳ α πιοτα] πο, ας οπε ἀῑκ]ν ἵ ευβ]οῖοπε 
Γοτ αΠΥ τοπκομαδ]ο Ῥοτεοῃ. Ἐπί ευτοῖν επσο] 4 
οοπιπηθπάπίίοη ΟΕ {οπιροταπος παπά τν ννοτο 
νογί]ιν ταῖ]ογ οὗ α εοσοπά-ταίο Ἡσαί]οη Ῥ]]οφο- 
Ῥ]νου, Όναη νο Πρ. οἳ Ἠϊπι ἔέκρακο π9 πουοτ 
ΤΙΝΗ ο... Ἰπάσοά, ἴἶνο ο)Πρεῖς ἵπ αποείοη ἰ8 
πιοδί Ἱγερυ]ατ, Όοτα ατο ἠπίοι ναί ννο 
Ἠπνο Ἠοτο α Κἰπὰ οἳ αόασε, εαα]]ν αρρ]]σὰ, 
ἀποιοιάσε Ὀνοῖης οΏ οι οοπηρατοὰ {ο . Ρα 
Όναῖ ϱοηβο ἵ νοτν ἠΠσίά. ἜΤ]οτο οπη ο πο ἀου]νὲ 
Όναί Ὁγ ἑνὸς (1η νο] Όνοτο ἵ8 ἵῃ τοα]ῖγ πο οἰ/ρ- 
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3 ΄ ο 3 

δέ ἐστι χρεία. ἸἹαρία δὲ τὴν ἄγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ «ϐ. 
3 3 - » 
ἀφαιρεθήσεται ἀπ αὐτῆς. 

΄ 3 » ς η 3 ιά 

ι ΧΙ. Κ4άΙ ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόµενο», | 
ς 3 ή 4 , - - 3 ” . κ. ὁ . ’ , 

ὥς ἐπαύσατο, εἶπέ τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Κύριε, δύ- 
- 2 . 

δαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ιωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς 
3 - -- ᾽ ε) τς Ἀφλες 5 ’ ΄ . ς ν ς 

9 αὐτοῦ. Είπε δὲ αὐτοῖς Όταν προσευχησόε λέγετε Πάτερ ημων ο 9 
3 -” 3 ο. ς ’ ᾽ »” ’ . 

ΕΝ τοις ονρανοις, αγιασθητω το ο)ομα σου ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου «190 

3 γενηθήτω τὸ θΘέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Ἰὸν ἄρτον 
ες - ου - ο ὸ κ, κο. 4 ο ο ο ᾱ μι ν 

4 ἡμῶν τὸν. Φρις ας [δου ἡμῖν τὸ καθ΄ ἡμέραν καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς 1 

ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν καὶ μὴὶ 1 

εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἲς πειρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 18 
5 3 ... . 3 ς » ΄ 4 

δΊ Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς' Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς {1οῖτ. 18.180. 
3 , . ο .. 

αὐτὸν µεσοχυκτίου, καὶ εἴπη αὐτῷ 
6 ἐπειδὴ φίλος µου παρεγένετο ἐξ 

εἰς) ἵα πιεαπί (α8 ἵ οοπιπιοπ]γ απἀετείοοά) νε 
εαγε οἱ ἔ]ιε δοµἰ, εοπἰγαδἰεά ιοἰ(]ι έ]ιαί ώ ἴιε θοᾶι. 

-«μερίδα.] Οτοί., Ε]κπ., ΚΥΡΚο, Καίπ., απά αἷ- 
τηοςί αἰ] τεσεπί Οοπιππεηία{οΓς, ἆτθ ΟΓ ορίπΊοἩ ναί 
μάς πετε εἰσηϊβες ἠικίπεςς, Οἵ οεεηραξίοπ; 5 ἵη 

επ. ΟΥΤ. Π. 5. δ. Απαῦ. γή. θ. 20. 39 ἴμθ Τιαΐπ 
Ράτε ἵπ Οἷς. Ωπ]πί. Εταί. ο ο αἱίαπ, Ρ. 209. (οἰί- 
εἆἁ ὃν Ε]ςπ.] οὗ μικρᾶς µερίδος ὃ Φιλόσοφος προέστηκεν, 
1.6. ποη εχίσαο πιαπετί ρτα{εοία5 εδί ΡΠΙΙοβδορ]ις. 
Τηϊς, Πονίενετ, Ι σαπποί Ραΐ οοπείἀοτ α 54β απά 
ρησιά γίενν οἱ να 5επ8θ. Τί εἸλοι]ά ταίπετ 8εεΠ 
Οιαῖ πα ἴετπι μερίδα ἶ5 οἩποδε ΥΜΙΙ αἱ]βίοη {ο αΠΥ 
οπε”ς ἰακίπσ Ἠῖς ρατί οἳ απγ Οππσ Ἰαβι Ἠΐπι {ο 
εἶοοβαο {οπι. Όατ [,ογτὰ αρρθατΒ {ο Ἰανεα Ἰαά ἴπ. 
παπά Ῥς. χν!]. 14. απά υετ]αρς Ε5. χγ]. ὄ. 

1. δίδαξον ἡμᾶς προσ.] Ίε ατε ποί {ο βπρ- 
μᾶς Ῥαΐέ ναί ους Γοτὰ μαά ρίνεη Έπεπι ας. 
Ώοπβ οἩ ΡΓαγατ, Βοί] 8 {ο {6 ΠΙΠΠΘΤ απά πιαί- 
τετ. Βαϊ Τε να Όνα οαβίοπα οῇ Ώια ΒαΡὈῖ {ο ρῖνο 
Ώνείτ ἀϊποῖρ]ες 5οπιο Ῥγίθί /ογπι οἳ ΡαΥΕΤ. 

2. βοᾳᾳ. Οπ νε Ἱπέετρτείαίίοη Ἰετο 99ο Νοίος 
οἩ Μαι. γ. 3. εαᾳ. 1 οπηποί Ρηΐί αἀνετί {ο {θε 
πιαγνε]]οιβ οπιῖκείοπς νΠπΊολ ατο Γοαπά ἵπ 8οπιθ 
{ον Μ85., Ψοατείοης, απά ἘΕαίπετς, απά ννΠ]ο] ατο 
αἰπιοδί [πνατίαδ]γ πάοριεά Ὦγ τίεβῷ. απά 8οΠΠθ 
οὔνογ ΕάῑοτΒ. ο ν/οτᾷβ ἡμῶν ὃ ἐν τοῖς οὗρ. αΤθ 
ποῖ {οαπά ἵπ ανοιί 8 Μ88., νι ιο Ὑπὶσ. απἀ 
Ῥετε. Ὑογβίοπ8. Επί ναί αα{λογῖίγ 18 {οο ε/οεπάετ 
το οἰαίπι απγ αζεπίίοῃ. ἜΤ]ε Γ6άβοΠ {ος 1ο οπη]β- 
ίση ΤΠΑΥ τεαδ]γ Ὅο εοπερίυεά; Ὠνοιρὶ 1 ννοτα 
ταΐπ το Ἱπππσίπο ΤΟΠΒΟΠ Γοτ αἰ! Όιο Ἱππαπιοταῦ]ο 
αἨοτα ος νηίοἩ ννοτο Ἱπίτούιοεά ὮΥ ιο Αεχ- 
απαγίαπ Μβ]ίσαί Αγἱείαγε]ις. 

Τ]νο νγοτᾶς γενηθήτω --- γῆς ατα οπη]ετεὰ ἵπ ΠΘΛΤΙΥ 
Όο νεας Μάδ. καῦ Ὑοπίομν νι Όιο ρτοσθάίησ 

- ς, Απ, οὗ αοιΓΒε, ΌἼπογο 18 ΠΟ ρτοπ{οτ 
πποπίίοη ἅπα η Ος Ενα ἵπ γο ΓΟΓΠΠΕΓΟΠΡΘ. Βιί 
Όνο οπιφαίοῃ Ίιγε οπηποί νε] ὃς οοηφἰἀοτοά 38 
οὔμενήκα Όναα αππιπίσπαΙ. Απᾶ ποί οπ]γ (νο 
μα ρ--- πηηῖνετ οὗ 88. (αὔουί αἰκ) νναγταπί 
ϱ. το αρροχα Οκ; Ἐί Όνογο 9 α ρα/σοσταρἠσαί 
μα. ψήε]ν Ίποτοπκον νο ρτορα δή Πγ Όνογοος: 
παμε, Όνα πν έν οἶππκο Ὀομίης νν τν 4 ννοτ», 9 
οἳ ὄνοπι να καππε, απᾶ νο οἵ]νοτ 3 ΟΓ νο 9αππο 
(εγπεπαίοπι γην Όνο Γογπιο οἶαικο ἁγιωσθήτω τὸ 
βέληµά σον 9ο Ἡ ἵ κο] γ Εἶναί χοκο απο] [ογπιοὰ 
α ύπ, ἵη νο ΤΟΤΥ απεἰοπί Ατομοίγρο οἱ Άτο]ο- 
ροκ από Όμας (18 τη α Ενουκαπὰ οἴμει οαρ ον) ἴἶιο 

Φίλε, χρῆσόν µοι τρεῖς ἄρτους 

ὁδοῦ πρός µε, καὶ οὔκ ἔχω ὃ παρα- 

φοτῖρας᾽ 6ὖγες πιὶσηί ὃε ἀθοεῖνεά, απἀ {16Υγ ἵπαά- 
γετίεπ/]γ οπα{ ιο 5εοοπ ο ος οἰαι1ςθς. 

Αραϊη, ἴηο πνογάς ἀλλὰ ῥῦσαι --- πονηροῦὺ ατθ οπηϊζ- 
{εὰ ἵπ αροιί {πε 8απ1ε ΠΙΙΠῦΌΕΓ οῇἳ ΜΒ». απά Ύει- 
5ἴοΠ5 ας (6 Ῥο[οτο-πιεπίοπες οἶαιςες; γγηί] {μα 
αἀάῑᾶοημ οΓ τες οἵ Γοαχ οίπετς, απά Οτίσοπ; απά 
αγθ «απος]]εά εγεπ ὮΥ Βο]ο]π. ΓΠεγε ἴἶλε οπιἱβ5ΙΟΠ 
οαπποί Ὦο αοσοοιπί{εᾶὰ {ος οἩ {λε 8αππθ ρτϊποῖρ]ε α8 
αἱ γενηθήτω ---σου; Υεί ἴἶιε {εβίϊπιοηΥ 15 ίοο Ἰνααῖ, 
απά {πα ααατίοτ ννηεπος 1ΐ 60π1θ5 50 βδΗδΡρΙοΙοΙΒ, α8 
{ο ἀθείτογ αἰ] οοπβάεποθ. Απά {αγπιοτο ρτοῦαβ]θ 
15 Πέ, ἠναί ια ννοτάς ννοτο οπη]ἑίεά ὮΥ ιο αὔονο- 
πιοπ{ίοπεά οτ]{]σβ {ος 8οπηθ ερεοι]αίϊνε ἀοοίτίπα] 
ΤΘΔΡΟΠΦ (απ ναί ἵπ αἰἲ Όιο ΜΒΑ. οχοερί αὐοιῖ 
ίοπ, ια οἶααδο εποι]ά Ἠανε Ῥοσπ Ιπίτοάισθἆ τοπα 
Μαιίπονν. ΓΗ ]α5ί τοεαδοή ννΙ]] αἱδο αΡΡΙΥ {ο ἔἶια 
οί]ιεγ ΟΠΠΙΒΒΙΟΠ5: θβρθοἶα]]γ αξ ἴ]ιο ἀοχρίοση, ΥΥΙΟἨ 
19 Γοαπά ἵπ αἰπιοςί αἰ] Όιε Μ35. οῇ Μαβμειο, ἵ8 
Ίιετε Γοιπά ἴπ ποί οπε. 15 ἴέ 1κε]Υ ἶιαί ἴἼχοῬθθ νο 
Ππίτούισες {/ιγοε πιετρο]αίίοη8, α]λοι]ά αἰἲ οῇ ἔχεπα 
οπη]{ {ο Ἱπίτοάπσς {πε Γομγί]ι. 

4. καὶ γὰρ αὐτοὶ, ἆο.] Ἴπεςο ψοτάς Πιαγ 86ο6πι 
{ο οοπβττη λα Ἱπίετρτοία{ἶοπ οῇ {οβε νο τοπάος 
Ώιο ὡς ἵπ Μαίενν νΙ. 10. Ὦν ον. Γογαδηιο]ι αδ. 
Ῥι{ 1 15 ποῖ πρερδδαγη {ο τθβοτί {ο ἐπαίβεη8α; απά 
Όποτε 16 πο τοπ] 4ἱβοτοραπογ; βἴποςο ἵπ Πε ἰαῖ 
ασίγ 19 {αζοπ [ου σγαπίρά αφ ΙπάΙβρεηκαῦ]ο, νΙοἩ 
ἵπ ἨΜαήή]ριο ἵδ πηᾶς ἴἶιο οοπαΜίοπ, ΟΥ Πιοαδγε ΟΕ 
Ώνο [οτρίνεποβς {αί νο Ἰππρ]οτο. Τ]ῆ5 έποτο 18 
ΒΙΓΕΊΥ πο ἀἱδοτθραπογ Ὀοίννθσῃ “  (ἶνο 9 [ηἱ ἆαγ, 
απά /ῑναο 8 ἆαη δή αφ.) 

Ὁ, τίς] ἜΤ]ε Ῥοςδί Οοπιπιοπίπίοτε 1ο ΟΕ ορΙπΙοπ 
Όναί τίς 18 ΓοΥ εἴ τις, αἱ ἵπ 1 ο, νΙ. 19. απά 4Πιοβ 
ν. 19. ἜΤ]ης ένο 6εη8ο ννοι]ά οο,  Ῥ]λοι]ά ἄΠΥ 
οπο ο/γοι,” ο, Βιΐί 5 8οοπης α ΜΤτοπς νίονν, 
απά Τ αστου νι τισ, ον Μα, ρ.Τοῦ. απά Βου- 
ΠΘΠΙΑΠΠ ΤΠ Ίοσο, ναί νο τας ΒΟΠΡΟ ἵῃ Β16] 61868 
15 «ηίκπαπι νν]οτο νο ἹπίοττοραίοἨ, ας Επί. 
Β4Υ8, 6χργοββος “« απ οοπιποΓίοποηη ; ) Ονοασῃ 
(48 ἨογΠσΙΙαΠΗ ΓΟΤΗΛΓΙ«Α) ἴπ ΒΟΠΠΟ ράβλ4σος ΤΟ[ΟΥ- 
τοῦ {ο εν Ιάΐοπα, νο πα! οπ]] ἵπ νο ργϊποῖρ]ο 
οὗ α Ε]οπάίπσ οῇ νο οοΠβίτΙσΓΙσης. Λέ εἴπη ιο 
ΡΤΟΡΟΓ οοΠΒίΓΙΟΙΙΟΠ 8 αμαπάσποά [ο απΟΙΙιΟΥ 
νήσο] ἵ ποί απ αῦ]α, 

ϱ, ἐξ ὁῥοῦ.]. Ὑα]οκῃ, απά ΟαπιρΏ. οοΠΜίγς 18 
γι παρεχένετο, ππά τοπάσι, “ἰπ σοπ]ο οί οῇ ή 
τοπ, ΤΠ] βοημα, Ἠονονογ, 1 [οισοὰ, απᾶά ιο 
σοοπείτασίοῃ αγ απ Πε {4 Ὀοίίου, νι οΏνογη, 
ο οοΠηεοί παρεγένετο Ν ιν πρός µε; ΝΟΥ [16- 



- 

212 
ΜΤ 
7. «Φήσω αὐτῷ" κἀκεῖνς ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ' Μή µοι κόπους Ἱ 

πάριχε Ίδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία µου µετ ἐμοῦ εἲς 
τὴν κοίτην εἰσίν' οὐ δύναµαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. «έγω ἡμῖν: εἴ 5 

καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον' διά γε τὴν 
τ  ἀναίδεαν αὐτοῦ, ἐγερθεῖς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει. ἸΚάγὼ ἡμῖν έχω" 9 

αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε' κρούετε, καὶ 

6 «ἀνοιγήσεται ὑμῖν. Ιᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμῤάνει" καὶ ὁ ζητῶν εὗρί- 10 
σκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Τίνα δὲ ἡμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει 1 
ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 3 ἢ καὶ ἰχθῦν, μὴ ἀντὶ 

ιο  Ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ καὶ ἐὰν αἰτήσῃ «ὠὸν, μὴ ἐπιδώσει 19 
αὐτῷ σκορπίον; «ξ οὖν ἡμεῖ, πονηροὶ ὑπάρχοντε, οἴδατε ἆγαθά 13 

δόµατα διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ Πατὴρ ὁ ἐξ οὖρα- 
19. υοῦ, δώσει πγεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν ; 

93 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιµόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν' ἐγένετο δὲ, τοῦ 14 

3  δαιµονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν ὁ κωφός᾽ καὶ ἐθαύμασαν οἳ ὄχλοι. 
94 Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον' Ἐν Πεελζεθοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκ- 15 

9  ᾖάλλει τὰ δαιμόνια. ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον παρ᾽ αὐτοῦ ἐζήτουν 16 

95 ἐξ οὐρανοῦ. «Αὐτὸς δὲ, εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήµατα, εἶπεν αὐτοῖς" 11 

Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐφημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ 

6 «οἶκον πίπτε. Εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεµερίσθῃ, πῶς στα- 18 

Φήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν µε τὰ 
ι δαιμόνια. Εὶ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεθοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ 19 

8 ὑμῶν ἐν τίνι ἐκθάλλουσι; διὰ τοῦτο κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ ἔσονται. Εἰ 50 
δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐκθάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφβασεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἡ 

9 βασιλεία τοῦ Θεοῦ. "Όταν ὃ ἰοχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν 31 

αααοπί οοπείτας(Ἱομ, θερθοἰα]]γ ἵπ Ίακο. Ἔπα ἐξ 
ὑδοῦ ἀθροπᾶς οπ ὢν απἀθτείοσά, απά πο 56η5θ 
ἵς, «6 γν]ο 19 ]αδί οοπιο ο/α ]01ΓΠΕΥ.” Όπ κόπους 
κ, ο ϱοο Νοῖο αἱ ΝΙαίῑ, χχν]. 10. 

. εἰς τὴν κοίτην.] ἈΝαννσοππε απ Μιάά]. ννο]ά 
ἴαλκο κοίτην ἴο ΊπθςΠπ ῥε-ε]απιδε. Βαΐ [οτ Οναί 
αἰσπίβοπίίοι οτο 18 πο ππἰΠοτίψ. ἜΤ]ο Ιπίοτρτο- 
{αἴϊοι Ὕνας Ρτοῦαβ]γ αἀορίοά {ο αγοἰὰ ενα ἁμου]- 
ἵγ οὗ εαρροεῖπς εαί αἲὶ Ὕνοτο ἵπ νο 8.ππο οὰ, 
5ἴησο κοίτην Ἰαβ νο Ατσϊο. ΕΒαί Οναί ἆοαθβ πο 
ποσθβκαγί]γ Ἱπνοίνο 5οἨ α 8επΠδθς; {ος ο Ατο]ο 
ΤΠΑΥ Ἠθτο Ἠπνο πο ἔοτος οῇ Όνο ΡΓΟΠΟΝΠ Ρ088688- 
ἵνε, πιά µετ᾽ ἐμοῦ ΠΊΑΥ ΤπΘάΠ (18 Ῥοπτους απά (απιρῦ. 
τοπά στ) "5 νο] 49 πιγφο][””. Ἐἰς τὴν κοίτην 8 

τ εδί τοπάστοὰ Ὁγ οατ ο]ὰ πάνοτὺ α-δεά ({οτ αἲ λεά). 
8. ἀναίδειαῦ]. ἵ ἱπεροταπΙν νήσο νν] πο νο 

τοργοβκος.”. Ἀθο ἀναιδὴς ἵπ Ἠοππει Π. δ. 05]. 
Ὁ, κἀγὼ ὑμῖν.] Τ]ο οοπιρατίδοῃ 9 πο ἃ αὐπηὲ, 

υυί ὁ πια[ογί, ᾳ. ᾱ.  Ι Όνο ὑπρογίωπαίε {εατεγ 
οὐὑταίης 8ο τησ] [γοπα ΠΊΠ, νν ναί νν] ποῖ Ἰνο Όναί 
οῇστε πρ [ρτνοπί απά αβεἰάαοις πο οὐὑταῖη 
[γοια Ἠἱ5 Εανοτ ἵπ Ἠδανοη 1. [οοπιῳ. Ματ χὶ. 
94, Ίο] χὶν, Τὸ. χν. Τ. καν]. 39. απιςς 1. ὅ. 1 οἶνη 
η]. 29. 

ΗΠ. ἐμονη Μαν ΜΘΕ., Ὑοτείοπα, απά Ἐαίλλουν 
τοῦς ἐξ, νι ή οἩ {9 πἀορίοά Ὁγ Οτίσκὺ., απιά Ῥο]νο]α, 

δαι ἴ «οθ ΠΒ {ο οοπις ΠΟΠΗ ἴμο πιπτρίηπ. 6ο Ἱπίτα 
χὶν. δ. Η, Ἰπεϊοπὰ οἳ εἰ, ἵ9 ζουπά ἵπ α ρτοαί πΗΠ]- 
ὕνοτ οὗ νο Όοει ΝΤΕΒ., ἵπ πιο οὗ νο Ὑετείσης, 
βονογα] Ἐπίους, απά Ίἶνο Ἐά. Ῥτίπο,ι απά ἵ πἀορί- 
οὰ Ὦγ Ὑγεις., ων, Οτίοδο., πσπη., γαι απά 

ΤΗ ΓΚΕ Ο6ΗΠΑΡ. ΧΙ. Τ---21. 

Ῥο]ο]α. Ἔ]ο ννοτᾶς ατα ρετρε(α]]γ οοη[Γουπάοὰ 
η Όιο Μ35., Όαί ἢ 56επΙς ἴο ο τοφυἶτεά Ὁγ νθ 
οοπίοχέ. 

19. ἐξ οὐρανοῦ] ΓΟΤ οὐρανοῖς, 38 οΏοῃ. ὮἨΥ πνεῦμα 
ἅγιον ατα πιθαπῖ νο οτάΙπατγ αἶάς οἳ Όνα Ποῖγ 
Ἀρίτί, 3ο Εαίηγπι, χάριν πνευµατικήν. 

14. κωφόν.] 16 18 βαἷά {ο ᾗο ριῖ Ὦγ πιείοηΥ- 
την, Γοτ Ναί οαµφες ἀεαίπεςε, α5 Ἁπατίς ἵκ. 9 
Βυ1 ἴξ ππαγ ππθαη ἀπὸ, αἱ οΠο εἰκοννμετο. 

10. [όνος Μαι, κ, 94. 
16. [6 οπιρ. Μαιἲ. κνὶ. 1. 
--- ἐζήτουν.] Ῥοτπειη. ννου]ά τοπὰ ἠξύήτουν, ΥνήοἩ 

νου]ά Ιπάεεὰ Ὁο πποτο (ακεῖσαϊ; Όαῖ Ότο οοπι- 
πιο τοποίπς 8 Σε ζοπϊκίο τους. 

17. καὶ 
« οπο Γαπ]ν ἵ 

0ΠΘΒ 

ΠΠΘΠΙΛΙΟΓΝ, ὙνἩο Ἰακίταίο Όλο κοπο! ὈοίἩ Γεοπα 
Όνο Οακαίσα] απά Εαθηίσαϊ ντίοτα. [ζοπιρ. 
ον Π. 50. παν 1. 94. 

31. ὃ ἰσχνρό] Το Αγιο] Ίετο Γα]]ς απάοτ 
Μιά ἁ]είομ) «αποἩ, ΟΓ ἐπφεγίίοπς πι ΠΗηροῦιεκὶς. 
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ΜΤ. 

ϱ0 ἑαυτοῦ αὐλὴν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. Ὠπὰν δὲ ὃ ἴσχυ- 19 

ρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν γικήση αὐτὸν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει, ἐφ᾽ 

98 ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκύλα αὐτοῦ διαδίδωσιω. ὉΟ μὴ ὢν µετ ἐμοῦ 30 

94 κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι καὶ ὁ μὴ συνάγων µετ ἐμοῦ σκορπίξει. Ὅταν τὸ 45 

ἀκάθαρτον πνεύμα ἐξελθη ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι ἀνύδρων 

τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν καὶ μὴ εὑρίσκον, λέγει Ἱποστρέψω εἰς 
96 τὸν οἶκόν µου, ὅθεν ἐξγλθον. Καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωµένον καὶ 44 
96 κεκοσµηµένον. Τύτε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα 

πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ' καὶ γίνεαι τὰ 

ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρωτων. 

οι Ἅἠ᾿Ἐγένετο δὲ, ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ 

τοῦ ὄχλου, εἶπεν αὐτῷ ἸΜακαρία ἢ κοιλία ἤ ῥαστάσασά σε, και µα- 

95 στοὶ οὓς ἐθήλασας! «Αὐτὸς δὲ εἶπε' ἸΙενοῦνγε µακάριοι οἳ ἀκούοντες 

99 τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. Τῶν δὲ ὄΌχλων ἐπαθροι- 3 

ζομένων, ἤρξατο λέγειν Ἡ γενεὰ αὕτη πονηρά ἐστι" σημεῖον ἐπιξητεῖ, 

καὶ σημεῖον οὗ δοθήσεται αὐτῆ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτον. 

3) Καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς σημεῖον τοῖς Νινευΐταις, οὕτως ἔσται καὺ ὃ 40 

31 Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ. «Βασίλισσα ότου ἐγερθήσεται ἐν 3 
τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτούς 

ὅτι ἠλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος.  4ἱ 

39 καὶ ἰδοῦ, πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. ανδρες Νινευὺ ἀναστήσονται ἐν τῇ 

κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι µετενόη- ΜΤ 

σαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ" καὶ ἰδοὺ, πλεῖον Ι]ωνᾶ ὧδε. δ, 

3 οΟἶδεὶ δὲ Λύχνον ἄψας εἰς κρύπτην τίθησιν, οὐδὲ ὑπὸ τὸν µύδιον, 16 

ἀλλὰ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἳ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέπωσυ. ϐ. 
34 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὃ ὀφθαλμός" ὅταν οὖν ὃ ὀφθαλμός σου 33 

ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν" ἐπὰν δὲ πονηρὸς Ἰ, 38 
. - ) ’ / ε 3 ᾽ ” .ν π ’ 

30 καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινὀν. «Ὑκόπει οὖν µη το φως το ἐν σοὶ σκότος. 

Τὴ9 {οτος οἱ 1 ἵ8 “. νο [1]. ος ψω ὁ 
Ἰσχυρότερος 8 “Ίνα νν]ιο (19) βίτοπρε. 6 τοῇ- 
ας ο τος, 0. ἵπ, ναί νε αποίετ αίίποκς, 
εοπα"ετε, απᾶ αροί]8 4ΗΥ ΟΠΕ’8 μμ. Πε 19 ρ]αίη 
Όναί Όνο οἵπετ 15 πποτο Ρο/ετΓα] Όναη ἠθ. 

33, τὰ σκίλα.] Λαπγ επιίπεηί πποάετη Οοπῃ- 
πιεηίπίοτα ἴπκο σκ. ἴο εἱἰρπί ήν “« ε[ροκ,” οοττε- 
--.--ᾱ- Όιθ σκείη οἱ Μαἴ]νονν. Τ]ής (1ογ σοη- 

αι {τοιη ιο Ἠευ, πο, ΟΙ, Ενουρ]ι 1έ ῥτορ- 
ου) πε ο» η. ἀθποίθβ ᾳοος, 38 1Π 
Εθν, η, 15. Της εεηβε, Ἰούδνοτ, 19 ποῖ οριαῦ- 
γειά οἩ ΑΗΥ Οπκίσαὶ παθλογίγ; ποτ, Ιπάρεᾶ, 
{5 Τξ πες θκκατΥ {ο τοποτί {ο {ε, εἶπος [ιο ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
τετείση εροί{ε, ἀσποίίπα Όνο οσα πια α αροί] ο/, 
ἱπο]ηδεν νο νετ 9εη9θ, {[οοπιρ. ἴ9. ΠΠ, 19. 
οἱ, Π, 15.1 

35. [σπι. ᾖοἶνη ν. 14. 5 Ροι. Π. 90. Ἠου. ν]. 
6. τ.20. 

3Τ. µακαρία, οι] Ην Οκ οχο]απηπίίοη (ἶθ 
(0 οπππνεη κίονα οοηραγο κογετα] (γοπη νο ϱ]ηφκ- 
απ] απά νο Μαυλήπίσαὶ ννγέθγε, Κοιλία ππὰ μαστοὶ 
ατο {ος µάτηρ. 
ο ἡός ἰ-- “'Ἠπο γετο, γοα πάεςά, αν Ῥοπῃ. 

κ. 50, κ. 18. ΡΜ. 4.8. Δό Εωνγτη, οχρ]αίπν {ὲ 
ἀληθος. Μενοῖνγε ἵ α Αίτοησοτ οχργονκίοη (ἶνα 
οκ π -- .. -”-” ο α φεπίοπες; 

4, Α 

Νήσο] να οίηετ 18 πο. Τ]ε γε ῖδ α5οἆ αδ ἵη καί 
τοι γε, µήτιγε, ἃο. 

30, πλεῖον μα. 96ο Νοίο οἨ Μα!{. κ]. 6. 
90. εἰς κρύπτην.] Ἠετο ν/ο ΠΠαΥ ΒΗΡΡΙΥ χώραν, οτ 

ἴακο εἰς κρυπτὴν 88 ριί ΓΟΥ εἷς κρυπτὸν (νΗΙ6]Ι, ἶ8, 
Ιπάεεά, Γουπα ἵπ α [ον ΝΤΒΝ. απά Εάϊμοηῃς, οΥυθΙ 
ιο Όπαί οὗ ΜΗ], αι 19 ονἰάσπ!ίΙγ {ποπ (ο ΠΙΠΓ- 
ρίπ). Βοτποπῃ. ἀθπῖος (ναί ἴποτο 18 αηΥ ο]Ηραῖς αἲ 
αἰ], απά οοπρατος ἴθ οχρτθΒΒΙΟΠΒ εἰς μακρὰν, εἰς 
µίαν, παπά τὴν ταχίστην. Ῥτοῦαβ]γ, Ἰοννδνοτ, (Ἴλοεο 
ατε οῇ α ἀἰβετεπί ππίητο ΓΓοπη νο ρτοβοπ{: απά { 
ΒΗΡΡΟΒΘ κουπτ. {ο βίαπά {ΟΥ εἰς κρυπτὸν, ΟΥ ἐν κρυπτῷ, 
ἱ9 οὐ]οσοπαῦ]α, Ἱπαβιππο] 45 α- Βηῤκίαπέἶυε 18 το- 
μἱτος, {ο β1{ έπο ραγα]]ο]ίμίηα. Ἡ 19 Ὀδίίοτ, {λογο- 
οτε, {ο ΑΠΡΡΟΡΟ, νι βοβΙσΙΒῃ., πα κρυπτὴν 18 
α οῤα/απίνο, ομροςἶα]]γ 18 οχαπηρ]ος ο) Εής 11ο, 
Ώνουισ] τατο, απο οσσαβ]οπα]]γν Γουπά; οπο Ῥοῖησ 
πάάποσά Ποπ Λίο, ρ. 200, Λ., αποι]νοτ. Γοπη 
Ἠοτασ]άον ἆς Ονί, ρ. Το. Ιπάσσα, ἵπ 11ο εοπεο 
υαμήέ Όιο νγοτὰ οσσµτη πο ππ/ποαποπ]ν ἵπ πο 
ννγίοτα οἱ Ἰαΐίο Ογοσίκπα, απᾶ σανο Ὀἰγ] {ο νο 
Ι απ εγηρία απά ους Οοῇ, Την, οννονοτ, 18, [ 
αρρτοβοπᾶ, ποῖ νο κο ο Ἠστο, ΡΗ{ τα το κο Ἡ αν 
ἵα Γουπά ἵπ νο ρήβκασο οῇ Ηοτπο]ίάς., Ίνα 18 
Ἠστο ππσαΠ{ί κοοπηα {ο ἵνα, α οαγΚ. )οῖρ ος οϱ ΠΟΥ, ΤΠ 
νήσοι αγίίσ]ος αγο πίοννοὰ ουί ο) νο νναγ. Τ]ιο 

οῦ 
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, π" τ ᾿ ων. ϱ ο . .. . , . 
ἐστίν. 1 οὐν το σωµα σου ολον φωτεινό», µη ἴἔχον τὶ µέρος σκοτεινο», 38 

ἔσται φωτειγὸν ὅλον, ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζη σε. 

Ὢν δὲ τῷ λαλῆσαι, ἠρώτα αὐτὸν Φαρισαῖός τις, ὅπως ἀριστήσῃ παρ΄ 31 
“Ο δὲ Φαρισαῖος ἰδών ἐθαύμασεν, ὅτι 38 

οὐ πρῶτον ἐθαπτίοθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς αὐτόν ' 39 
Νῦν ὑμεῖς οἱ «Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος 

ΜΤ. ς ᾿ 
20. αὐτῷ" εἰσελθὼν δὲ ανέπεσεν. 
95 

36 

/ . [3 ’ Ν . Δ 9 1” 

γες” οὐχ ο ποιησας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησε; 

28 

πΌονο Ἂρ 6αΓ8 5ο οετίαϊη, Όιαι 1 Ἠανο νεπίατεά, 
ναι Θεμίθις., {ο αοοθηί κρύπτην. 

56, Τπ οτάςτ {ο τεπιονς ναί ἴΠεΥ οα1] απ ἐν- 
τοσιίαγί απά (αωοίοσηψ, 5ονεταὶ ϱοππεπίαἴογ 
ἀονίδο νατίοις εσπ]εοίµγεδ, 3] οἱ Όνεπι απαπίοτ- 
1264, απ Ιπάςαά ΠΠΠΘΟΘΕΒΡΑΓΥ. Τπετε 5, ΡΓΟρεΓΙΥ 
ερεακίπσ, πο ἰαπίο]οσγ αἲ αἰ]: ποτ 4ΠΥ ρτεαίοτ 
Ἱττερι]αγιίγ, Έναν 198 οβθη εἱκενετο Γουπά ἴἵπ 
Φοπρίατε, απά 5οιπείήπιες ἵπ Ὠιο ϱ]αδείσα] ντ{ετ». 
Τ]5 οοίοῦ, νν. 5 --- 260, {ΟΓΠ15 οπ6 οῇ πο πηαή 
Ἱπάερεπάεπί απά 5οραταίο καγίησς οὗ ους Τ,οτά, 
νο δί. ἵλακο Ἰαςδ ραίῖ ἰ(οσεί]ες, ἵπ α πιίβοε]- 
Ἰαπ6οις ἔοτπα, νποιί αζθπί1οἩ {ο τηε οἵ Ρρίασα, 
{τοπι ει. χἰ. {ο χν η]. 14. Απά ἠνετείοτο Π 15 ππ- 
οστίαἰη ννεί]ιογ ετο Ὀο αΠΥ οοππεοίίοι Ὠδίνθεῃ 
Μπ βοοίίοη απά ο μοδα ο οπ6, νν. 21 --- ο. 
Ἠ]αῖ 18 Ίογο εαἰά ὉΥ Ομτ]εί ἀοθς, Ιπάςεά, αρρεαΓ 
π αποί]ενγ εοπποείίοπ αἱ Μαι. ν. 10. Ματκ ἰν. 5]. 
εαρτα 11.6. Βαΐ ου Τοτὰ πισ]ί οποσκε Το ἵη- 
ἐούιςσο Τί ἐιοῖσε, ἀπάετ ἀῑβετοπί οἰτοιηβίαήπςθβ; 
πηθαπίηᾳ {ο σαι{1οη 15 εατεις ασαἶπεί Όιαί ργε)α- 
ἀἱσε, ννΙοἩ Ὀλπάε {νο ογος οΓ ἠνείγ απάθγβίαπάτη 
{ο ἴια ενἰάσποο ος Πὶ5 ΜεβδἰαΠδΗ{ρ, απιά κο» 
α οἱ ΑοοοτάΙηᾳ]Υ, Ίνα εχ]οτίς Όποια {ο Ρτοβί 
Ὦγ νο Πρ] οΓ τααδοη απά οοπβοίθεποο, Π]αππ]πεὰ 
Ὦγ νο (ταίῃς οἳ έμο (οβρο]. Ἠοε ΠἹεπΠΒ {0 84Υ 
(ν. ὁ6.) Οναί αφ Ἠα νν]ο Ηρλί5 α Ιαπιρ ἀοος ναί 
Πέ πιαγ ρῖνο ση {ο αἲ] ατοἀπἀ, 5ο να Γποι]{γ οἳ 
ΤΟΠΦΟΠ απά (ο σι οἳ οοηβοῖεπος ελοι]ά ποί ὂα 
α]ουνοά {ο Ἰο ιά απάἁ Ὁο αφοίσ.. Απά ἴπαί (ν. 
94.) α5 Όλο ογο, νν]εῃ ιο ν]δίοπ 5 δοιπᾶ, ἀῑτθοίς 
α πιαη)ς 5ἵορς ατὶσηίς 5ο πο πιεπίαί 9Υθ ΟΓ ΓΕΒΒΟΠ 
παπά οοπβοίθποο, ἶ5 α να]ααῦ]ο ραἱἀς, Ὑ]νοη πο 
Ρεγυετίεά. ΤΠοτε[οτα, (Ἴνογ ατα ννατηθά (ν. 95.) ἴο 
ἴακο Ἰεσὰ ναί Οχ]ς ἱπίστηα] απά ερίἰταα] Πσὴί ος 
ποί οὐφοιγοςά [Το οἴμογννῖκοα, Τΐ 19 καἰὰ ἵπ δι, Μαϊ- 
Όιονν, στοαί Ιπάθεὰ νν]] νο ναί ἀατκηοες.] ἜΤ]εἨ 
αἱ ν. 0, ἵδα Γωγήιεγ ἐικίγαξίοπ οἳ Όνο μτεαί ἴπι- 
Ροτίαποο οῇ Ργοβοτνίηρ απ ου] να πα 5 Πρι 
απά Όναί Ιπίτοάισσά Ἱπ α Γαπιίαν απὰ ρορµίαγ απὰ τὸ 
ΠΙΑΊΠΟΓ Ὕν ον Όλο πο παρα) Ππεογπκίατο οὗ Όνα 
εοπιραγίκοπ απᾶ ἴἶνο μις εοπιραγεά. “'Τπουρ]ι 
οὔκοτνος Βρ. ΜΙά41.) ποιά πᾳ πποτθ Όναπ Όλο υοὰγ 
π5 Όδοῃ πιοποποά, γοί ιο ο] 16 ονἰάσπ(1γ να 

οὐ]οοί νν]ήο] οι Βανίοις Ἰας ἵπ νίουν: απᾶ ἴο 
0, Ρτοῦαῦ]γ, Ὁγ α ἰποῖί Ἰπῇ[οτοπος, Όνο αρρ]ἱσαίίοι 
ἶς ἴο Ὀο πιαάο. ἴπν. 50. ἴνο απαἱοργ Ὀδίννοοη εκ- 

πἱ απά Ἱπίογπα] Πρ] Ἰναὰ Όσοῃ ορίαυ]]κ]οά : ἵπ 
εχο ῥτοβοηί, ἴἶνο οοπαρ]οίο λαπιπαίίοπ. ἀθκοτίροὰ 
ἵπ ο οοπο]αάἵπρ οἴπαβο, ἴπουρῃ Ἱπίοπάεά οὗ ἴἶνο 
παϊπά, ἵ5 αΏτπιοςά οπ]γ οῇ να γ, Όνο αρρ]ίσα- 
Πομ, αΏίοτ νν]ναῖ Ἠαά Όσοι φαἱᾶ, Ὀοίπᾳ βαρροφεά {ο 
ῶο ουνίοια.  Οὖν Ἰας στο Ότο εοπέπμαίίνε 96ηεο 
ὑπφμαπι, φμἱρρε, οεγ/π, Ῥογγο, (48 να Ρροτοεῖνοά 
ὮΥ νο Ῥοεεο]. Ἀντ. πι οἩ Ὑνήο]ν ης 5εο 
Βο]]οια. Τ,οχ. ἵπ ν. 5. Είπα ἴ, Όνοτο ἵ8, ἵπ Τ6- 
αΠ{γ, πο (απἴο]οργ αἲ αἲ]ς Γοτ ὖνο οἶπακο μὴ ἔχον 
τι µέρος σκοτεινὸν ἵψ Ιπίοπάεὰ {ο οίγεπρύιεη Ὕν]νας 

καθαρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. ᾿φρο- 40 

Πλὴν τὰ 41 
ἐνόντα δύτε ἐλεημοσύνην" καὶ ἰδοῦ, πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν. αλλ’ 

ν/αβ Ααιά ἵπ {πο ρτεσθάίπᾳ; απά ἴἶνα οἸδιβε ἔσται 
ωτεινὸν ὅλον ἶ8 Ππθαηέ 1ο ἐωοίγαίε νε]ιαί να» 115 
[οτε φαΐἀ, ὉΥ α τείετεπεε {ο Όιε βριτο επιρ]ογεὰ 

αἱ ν. 0. οἳ Όιε Ἱαπρ 5 απά νε ὅλον (ννμ]ον 19 Ίνετα 
{ο Ὄ6 ἴακθη αἀνετυια]]γ Γος καθ’ ὅλον) ἵς ραῖ αβες 

ωτ., Όιε Ῥείίετ {ο οοππεοί νι Όνο οοταρατίβοη 
ὡς ὅταν, ἃο. ἜΤ]ε ποτά ἀστραπὴ αἰπιοδί αἱ ννανβ 
εἰβενν]ετο ἀεποίες νε ἠἰσέπίπσ, Ὀαῖ Ἠετε, 8 
εοπιεπιες ἵπ Όιε Φερῖ., Π εἱρηίῇπες, ἵπ α ρεπεταὶ 
βεηςε, α ῥγίσ]ιέ Γἴαπιε ο δη. 

Ὁτ. ἀνέπεσεν] ἜΤηΐς αἰππρ]ν πιθαη “ο εεαίεὰ 
Ἠἰπιεο]{ αἲ {αῦ]ε : ενα νγοτὰ οπ]γ Πανίηρ τοίετεποθ 
ἵο ελαί γεοἰἰπίπς ροδίατε πἀορίεά αἲ πιθα]ς. Ἐλ- 
θὼν ἱρηίβε “' ον οπίετίηᾳ,” Ἱ. 6. ἱπιπιεδίαϊε]ν οἩ 
επίοτίης; νμίε 19 τεφαΙτεά ὮΥ νν]αί Γο]οννς; 
ψ]γετο πε 8εηεε 5 πιθαηί {ο Ὁθ ον πιαγχεᾶ 
ὮΥ πρῶτον απάἀ πρό. ΟΕ ἐβαπτίσθη, Ῥα5φ. [οι Μ44Ι., 
Όνα 5εη8ε 15 να βαπιθ ἃ5 αἱ Ματίς Υῇ. 4, ννηοτα 
5εο Ἀοίῖο, 

98, [ζοπιρ. Ματ] νι], 9.] 
99, νῦν.] ἴπ Όνε Ππιετρτείαίίοη οΓ Ες ρατῆς]ο, 

ἴνο Οοπιπποηίαίοτς σεμετα]]γ τα Ιπίο Όλο εχ- 
ἴτ6πηΘς, εἰίπετ ο τορατά(ηῃ Τ 5 ετρἰείίυε, ος ο{ 
Ῥγεσκίπσ οπ Όλο 89ηΠ8θ.  ἶ9 Ὀοεί, ν Βο]]οιβ. 
απά Ἠ/α], {ο οοηβίἆετ ἴξ ας απ αῄτιησίῖνε ρατίίο]ε, 
αἰσπί/γίπμ, 'δαπε, ρτο/εσίο,' 8 ἵπ Αοῖν αχ. 16. 
50 νο ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΕ ε86 ΝΟΥ! οταψε,ποιο! Καπ. 
απά οἴπογα Οπ Όιετο 18 α {γαπαροφίοη οὗ ἡμῶν, 
νο] που οοπείτας γη] .. Βαε Οναί 8 
αἲ νατίαποθ να {πο οοπίοχί; απά να στ» 
πἀάπσεά ἴπ ῥρτοοῦ ατθ ποῖ {ο νο Ῥητρο»ο. ϱ 
Ἰανθ ΟΠΊΥ {ο 5αρρο8θ (1  Ῥοτπετῃ.) ἃ Ἱ 
οΓ οοηβίτµοίίοη, ΓΟΓ τὸ ὁὲ ἔσωθεν ὑμῶν οὐ καθαρίζετε᾽ 
έµει γὰρ ἁρπαγῆς, ἃο. μα Ἱπίετρτείαίίοη οΕ 

Ἐὶρη, απά Καῑπ., ποννενοτ Ιθαγπεά απ -- 
19 ἴοο Γατ-[εἴσ]λεά, απά ἀεροπάς ἴοο ππποῦ οἩ απ 
πι βμοἰεπ!]γ οείαβ]δ]ιεὰ 8εηδε ΟΓ ποιεῖν, ἴο Ὁε τε- 
οεῖνες. ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἰπίετργείαίίοη ὃν νήσο] 
τὸ ἔξωθεν (9εἴ]. µέρος) ἵβ.ἴαΚοπ 1ο ἀθποῖο έιε ῥούψ, 

ἔσωθεν ἴἶνο πειά, Ὁθαγς, πι ἴἱ9 εἰπαρ]οί τν, Όιο 
ίαπιρ οΓ (τα. [Οοπιρ. Της. 1. 10. 

4]. τὰ ἐνόντα.] ἜΤ]ο πποϊθηί απά πιοδί πιοᾶσγη 
Οοπιππεπίαἴοτε οοηκἰἀοτ ή 18 απ εΙΙρή σα] ρηταςο, 
απά ΒΙΡΡΙΥ κατὰ ἀπά χρήματα, ἵπ Όνθ β6η5δε “'πς- 
οοτά(πᾳ ἴο γουτ αὐἰΗ(γ,”. ος γοιγ κυὐείαπος; 38 
Τοῦἱ: αν. Τ. ἐκ τῶν ἑπαρχόντων σοι ποέει ανν. 
ΟΓ οσο] εἰσπίβοαίίοη εχαπηρ]ος Ίαν Όδεῃ πἀάποεὰ, 
ππά Όο ο)Η1ρ. ἵν πο αποφασπέ ἵπ τὰ ὀννατά. 
Ον Οοπιπποπίαίοτα, Ἰονθνοτ, (48 Ῥαρλε] 
Ηουπη., ΚΥΡΚΟ, απά είς.) Επ] Εἶναί Ίνα 56η9ο 
νου]ὰ τοφι]το ἐκ τῶν ἐνόντων. Απά νου ἴακο τὰ 
ἐνόντα ο βαρηίθν “, ναί ἵς ννλίη εηο οαρ,' ος ἀῑκα, 
ἐν ο. 18 οοπίθη!ς, ᾳ. ᾱ. “" Βο πο αηχίοι» αουί ιο 
ου ννατὰ ρατίς [οτ 19 Ὀτίσλίπεεε] Όνέ τ΄ πἰ- 
τοπά {ο 19 οοπίεπίς, απἀ ἆο Όπῖ ρῖνο αἶπως ἴγοτο- 
[γοια, απά Όνθη - .- - σον Ῥθ 
Ρατο {ο γοι.) .8 οσίνην ἈΡρο- 
βίου νν ον απιά οχοροίἰοεῖ οἵ τὰ ἐνόντα. Όρου Όνθ 



ΗΌΚΕ 6ΗΑΡ. ΧΙ. 45 --- 55. 

ἃ δ οξ-α ω ; ε/ 3 Ἱ αν ο ες 9 3 
οὐαὶ υμῖν τοῖς Φαρισαίοις, Ότι ἀποδεκατοῦτε τὸ ηδύοσμον καὶ το 

2756 

φ ΔΝ ω ’ Ν ’ υ Π 9 ο 
πηγανον καὶ πᾶν λάχανο», καὶ παρέρχεσθε την κρίσιν καὶ την αγαπην 

43 τοῦ Θεοῦ. 
” 3, - 3 ω Γ 3 / 

Ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα µη ἀφιέναι. 
2 εν ο. 

Οὐαὶ υμῖν τοῖς 
σ 3 - ᾽ -ω ο 

Φαρισαίοις, Οτι ἄγαπατε την πρωτοκαῦθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὺ 
3 3 3 3 -” 3 ᾶα 

44 τους ασπασµους εν ταις αγοραις. 

σαΐοι, ὑποκριταί / 
ες .. νου, 3 3) 

45 ποι οι περιπατουγτες επανω ουκ οἴδασιν. 

δὲ εἶπε" 

41 ψαύετε τοῖς φορτίοις. 
- 5 . , ην Ἁ κα 2 , 

48 προφητῶν, οἳ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 
-” ο. ϱ Π ς ῳω 

καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων υμῶν 

Ἅ, ε] - 

60 στόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποχτενοῦσι καὶ ἐκδιώξουσιν " 

60 λέγω ὑμῖν" ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

ευ - 3 

Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοὶς οὖαί / 

Οὐαὶ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ ὥαρι- Ἶ 

ὅτι ἐστὲ ὣς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα" καὶ οἳ ἄνθρω- στ 

᾽Αποκριθεὶς δέ τις τὼν 
. 3 - - , - 

46 νομικῶν λέγει αὐτῷ «ιδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβῤρίξει. ὃ 
3 

ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώ- 4 
΄ 4 λ ρω η νψ.ὶ ω , ε ὁ .. πους φορτία δυσθάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ Ἱπροσ- 

4 ειω / ια) 3 -” ᾽ ”, - 

Οὐαὲὶ υμῖν { οτι οἰκοδομεῖε τὰ μνημεῖα τῶν 99 
.”/ . 

ἄρφα μµαρτυρεῖιτε δι 
ε/ 3 ᾿ η 3 { 

Οτι αυτοὶ μὲν απέ- 
3 . ς ”, Π 3 ω Ἅ - 3 ο ᾽ » 4 

49 πτειναν αὐτοὺς, υμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημεῖα. «ιὰ τοῦτο καὶ 84 
ες ΄ - - α. - ο) ιά 3 3 3 ΄ 9 Ρ] 

ἤ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν Αποστελῶ εἲς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἄπο- 
ς/ .] νά . 

ἵνα ἐκζητηῦη τὸ 36 
Ξ , ΄ ” - . , 3 . - ’ 

αἷμα πάντων τῶν προφητών, τὸ ἐκχυνόμενον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, 
3 . .. .. [ή 3 . ὁ ε! .. Γη . ω ο . 

61 απο της 7ενεας ταύτης, απο του αιµατος 4θελ ἕως τοῦ αιµατος Ζαχα- 
3 ) ” » , 

ρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ «Ὀυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου. ναὶ 
3 ες ον ϱω 

Ουὐαὲ υμῖν τοῖς 36 
-- σα »” α . νά ’ . 3 9 3 4. ον Δ 

νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως" αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε, καὶ 18 

53 τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε. 
μ. ” ” 32 

«4έγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς αὐτοὺς, 
- 3 

ἤφξαντο οἵ Γραμματεῖς καὶ οἵ Φαρισαίοι δεινῶς ἐνέχειν, καὶ ἄποστο- 

ν/ηο]θ, (πί Ἱπίοτρτείαίίοη {5 8ο βἴτοπρ]γ οοπβγπηεἆ 
Ὁγ Μα. αχ. ορ ναί έ Ῥτοῦαῦ!]γ ἀθφετνος (ο 
Ῥγείοτεποθ. [ζοπιρ. 19. ΙνηΙ. Τ. Ώαπ. ἵν. 21. Ἱπίτα 
χῇ, 90. 

45. [Όοπιρ. 1 8απι. αν. 22. Ἠοα. γΙ. 6. ΜΙο]ι. 
ἰ. 8. Μαα. ἱκ. 19.] 

44. οἵδασιν.] Δί 5 ννοτὰ {]νε ρτουθάίπρ -. κα 
πατοῦντες ἶ8 {ο 6 τερεαίεἠ. ΈΤ]ο 8εηβε ἶ5, ΄΄ Τηο 
ππεΠ νο νγα]ς ουετ ΚποΥΥ ποί [ναί 616Υ ατο ννα]]κ- 
ἴπρ ονετ πεπι.]” 
ας καὶ ἡμῖν τ. ν.] Ἀοπιο τουθπί ΟοΟΠΙΠΙΘΠ{ΑΓΟΓΒ 
(α5 Ἠοφεππι, απά Βαΐη.) {κο (ο καὶ ἵπ 11ο 86Π59 

ἵπ. Απά Ιπάεεά νε νομικοὶ Ίνοτε, ἵπ ἀῑσ- 
πίέγ, βαρετίοτ {ο (νο Βετίρος απά Ῥ]ατίφεος, 15 μ6- 
ἵπᾳ Ὀγεῖτ {εαεβεγη. Ἠπί Τε βεεπι» Ἠατε] {ο 5αρροβο 
3696 οὗ καὶ 80 ΥΘΤΥ Γ1ΤΕ .----ΠΑΥ, ΠΙΟ] ΒΟΓΠΟΠΙ. 
πραρτία Ἰ4 Γουπᾶ οη]γ νι πὐ]εσίίνας ος αἆγοτῦς {π 
Όνο ἵνα, οτε 18 ΠΟ ΓΟΆΒΟΠ ἴο αΏππάοῃ 
Όνε «σἵΩππΟη Ἱπίετρτείαίοῃ, νο] αφείση» {0 καὶ 
3 πεηφε αἲ οπσς πκαα] απά οφ αβΙ1Υ αρτοσαβ]ε {ο νο 

2 Το κ 6 Όλο Βογίθος απά Ῥ]ατίκσςς, παπά 
να νομικοὶ, ος ητ]κία, ννογο «]οβε]γ οοηποσίοά πβ 
ἱπαίτασίοτα παπά Ἱηφίτασιος, Ἰνο ννΊιο βροΚο {ο {ο 

αάΐσεα οἵ Ενα ομς, 6ροΚο 9ο οἳ ιο οὔ]ιοτ πκο. 
[ορ Τικ, 1] 

47. ὅτι ο δε ὅτι Οη Όνο οπιἱκείοη οῇ μὲν, 56ο 
Μαι μεν ΟΥ, .4. ποτε Οτ, ὁ 15. 9. 

40, ὅτι--- μνημεῖα] ἈῬοτποππ. τἱρ]Ιγ τοπάστα, 
,. 4μπι πια[ογες ποκέγί ργορ]ιρίας ποζαγωπέ, νου 
πιοπεπία ἠπασγακίία, Λπάᾶ Τοπ ΓΑ ελα 

Όνο Οτεεα οΏ ση ρα α ργύπιαγη κοπή πποπέ ἵπ 1ο 
«σπα ρ]αςς, ππὰ 4 οπο ἵπ ιο ῄγκῖ ρ]ποο 
. Όνο πεπίσπες, 8ες ποίο ον Μαα, αχ, 29, 
4 

49. ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ.] Ῥουνοταὶ αποϊἱοπί Όοπι- 
πιθη{α{οτς (α5 ΕπίΗγπι.), απά 8ΟΠ1Π6 πιοάθγπ 9Π68, 
ἃ5 ΈΒτισ. απἀ οἱ, ίακο (Πῖς {ο πιθαΠ ἴἨθ Λόγος 
ογ Θοπ ο (ο, 1. ο. Ο τς Ἠϊπιβα][, νν]ο 5 οὐ 
ἵπ 1 Οοτ. 1. 24. νο Ἰλίκάοπι οἳ ἀοά. Απά Όμί8 
Ἰπ{οτργοεία{]οἨ ἵ5 βίτοησ]γ οοπβτιποᾶ ὮΥ (ο ἐγὼ 
οῦ Μαίέ]ενν ἵη ΏΌιαο ρατα]]ε] Ῥαββασο. Απά ἵνα 
Ῥυτίοη ἵπ 8 Βαπαρίοη Τ,αοίπτοΒ, Ρ. 29604. οΌδεγνοαβ 
Όναί ποτο 86ΘΠΙ5 ΤΘΊΦΟΠ {ο οοπο]πάς, ναί ἴ]ο 
16νν8 ννετο ἵπ πο Ἠαδίέ οῇ αβίπσ ιο ἵθγπα ιοϊδάοπι 
Ίπ α ΡΟ6ΓΡΟΠΗΙ 86Π86. Ἠούννενοτ, (Ί1ογο 5 ΠΙΟΤΘ 
ΤΟΠΒΟΠ {ο Ὠππ]ς, υνἩ Ὠινο σεπογα]ίγ οῇ πιοάστη 
Οοπιππθη{α{οΥς, {παί ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ ἵ9 αὐφίταοί 
Γοτ σοποτείο ΓΟΥ ὃ Θεὸς ὃ σοφός. [ζοπιρ. Λοίς ΥΠ. 
10. Μα. κ. 10. κχΗΙ. 94, 6αρτα κ. ὃ. οσο αγ. 
2. Λοις ν. 01. Ηοῦ. χὶ. 90] 

01. [ευ (16η. ἵν. δ. 32 Ο6Ἠτο. κχὶν. 5].] 
02, ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γ.] ἜΤ]νο Ογἰκίπη ἆοο- 

{ίπο 18 Ἠθτο οοπιρατες {ο απ οὐ(ῇσο ; ννλίσ]α, ννθ 
ἴιο Κοαγ ἵβ (πΚκεπ αΝΝΑΥ, ὮΏδ6ςσπιοβ ἱπασσθφείρ]ο. 
νο 8οη8ο ἵ9 {1ο β1π1ο 48 Μαι, κκΗΙ, 10, 1. ο. Υθ 
Ῥοῦι το]οσί πο (οβρο] ἀἱεροπβαίοῃ γοιγβο]νος, 
απά Ἠήπάοτ ο] [γοπα οπημγασίπρ Π, Ματ. χνι. 19. 

50, δεινῶς ἐνέχειν] ἵ. 6. ἐγκοτεῖν, 9. Υν]]ο] 8ΘΠΛΟ 
βοο Νοίο οπ Ματκ νἰ, 19. ᾿Αποστοματίζειν ἵ8 Ρτορ- 
οτΙγ α Ἠλοίοτίσαὶ ἴστπα, ππά εἰσπίβον {ο τοροαί 
πρπιογί(οη, το Ὀτίπρ Γονατά πΗΥ Οίπρ (Τοπ ΠΠΘΠΙ- 
οΥΥ, οτ ο {ρπιρογο. 6ο Τΐπα. Τνοχ. Ῥ]αε,, απά 
οροσἰα]]γ Βηἱά, ππᾶ Ἠοκγο], 80 λέγειν ἀπό στό- 
µατος απᾶ ἀποστοματίζεινι ο νο ΠΗΠΙΟΤΟΝΗ ϱΧ- 
πππρ]ον το ρίνοη ὮΥ οί, Βοπιοίπιον, ποννονοτ, 
{έ ἵα αροἆ ἵπ πΠ ποίΊνο οἳ ἐγαμκί νο οηµο, "(ο πιαλο 
«πω οπο ερεαΚ πιοπιογίον͵' ο νήσο] οχκαππρ]ος 4Τθ 
Ρτούπσσά [οι Ῥ]αίο 510, ο, δι 911. Λ. ΤΤ 



3 ’ ΄ ” 

ματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, ἐνεδρεύοντες αὐτόν" 

ΙΤ ΓΚΕ 6ΗΑΡ. ΧΙ. 64. ΧΗΠ. 1--- 14. 

[καὶ]. ζητοῦντες ὅ 
- - 3 - ’ - 

θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 

ΧΠΙ. Ην οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν µυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε κατα- 1 

6 πατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ" πρῶτον 

προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις. 

ανθ᾽ ὧν ὕσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ 8 

Οὐχὶ πέντε οτρουθία πωλεῖται ἆσ- 6 

10. 
ὃ Οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμµένον ἐωτν, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται' καὶ κρυ- 3 

Ἱ πτόν, ὃ οὗ γνωσθήσεται. 

φωτὶ ἀκουσθήσεται" καὶ ὃ πρὸς τὸ οὓς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, 
3 κηρυχύήσεται ἐπὶ τῶν δωµάτων. «4έγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις µου" ΠΜήὴ 4 

φοθηθητε ἀπὸ τῶν Ἰ ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόν- ὅ 
των περισυότερόν τι ποιῆσαι. Ίποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε. Φφο- 

θήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἐξουσίαν ἔχοντα ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν ’ 

3 κνοὶ, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοθήθητε. 

σαρίων δύο; καὶ ἓν εξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ: ἀλλὰ καὶ αἳ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ηρίθµηνται. μὴ 

3 οὖν φοθεῖσθε" πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. «έγω δὲ ὑμῖν: Πᾶς ὃς 8 

ὢν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Ὁ δὲ 9 

19. ἀρνησάμενός µε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν 
89 ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν Τίὸν τοῦ ἀνθρώ- 10 

3) που, ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ δὲ εἰς τὸ ἅχγιον Πνεῦμα ῥλασφημήσαντι 
10. οὐκ ἀφεθήσεται. Ὅταν δὲ προοφέρωσιν ἡμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ 1 
- Γτὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε, ἢ 

90 

δεῖ εἰπεῖν. 

τί εἴπητε' τὸ γὰρ ἅγιον Πνεύμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἃ 18 

Ἐϊπε δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ Όχλου" «ιδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ µου 13 
µερίσασθαι µετ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" ᾿νθρωπε, 14 

Ρ]αἶπ]γ (ἶνο 5οη9ο ο{ {ιο γγοτά ἵπ {16 ργεβεηί ρᾳ8- 
βπσο. Τ]ιο Ῥ]αγίεθος βίτονο {ο ἀτανν [τοπι κ} εδιφ 

Ὁ πηρτοπηθάαίοὰ οβαδίοΠς, ἴπ οτάοτ ναί 16Υ τηἰσΏῖ 
οαπίοἩ πρ φοπηθ(λήπᾳ Παδί]γ απά Ιποοπεἰάεταία]γ αζ- 
(οτοὰ, Ὕνεπος ΛΘΥ παὶρηί οἰἰοίί πιαίτετ [ος ραδ]ίο 
βοςμβαἴοη. 

54. καί] Τη ἵς οπι6οὰ 1Π απποβί αἲ] Ότο αη- 
οἶοπί ΜΒΣ., εενοτα] οῇ 1ο Ὑογείομς, παπά αἰπιοβί 
αἲ] ιο οπτ]γ Ἐάά,, απά ἵ5δ οππος]]οά Ὦγ Ἰλοίς., 
Μα(ν., Οτίθεὺ., παπα, Ὑαι, απά Βελοῖσ. Ἡ 
σαπιο, πο ἀοαβδί, ῴοια πα πιατρίη. 

ΧΠ. 1. ἐν οἷς] Μοεί 0 οπιπποπίαίογς ἱπίοτρτοί 
{εἠπίεγεα. Της νοτο νΥ]] ὃο απ ε)]1ρ. οῇ χρόνοις. 
Βυί νο ἴταο οΏρ., Ι οοποθίνε, 8 πράγµασι, '' 411- 
ἵπᾳ νο] ρτουρθά(ηρς.”.  Μυριάδων (18 Καῑν. οὔ- 
φογνος) εἰπης Γος απ επεεεάὑπα]η ϱγεαί ΠΙΠΙΦΕΥ, 38 
οΏεη ἴἶνο Ηοῦ, 1} Τ]νο Ιάΐοπα, Ἰονίονοτ, ἵ8 
οΟΙΠΠΠΟΠ {ο αἲ] Ἰαπμααμο». 

--πρῶτον.] Της παν ὃς (ακοπ οἰ]νοτ ντ] νο 
τουσά(πῃᾳ ὕρέατο λέγειν, οἵ Όλο Γο]]οννίηῃ προσέχετε. 

ο ΓΟΓΠΠΘΓ οοΠβίτΙ ο ομ 4 αἀορίοά Ὁγ νο οατ]]ος, 
απά νο Ἰαίοι Ὁγ νο τοσσπί Γταπκ]αἴογς απά Οοπι- 
πιοηίαίοπ». Τηο Γάῑογα, απιοκί νους οχοςρ- 
ἄομ, ροῖπί ποσοτάίηᾳ {ο νο /ογπιεγ.. Ὑαῖ ενα {αί- 
{εΥ 4οθπης Ὦν ας ο Ὠοίίοτ Γοππάσά: απά να 
πρῶτον εἰρπίβοι ὑπργίπείς, αν ἵπ Μαι Υἰ. 95, Ῥοπα. 

1, ὃς ΤΗ. 3, απά ἵπ οβδερᾗ. Απ, χ. 10. ὅ. πρῶτον 
αὐτοῖς προστάξας. [(οπιρ. Ματ] νἨ. 10.] 

2. κι 1ου κ. 95. Ματ ἵν. 25. 
4. ἀποκτεινόντων.] Ῥενεταὶ Μ35. απ οατῖν Εάά. 

Ἰανθ ἀποκτενόντων, Ισ ἵ οἀϊτεά ὃν Ίει., 
ΜαμΙ., Οπὶοκὺ., Υαι., απά Φολοίε. Βαί Όιοτο ἰ9 
πο κιῇϊο]οπί Γοᾶνοη [ΟΥ 1] ομαημο, ΤΓ αγ Ίοεγε 
πιπάς, [ εἰλου]ά ῥρτοίοτ, νι Βοτηθπῃ., ἀποκτεννόν- 
των, ΟΙ ἀποκενούντων, ΟΓ ἀποκτιννύντων. Βυί 48 5ο 
ΠΙΠΗΏΥ τοπθίπρς πια ὑο σας, νν]α 1 19 ἀῑβιοα]τ ἴο 
Ῥτονο νι]]οῖι οὗ νεα ἵ5 (με ίτας οπε, 1 ἶς Ὀοίτοτ {ο 
πά]οτο {ο 1ο οσπιιοπ οχι. ἜΤ]ο νατίους τοπ (πρΒ 
8οοπῃ {ο Ός ΟΠΙΥ 80 παπι Ναγς οἳ τοπιονίηᾳ πα 
Ἰαγκ]ηθςς οἱ Μανίηῃ νο ραγιοἷρ]ες οἨ οπε νοτὺ, 

7. [Οοπιρ. 1 Ῥαπα. χὶν. 40. 3 απ. χἷν. Π]. 
1 Κίπμε, ἱ. ὄδ. Τηΐγα ακχὶ, 18. Λος καν]. 54.] 
1 [να Μακ Π, 98, Ἠου.κ. 96. Ἱ 2οἶνη 

ν 
11. τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας.] ΟΕ Όνοεο ννοτὰ 

οοπ]οἰπεά, εχαπηρ]ος ατο οἶτοὰ ὃν Ἰοίς., ἴο νν] ο] 
πιαΥ ὃν πζοὰ Οποκαπά. Ρ. 1014. ἜΤ]νε Ιαίίοτ ἀεποῖοι 

γαίες, λε ΓΟΓΠΛΘΓ γ]εγς παπά ϱΟΝΕΥΠΟΥΝ. ΤΠ 
Όλη 86Π8ο ἀρχὴ 9 αἰπιοδί αἰνναγς Γουπὰ ἵπ κ]. - 
πα, ἵ νο, Ἰνοννονος, ἵπ Ἠοθσσηκ. ΒΥπορ. πο- 
τὰ φις, μ. νο μμ, ὕναι Ἔμις ά ἵν. 09 

οοµη. . άσαα, Όται. ρ. 909. Όπιραγε 
Μα. κ. 19. Μακ κ], 1]. πο. ν) 

19. µερίσασθαι μετ) ἐμοῦ.] Ἐκ πο ΟΓ μετὰ ἵπι- 



ο 

-- 

ΗῦΌἘΚΕ ΟΗΠΑΡ. ΧΙ. 15-21. 

16 τίς µε κατέστησε δικαστὴν ἢ µεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; Εϊπε δὲ πρὸς αὐ- 
3 ” 5/ 3 ” 

τούς “Ορᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς πλεονεξίας Ότι οὐκ ἐν τῷ 
’ 9 ς ] 3 - 9 ᾽ ” ο” ’ 2 - τ 

16 περισσεύειν τινὶ η ζωη αὐτου ἐστιν ἐκ τῶν υπαρχόντων αὐτου. Εϊπε 

“δὲ παραθολἠν πρὸς αὐτοὺς, λέγων ᾽Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφό-- 

17ρησεν ἤ χώρα" καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ, λέγων Τί ποιήσω, τι 
- “ταφ ν - » ΄ ο. 

15 οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς µου; ἈΚαὶ εἶπε' Τοῦτο ποιήσω 
θα κ 3 σν---- ’ 

καθελῶ µου τὰς αἀποθήκας, καὶ µείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω 
᾽. ΄ ιν) Ὁ μία ΄ π ᾿ 3 ’ ἁ .. - » 

19 ἐκεῖ παντα τα γεγνηµατα µου καὶ τα αγαθα µου” καὶ ἐρὼ τῇ ψυχη 

µου ΒΜυχὴ, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείµενα εἲς ἔτη πολλά᾽ ἀναπαύου, 
, ῃ Ἀ ’ ο. ν Επ ο. / » 

90 φαγε, πίε, εὐύφραινου. «Εἰπε δὲ αυτῳ ο Θεος 4φρων, ταυτη τὴ 
..--- α ’ πμ ο ή ω.. . ξων , 2) 

γνχτι την ΨυΧΗΝ σου απαιτονσι’ απο σου ἃ δὲ τοιμασας, τιγι εσοται ; 

21 Οὕτως ὃ Φησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτώγ. 

τίς ρατέεϊραίίοπ. Τη 5εη5ε ἵ5, 5ο {ο ἀῑνιάα 
. ίο νω νο ΠΙΥ «πατθ.”. Οπ Όιε Επίης 18εΙΓ 
«εο (τοῖ., ΓΙΟΥ, απά Ἐεσεῃς. Ῥγῃ. 

14. τίς µε---- ἐφ᾽ ὑμᾶς.] ἴπ αἱ]αδίοη {ο Ἐχοά. Π, 
14. Τ]ο ἀϊιβετεποο Ροεΐννθεῃ δικαστὴς 8Ώᾶ μεριστὴς, 
{ Παὰ παΥκε]{/ Ιλουσηῖ {ο ὂε Οπής; ελαί ἴα {ΟΓΠΠΘΓ 
εἰσπίῇες απ΄ ατυϊίταίος, οἵ τείεγεθ 1η σοηετα!; Όιθ 
Ἰαΐτετ 5ο] α 0Π6 α5 ας Ῥον/ετ {ο αἀ]αςί οοηβ]οί- 
Ίησ ο]αῖπι, ὮΥ αρρογεϊοπίπσ ἴο αἱ ρατίίες νεῖτ 
Ρτορετ εματα. ΤἨη5 ἢ µερ. ΠΙαΥ Όε φαιά {ο Ρο εχθ- 

Πσαὶ οὗ δικ., ἃ5 ἵπ α Κἰπάτεά Ραςδασε οὗ Αρρίαη. 
δν 1.64 96. µήτε ἡγεῖσθαι 'Ῥωμαίοις δικαστὴν ἢ διαιτὴν. 
Απά Ἀεπαπάος, Εἴ τις δικαστὴς ἢ διαιτὴς θεῶν. 
ἨαΙΤΟΚΝΑΕΕ, Ἠονθνοτ, Ἠα5 Ρτοποιποθά απ ορίη- 
οι, Ισ, ποαση 1έ 6οππεν/παί ἀΤοτς {Τοπ (λα 
αὔογα, απά {ποια ναί οῇ αἲ] οὔετ Οοπιπιθπίαίοτς, 
πΙΆΥ Ρτοῦαδ!γ 96τνο {ο ἀεοῖάο Όλα φιερίίοπ. Ἠο 
τπαϊπ{αίης, ναί ὉΥ δικ. ἵδ πιεαπί ἃ Ἰαάσο γιοί 
αρμοϊπέρά; απᾶ ὮΥ μεριστὴς, ἃ Ῥγίναίείη αρροϊηίεά 
] . απ ατυἰπαίος, οπθ ααέ]οτίζοὰ {ο ἀείετπιίπε 
οοπβ]οίιπςσ οἰαίπις, απά αρροτίίοη Ὑν]αί 18 τὶσ]{ {ο 
αἲ!, αεπαί]ν σα]]οὰ α ὁιαιτής. Απά ννμαῖ Τωακο οα]]ς 
μεριστᾶς, Ῥ]αΐο ἀε Τιερσ. Ρ. 915, Βτεί οα]]5 αἱρετοὺς 
δικαστᾶς, απά {Ἠθη διαιτητάς. 
“15. αὐτοὺς] 1. 6. “ Όια Ὀγβίαπάστα, 18 Ἠδατογς {πΠ 

ων 1. “Μίπά απᾶ οπτοβα]]γ σαατὰ -- καὶ φυλ.] “ΜΙπά απᾶ οπταεΓα]]γ ρα 
αμ. δο η οἶτοά Ὦγ Ἰη/είς. ὅρα δὲ οὖν, 

Τ]ιε εοπβίτας({οη φυλ. ἀπὸ ο/ἵθη 00ΟΙΙΤΒ 
ἵπ Όνε Τ ΧΧ., απά βοππείίπιος 1π Ίνα Οαβδίσα] νντ]- 
ἔετα, Πλεογεξία Ἠοτο ἀεποίος απ οχοθβείνο ἀθβίτο 
ο Ἱποτοπαίηπσ οπε’» δαΏαίαποςθ; παπά Τέ 19 (Ίνα 5οορο 
οὗ Όνο καὔαεφαοπί ραταῦ]ο {ο εἶνουν Ίπουν 1ήΕ119 ειχο]ν 
α αρίήε φως νε νο {ο ρτούμσο Ἠπρρίποβα, ΟΥ 
ῥτοσυτο ἸοησπονΙίγ, 86ο α ΠππΡίοΓΙΥ 4ἱβοομτβο ΟΠ 

Ίεοι, ποπ Οκ ἴοχε, ὃν ντ. Ξομ{]ι, νοι. ἵν. 
410.οφα. ἨΗ1ν Ος πἀπιοπ{εἶοη {πο ΟΟΠΙΠΠΘΠ{ΑΓΟΓΒ 
οσπερατο ΠΕ πιογα] θεος ος Όνο Ηοπίμοῃ Ῥ]- 
Ἰονορβνοτα, ἵο ΨήεΙι Τ Ίνανο {π Ἠσοεης. ΔΥΠΟΡ. αάκ- 
ε οὔνετα, (νο πιονί ἵεο οῇ νήσοι ἵ8 αΏ ἄΠβννογ 
οἳ νο πα οτποῖς, ρτοβοτνοά Ὦγ Γήαῃ, Οτα8, 
φ»λάν τὴν φιλοχρήματον ὡς ὄλεθρον ἔχουσαν, 
νηνετο  ποπ]ά οπιοά νο ππαηἰ(οφί οοτγΗρΊἹο! ΡΥ 
τπό(ηῃ τὸ Φιλ. παπά ἔχον, ΟΥ φιλοχρηματίαν, τοϊπίη- 
ἵπᾳ ἴχονσαν. ντ. ο ναύν ΡΙΟΥ τοπιαγκε, ναί 

το απο ΠΙΑΗΥ πποτο Ὑν]οπα γ1ο]ον Ἠπνο πππὰο 
εσνείσηκ, Όνκη οονοίοκησ κα πας τίοῃ.” 

--- οὖς ὃν τῷ περισσείαν, οι] Όπ νο βρηρα, ππὰ 
ΕΠ] πνογο νο εσπα(γµοπίοη, ος Ον ρηλκαρο, Οοπι- 
ππορρίοτη απο πο Ἀστοσά, Κυ, πηπἰπιπίη ενπί 
ἐν ο περισσείεν πινῖ κἰαπίβος, “ νν]νοη ἴἼνογο ἵν 
αὐοπόπησα ο ππν οπο” {, ο, νηση Ίο η αή- 
όαπες.” Οὗκ, Ἰν καγη, ἵ {ο ἵνα το[ογγοὰ {ο ἐστι, 

“. 

ψΙςἩ 15 {ο ο Ἰοϊπεά πυνΙἩ ἐκ τῶν ὑπαρχ. αὐτοῦ. 
Ῥολμ]εις., Ἰ/α], απά Βογπεπῃ., τἱσΏ{]γ ασ. ζωὴ {ος 
6 Όιε εοπι[ογέ οἱ Πο (ιαρρίποςς, '' οΆχ Ὀείπσ᾽5 οηά 
απά αἶπι, ας ἵπ Αοὶς Π. 28. Έοπι. Υἱ]. 6, απά 1 
Ῥει. ΠΠ. 10. ἜΤ]ας νο 5εη5ε υν]] Ῥ6 «έ Τπ γ]αί- 
ενετ αίΠπεπος α ΠΠ ΠΙΣΥ Ὀ6, Ηῖ5 Παρρίπεςς ἆἀ6- 
Ρεπάς ποί οἩ Ἠ]5 ΡοββθΒΒΙΟΗΦ. Βοτηθηι., Πο/εν- 
ος, ἴακες ννα]] Γοαιπάςά εχεερίίοη {ο {ο αῦονο 
εοπςέγιοίΐίοπ; απᾶ σῖνας {πο Γοἱ]ογνῖηςσ νεγδίοπ απ 
Ραταρηταςθ:  οπ ἴπ αὐιωιάαπέᾶ οωίφμαπι Γοζεῖίαξ 
υεγδαέγ [μανία] ος ομἰίδιας ο[ ας; 1. 6. πεπαϊπ], ΡΓΟΡ- 
ἵετεα ααοά αὐαπάε Ἰαδεί, [ε]Ιο]ίας ραταίωγ οἳ ορῖ- 
}η5 φας ροβφίάεί.”. Απά Ίο αἆάαςςς απ οχαπιρ]θ 
οἳ ἐκ ἵη (5 5οηςο {τοπι Χθπορῃ. «ον. ν. ὅτ. 

10. εὐφόρησεν ἡ χώρα.] 1 Ἰανε, ἵπ Ῥοοεῃε. 
ΒΥΠΟΡ., ΦΗΟΥΝΥΠ (λαί χώρα Πετο ἀθποίος /ατπι; ἃ 
εἰσπίῃοασίίοἨ {ουπᾶ ἵπ Όιο Τ,ΧΧ., οξερᾗ., απά ιο 
Οἱ αθεῖσαὶ ντιίετς. 
Ιε]άεά αραπάαπί ῥρτοάασθ. ἜΤ]α ννοτά 16 τατθ, 
αξ 1{ οσσ 15 ἵπ οβερΗ. Βε]]. 1. 2, 49. 
19. αν. κο. αἲ] ελα ργοᾶμεο ΟΓΤΩΥ Ἱαπάς]: 

ἃ 56Ἠ59 οσουιτίησ αἶφο Πίτα αχ. 18, απά ἵπ χα 
Ἰαίοτ ἄτοεκ νηίετς, απά Όιο Τ,ΧΧ. Τὰ ἀγαθὰ 
πΙαΥ ΤπθαΠ ροοᾷ8 σεπογαἰ{η, α5 ]αδὶ α[ίθτ; οἵ 8116]ι 
Ῥγοάμορ α5 παϊσ]ί ποί Γαἱ1 απάςτ νο παπιθ ΟΠ γεννή- 
µατα, 38 ΝΟΟΙ, ἃο. 

19. τῃ Ψυχή µου] Επίηγπα., Ώτασ., απά Καῑη. 
β6οπῃ τὶρηέ 1π {ακίπς 5 {ο ππθαῃ {0 πιιδεί[,) 38 
ἵπ Ματ, κ. 09. [ζοπιρ. Εοσ]ἱες. χ. 9. Εος]λΙβ. χἰ. 
19. 1 Οοἑ, Χν. ὅ2. {αππος ν. ὅ.] 
πκνκων Τὴ5 ἀοποίθβ, ἵπ α σοηοτα] νναγ, 

Όνο ορπδµαί ἀρίισιέ τοβα] πρ Γοπη {ο απίπια! ογαί- 
{εαζζσπδ ]αδί πιοηίοπεά: ποί 1ο Ἰοαςί ΟΓ ννλ]ο]ι 
1 Ὀνο Εαδί, απ ἵπ αἲ] Ἰνοί οοΠ(τίΘΒ, 18 (χο ἆνα- 
παθεσθαι, νε [αγ πἰρπ{ο,) οἳ νο Πλας. ΒἰπιΙ]. 
Τουΐε ν, 9. φάγε, πίε, καὶ ἡδέως γίνου. 

20. εἶπε] Χο ἵπ ἀῑτοοί νοτάς αἀάτοβθος {ο 
Όνο πα, θαί Ὁγ α ε]οπί ἀθοτοο. 36ο Ῥτον. 1. 26. 
[οπιρ. ἆοῦ κκ. 532. Ῥν. η. Τ. 6η, κνὶ, 11.] 

---ἀπαιτοῦσι.] Ἔτιο ( οπιπιοη{α{οτΒ αγο ποί αρτοοὰ 
45 {ο ναί Ἰ πο Νοπαίπαϊ, πσθτο, ἸΜονί ν]ς τί 
π]]ηάσς (ο ἴποβο απ εἰν, νν]νο, 48 πο φοννς λουρῃς, 
ποςοπηραπ]εά νο ππμο] οῇ ἀθαίι 1ο τοφαίτο {ιο 
αεί ο/ Πίο, ννλοῖν 19 ποτέ ἵπ ἀπαιτεῖν. Ῥις Πέ 
Β6ΘΙΙΦ Ῥοίίοτ {ο ΜΗΡΡΟΒΟΘ (νη](]ν νο Ῥουί πιοβοτη 
ϱ οπιπποπα{ογκ) Ενα Ὁγ απ Ιάἱοπα οΟΙΠΠΙΟΠ {ο ο ἵ]ι 
Ηεῦγονέ ππά τος], νο πο 8 εαρρτοβκοά, απά 
{ο ἴνο εαρρ]σά [τοπ νο οοπίοχί, Ος, ἀπαιτοῦσι 
τπαΥ Όο τορατάσὰ αν απ ὑπρογκοπαί Γοτήα, ἵε τἱ κἰν]] 
νο τοφαίγοὰ ς” ος νήσο] Ἰάΐοπι λογο αγο ΠΙΠΗΥ οκ- 
ππηρ]ίοµ, 3ου Ἠγ ποτ) (41, 

21. οὕτως] [. ο, «Να ο]ι ἵν νο οπµο νε], ΑςἩ 
Όινο Γοἱ1γ οἱ, Εαυτῷ, (ος Ἰήπικοὶ) (ομ]γ). ος 

ἘΕὐφόρησεν, “' Ώοτο νε] /. 



ΩΚΕ ΟΗΠΔΡ. ΧΠ. 22 --- 55. 
ΜΤ, 

6. 1ἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ: «4ιὰ τοῦτο ἡμῖν λέγω" μὴ 58 
3 μερμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε' μηδὲ τῷ σώματι, πέ ἐνδύσησθε.. 
ο. Ἡ ψιχἠ πλεόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. Κατα- 59 

οήσατε τοὺς κόρακας, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ Θερίζουσιν" οἷς οὐκ 34 

ἔστι ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη' καὶ ὁ Θεὸὺς τρέφει αὐτούς. πόσῳ μᾶλ- 
ο ον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινών; Ἰίς δὲ ἐξ ἡμῶν μεριμνῶν δύναται 56 

προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἠλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἵνα; Εὶ οὖν οὔτε ἐλάχιστον 36 
8  δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; Κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς 5τ 
9  αὐξάνει" οὗ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει' λέγω δὲ ὑμῖν: οὐδὲ Σολομῶν ἐν 
0 πάση τῇ δόξη αὐτοῦ περιεθάλετο ὡς ἓν τούτων. Εὶ δὲ τὸν χόρτον ἐν 38 

τῷ ἀγρῷ σήµερον ὄντα καὶ αὕριον εἲς κλίθανον βαλλόμενον ὃ Θεὸς 

οὕτως ἀμφιέννυσι" πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; Καὶ ἡμεῖ μὴ 59 
8 ζητεῖτε τί φάγητε ἢ τί πίητε᾽ καὶ μὴ µετεωρίζεσθε. ταῦτα γὰρ πάν-- 3) 

τα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρήζετε 
’ 

88 τουτωγ. Πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" καὶ ταῦτα πάντα 8ἱ 
προστεθήσεται ὑμῖν. Ιὴ φοθοῦ, τὸ μικρὸν ποίµνιον ὅτι εὐδόκησεν 38 
ὁ πατὴρ ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν τὴν βασιλείαν. Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα 33 
ί- - 

0. ὑμῶν, καὶ δότε ἐλεημοσύνην. 

ἠιθ 86η9θ οἨ εἰς Θεὸν πλουτῶν ἴΊχετο ἶ5 8οπιο ἀῑ[Ποτ- 
εηπσς ο ορίπίοηπ. Οοτίαίῃ Εκροδίίογ ἴακο ο 
ππθεαπ]πρ {ο Ὄς6, “ο ν]ο 18 τίοῃ Γοτ Ὠνο Ἠοποιγ 
απά σ]οτΥ οὗ ἀοἆ , νο] 19 01ο Ὀεπεβί οὗ πΊαη, 
Ἴπα9 Κνρκο οοπαρατος Τμαοῖαπ Ερὶεί, βαΐιτη. 94. 
ἐς τὸ κοινὸν πλουτεῖν. απά Ὦ]ή]ο. Βγπαπί. πλουτεῖν εἷς 
θεῶν κόσμον. ἨΜοτο αἰπιρ]ο, απἁ Ῥετ]αρθ Πθητος 
πο (ταί], {5 ιο Ιπιοτρτθίαίοη οῇ ἴπα αποϊοηί απιά 

-ΑΠΥ. πιοάστη Οοπιπιοηίαἴοτς (α8 (τοῖ.,, Βετα, 
Εκη., 1) οἱῇ, Ἠοξοππα., απά Καῑπ.,) νν]ο {ακε πλου- 
τεῖν εἰς τὸν Θεὸν {ος θησαυρίζειν παρὰ Θεῷ, ἵπ Όια 
86η»ε, ““ {ο Ίαγ αρ τίσ]ος πν]ηι οά ς)) παπε]γ, Ὁγ 
-ν οἳ οἰιατί{γ, Ὀεπονο]οπος, απἀ νἱτίαο ἵπ ϱεῃ- 
ογα]. 
99. διὰ τοῦτο] ἶ. ϱ. 38 1 απι (τοαίίπσ οἩ Επίς .0- 
1εοί. 
3. πλεῖον] “΄ α ρτοαίοτ σι; Ἰ) απά «οπεσφαεπ!1γ 

παλοεϊσίης απά οπ]οϊπίηᾳ γοι {ο ἀερεπά προν 
(ο Γοτ νο καρρ]ν οἳ ἐο {ρβεν. 

34. τοὺς κόρακας.] “' Τμο Ὠ]νίπε Ῥτονϊάσπος (Γο- 
πια Οτοί, απά Βοο]ατί) ἶ9 οροςοἰα]]γ αλοννη ἵπ 
[νο οπ5ο οῇ πο τανθης; [1ο οοἵνα5 οοτακ ο νο 
Ζοο]οσίκίς] {ο Ονουσ]ι (18 νο Ἱοατη {γοπι Ατὶκίοι]θ 
απά ία) ιο οἷὰ οπθ8 νΟΤΥ 80ΟΠ οχρε] ναῖτ 
γοιημ ΓΤοτη ἴἶνο Ἠθείς, απά Ῥ]ή]ο 5αγς ἴλαί νογ 
οβοεῃ αὐαμάοπ Ὀοῦ]ι ποςί απά γουπᾳς γοῖ, ΡΥ α 
Ἡήπο Ῥτγονίάσηπσα, 1ου ἱηβίποιϊνοῖν ἱνθαρ αρ. ἴπ 
Ενοίτ Ἠορίς νλαίονος οτοαίος Νοστης) κ ποτοῦ 
Ονοῖτ αραπάοποά γοιήᾳ ατο ρτοεετνος.”. Θ6ο Ῥν. 
οχ]νή. 9, απ ο χκκν η, 11. 

--ταμεῖον.] (αππρῦ. ντοπα]γ τεπάςτς ή «έ οεἰ- 
αγ.) ιο ννοτὰ κοπτος]γ ἀῑ Τετ π 86ης ΓΓΟΠΙ ἆπο- 
θήκη. Το ἀϊΙοτεποο, ΙΓ ἄΠΥ, ΒΘΘΙΠΙΒ {ο ο Οίας Όἶνας 
ταμεῖον ἀοεποίοὰ α δει Ὀ]ε ῥαηπ, παπά ἀποθ. 
πιοτο]γ οπθ οῇ Όλος ἴοππρο εβίογγαΠ Θα 4ε- 
“κ. {ος στα νν]ο]ι ατο ΟΠΙΠΙΟΠ ἵπ Όνο Ἐααι, 

ΙΓ ἀγαθὰ Όο Μαὰ ἵπ νίονν, ταµ. ΤΠΝΥ ἀθποίο οπςθ 
οΓ Όιορο Ίατρο ε{ογε]οµκεα, ἵπ νν μὴ οἷν νν]ναίονοτ ννας 
προθβς Ὁτ ἀοπιθείίο 15ο ννας Ἰαίά αρ, απά 
Όνοπος ὀιδροηαοά. 

29. μὴ µετεωρίζεσθε.] Τ]ο βΙ] κοηςο (πικεοὰ Ὁγ 
πιοςίε οπαπαοπέδίοτε) ἴ, '«Βο ποῖ πηχἰοικ]ν ἤπο- 
τααύπς Ῥοΐννοςη Ίνορο απά Γοατ [οὐ α Ηνο]νουἆ. 

ποιήσατε ἑαυτοῖς ῥαλάντια μὴ παλαιού- 

Μετεωρίζεσθαι αἰσηίβος Ῥ Υ {ο Ὦο ΗβΠοά οἩ 
ἰσ 5 μον απο οἴπει Οήπμς, 1 19 πεεὰ οὗ Όες- 

δείς {οδερᾶ αἰοῇὶ αἱ δεα; ὙΝ]ής]ι ατε ἵπ πιο ἀερτεςε- 
εᾱ {ο ο ἀερί]ς ο) πο 5εα (48 {ο Ῥεα]μ]εί ἤπο- 
Ἰν ἀοεοτίνοβ): απ αρί οἳ απαέείη, γνηεηοθ 
ὧν αἰσπίβοαίίοι ἵπ οπθείοη ἴ9 ἀετίνεά. ἘἜΤ]αι 
ιν νο» ελου]ὰ Ίνανο ή 9οη8ε ἶ5 πο Νοπάος, 
8ἱΠοθ µετέωρος ποῖ ππ[οφπεη1γ Ίαν νο εἰρπίβσα- 
Ποη ἀιδίοις, αἰίισ. (8εε τιν Νοῖε ἵπ Ώε- 
66Η5. ΒΥπΟΡ. απάἀ οἳ Τηογάἷάες Π. 5.) 

90, ἔθνη τοῦ κόσμου.] Τ]ὴ8 15 α Ρ]επα Ἰοου{ῖο Γος 
Όιο πποτο (γοφπεηί ἔθνη, Ηεὺ. Ὁ 111, ἀεποίίημ “' νο 
[ὰ παίοης οἳ νο ννοτ]ὰ, (Ὀθείάες νο ᾖευν- 
1511).) | 

03. τὸ μικρὸν ποίμνιον.] Τ]ν9 Αγίϊο]ο 5 
Ρ]ασς οὗ Όιο Ἰοσα1ἶνα, Πε[]επίκέίοε: ἜΤ{ς ἀοιυ]θ 
ἀἰπαιπα (νο Ίνα  ηφ. οπιρ]ακίς: απά Οοπυπιθηία- 

ο ἴογ5 οοππρατθ εχρΓεβεΙοηΒ » ἀργνρίδιον, 
τν πολίχνια, ..” (ον. εως ους Ἡς ή, 
ὀἱῄετεπος, Ολαῖ Ίνετο {νο ἀοαδ]ο ἀῑπιῖη, (κο Όνο 
ἀῑπιπα νο Γοτήας π Πα]ίαν, Ἱ 
Ιπηριασςφ), ἶ9 οχργοβείνθ οΓ {επάεγηεες απ αἴες- 
ίσοι 

---- εὐδόκησεν] Ίνα] ουσ] ο Της νογεο 
ἶ οοηπεοίοά μιά Όινο πα ππά αἷκο νὰ 
Όνο Γο]οννίπς, ππά Όναί οοπηδείῖος ἵψ νε] οκ- 
Ρτοκεοὰ ὃν Ὀτ. Βυτίοη ἵπ ἴ]νο [οἱ] ουν] : 
«1 το]ά γοι {ο «δε νο Κἰηράονα : απά 
πουν 8.γ, Οναί Οοἆ ὑπέεπας {ο ΟΙ ΥΕ γοι Ος ΚΙπα- 
άοπι. ποῖ, Ώλογο[ογε, να]ας γουτ ννοτ]ά]γ Ῥον- 
βοφείοη”, Ὀπ] ῥτορατο Γος νο νοτ]ά {ο οοπιο.) 
οἱδ. Το Όλο {ο]]οννονε οἳ Επίεί ἐα νους πιο 

ο ρογβδου{οη πι, ἴοη ο τὶ 
--- Ῥτους Ρα μιάς κατ Ῥεοτ, Όνετο- 
{οτο, ννοτο Τί {ο τοκίση ἴνεπα αξ οπσς, 38 ΠΙΑΓΙΠΕΓΒ 
Ὀαετης νι α ἁαπροετους «ο, σλίοη ἴἶνο γοκκο] 
ΟΓ αἲ] «αροτβπους Ὀπτάσης, [ο οπιρ. Μαι, χὶχ. 51. 
Λοις .. εονχ τσ 9.] οαά, ὃν - 

-(αλάντια. 19 ἶ9 ααἷᾶ, Ὦγ ΠπΙσίοηΥπαν, {ος 
νο ην οοπίαύπεὰ ὑπ {ιο Ῥγου. Τλο ποσά αμ 
π]βος Όνο «ΠΟ αν θησανρὸς ἵπ νο οἴ]νοι πιςπιῦος 
οὗ 01ο κοπίσηςο, οχοορί Οναῖ Ὁγ θησαυρὸς ἵδ πιοαηε 
α στοαῖοτ, απά Ὦγ βαλ. α Ίσκκοτ ροτίοη ο{ ννοα]τή, 

ρ]ῖος νο ΄ 

ο.” 

απά Ιπάροεᾶ ἵπ πιοβὲ 

ΕΠ... . 
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4 ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. 

/ 

39 ριού εἶσιν οἳ δοῦλοι ἐκεῖνοι. 

279 

3 όμ. κ. ο 14 --.. 
μενα, Όησαυρον ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, Οπου κλέπτης, ουκ ἐγ- 6. 

8 γίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρε. Ὅπου γάρ ἐστιν ὃ Θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ” 

Ἔστωσαν ὑμῶν αἳ ὀσφύες περιεζωσμέναι, και 

36 οἳ λύχνοι καιόµενοι ' καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχοµένοις τὸν 

κυριον ἑαυτῶν, πότε ἀναλύσει ἐκ τῶν γάμων ἵνα, ἐλθόντος καὶ κρού- 

4] σαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. ἸΜακάριοι οἳ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν 

ὃ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ᾽αμὴν λέγω ἡμῖν, ὅτι περιζώσεται καὶ 

36 ἀνακλινεῖ αὐτοὺς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. ἸΚαὶ ἐὰν ἐλύῃ ἐν 
4 ΄ ων λ 4 αφ ΄ ο. 2». ΔΝ ο ς/ / 

τῇ δευτέρᾳ φυλακῃ, καὶ ἐν τῇ τρίτη φυλακῃ ελ}, καὶ ευρῃ ούτω, µακᾶ- 

Τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ Ίδει ὃ οἴκοδε- 

σπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὃ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν, καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκε 94 

40 διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. Καὶ ὑμεῖς οὖν γίνεσθε ἔτοιμοι' ὅτι ἡὦρῳᾳ 

41 οὐ δοκεῖτε, ὁ Τἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. πε δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος 

Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραθολὴν ταύτην λέγεις, ἢ καὶ πρὸς πάντας, 

4 Εἶπε δὲ ὃ Κύριος Τίς ἄρα ἐστὶν ὃ πιστὸς οἰκογόμος καὶ φρόνιµος, ὅχ 45 

καταστήσει ὃ κύριος ἐπὶ τῆς Θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ 

43 σιτοµέτριον ; Μακάριος ὃ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρή- 46 

44 σει ποιοῦντα οὕτως. ἁληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν 4 

4ὔ αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. ᾿Εὰν δὲ εἴπη ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδία αὐτοῦ 48 

Χρονίζει ὁ κύριός µου ἔρχεσθαι ' καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ 9 

40 τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθ ύσκεσθαι  Ίδει ὁ κύριος τοῦ δ0 
Π , 6 τ 3 » το ς/ τ 32 , 

δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἡ οὗ προσδοκῷ, καὶ ἐν ὧρᾳ ἡ οὐ γινώσκει ᾽ 

καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν, καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων Φήσει. 
41 Ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὃ γνοὺς τὸ Θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, καὶ μὴ 

48 ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς' ὅ 

κιν) ᾽ανέκλ. 5 α τατο νοτὰ, Ὀμί 1 οσςΙΤ8 
ἵπ πο [,ΧΧ., απά οσσαβἰοπα]]γ ἵπ Ὠϊοά. Θίο. απἀ 
οἵνετ Ἰαΐει νυτί(ετΒ. 

90. αἱ ὀσφίες περιεζ.] Τπετο ἶς πετο πη α)]ηδίοι 

42. τίς ἄρα, ἃτο.] 

οαξίοπι, οςἳ, ἴοπι ο Γο]]οννίῃ 
πιαη][οςί ναί νν]αί ἡς καἰά, ἴποιςσ 

ᾗ 6.5 ἆοος ποί απβν/οτ {ο ἴ]ιθ 
απθείίοη Ρτοροδεά ὮΥ Ῥοΐοτ αἰγερίὴ, Ὀαί Ὦ} ἐπορ)ῖ- 

Ρραταρία, 1 18 
αρρ]ίσαβ]ο {ο 

{ο ναί πια Ὃο ἆοπο Ὀείοτε {πε (οπρ-τούεά ἵπ- 
Παδίίαηίς οἱ ἴἶιο Εαδί σαη επσαρε Ίῃ 4ΠΥ αοΐ]νε 6Πῃ- 
Ρἰογπιεπῖ, οἶν] οἱ πε λίατγ. ἜΤπε ομδίοπι, Ἠονν- 
6νετ, εκίεπὰεἆ {ο νε ερ, 48 ἄΡρεαΤ5 {ΤΟΠΗ ΠΙΠΗΥ 
Ῥαββασες οἳ 16 Οηρείσαὶ νντίίετ». [ζοπιρ. Ερ. 
νι, 4. 1 Ρει. 1. 5.] 

06. ἀνθρώποις] “πε (ετναπίς).”. Λη ἰάΐοπι 
οσΠΙππΟς ἴο Όινο Ἠεύυτενν, ὀτεοΚ, απά Τ,αάπ, απἀ 
ενεῃ πιοάετῃ απραασες, ερρες/α]1γ νε ΑΠΥ ννοτὰ 

πα {ο πιακίετ 19 ἵπ νε οοπ{εχί. 
ματ αἰνα]] τοίητῃ, Α.βεηφο ἀθτῖνεά Γγοπι 

. παυεσαὶ πιείαρ]ιοτ, απά υ9ος Ὀου]ι {π Ώιο ΤΧΧ. 
απά ΟἸακκίσα] νντίρτη, Γάμος ἵπ ιο ρἱατα] {5 Ἠοτο, 
α- οΏρῃ, ππεά {ο ἀθποίε α [εμκί ρεπετα]]γ. 

37. περι, καὶ ἀνακλ] Μαπγ Οοπηπιοηίπίογβ 
εσπαραγο Οκ γην νν]αί τοοὶς ρἱποο αἲ 11ο ΕοΠΙαΠ 
Βαζηιαίΐα, απᾶ Όνο Οτοίαπ Πογπισα. Βηαί, 58 
αμ, τεπναίκα, πα ο]ν γης ΟΟΠΙΤΠΟΠ {ο αἲἰ κεγναΗ(ς, 

Ἠεγε νο καμ]αοί {9 νο τοννητὰ 
το ἀῑέσεπί απά [αἰδι[μ! κοτναπί!. Το 

προ (15 Ίνα οὕκετνοκ) οπ]γ ἱππροτία, ναί σ΄ Όιο 
πιο γη] σθαί κοὶν κοτγαηέν νυν απ καα] οοη- 

ηκίοη απά /30 νι] γοιτ ἸνοανοΠ]γ 
λήακέον, οί Ἠής [του συ πίγ, τοννατὰ γουτ ὀἰήρεπσο 
απὸ βάς ΙΥ νι γτονναγάκ ας ἀἱκρτορογίοηπίο, 
30, [εσπρ, Ἰ Ίεαα, ν. 3. 3 Ρει, Πἱ. 10, Βον, 

μη. 5. ανί, 10] 

αἲἰ, 15 πιθαπ{ οδρεοϊα[{ [οι νο 4γοδίΐος; νο ατα 
οοπαρατες {0 /ιοµδε-δίεισαγάς, 5ο] α5 ἵπ Ἰατσο Γαπη- 
1ος α8εά {ο 4ἱβρεμβο ἴ]ε αἱ]οίίοά ροτίοη οῇ {οοὰ 
{ο ιο βογναΠηίΒ. Τῆς θεραπείας, {ΟΥ τῶν θεραπευόν- 
των, αὐείτασί {ο οοποτείθ, α5 Πεαιθπί1γ, Ὀοί] ἴπ 
θνο Ῥοπρίαγα] απά Ο]αβείσα] ΥτΙί6Γ6. 366 ΤΙΥ 
Νοίο ον Τησγά, ν. 20. 

41. καὶ μὴ ἑτοιμάσας ---αὐτοῦ.] Της 18, Ρεν Ἀγη- 
ο]ηικύπ, Γοτ μὴ ἑτοιμ. [ἑαυτὸν πρὸς] [τὸ ποιεῖν] μηδὲ 
ποιῆσαι, ο. [ζοπιραγοιαπιος 1ν. ΙΤ ' 

48. ὁαρήσεται ὀόναμὶ Ἠοτο απά Ἰαδί Ῥο[οτο 
Όνοτο 19 καἱᾷ {ο Ὀο απ οἸ]ρδο οῇ κατά. Βυαΐ αἱ 1ο 
οοπηρ]είο ΡΗΤαΡο Ἰα8 πονον Ῥθςμ ρτοάμσσᾶ, γν]ή]ο 
Όνο ολ ρίοπ] οπςο 18 οοΠΙΙΠΟΠ, 18 αγ ο τουκ- 
οποὰ αΠΠΟΠς ἴποβο [αἱ ο/{ρθρς νηῖσ]ι Ἠπνο Ώοσῃ 
αν/ορί πα, ΡΥ νο οπ]μ]οποά τοβοστσ]θς οί 
Ἠοιπιαπη, ΦοἩπείου, απά οἱ ογΒ, 
Το Ἰπβίοί αΠΥ εἰτρον ΗΡΟΠ α ΤΙ {ΟΥ ποί Ροί- 

{οτπιῖηρ άν Του) νι], νν ηδη Ίο Ἰνπὰ πο ἠποιο- 
εάσε οἱ Ἡ, ννου]ά ο ππππΙ{ον]ν απ]αμε, 980 Τ]α- 
ογα, 1, 40, ρ1 ονοῃ 1π ιο φις οὗ Ότο ΒίοηΥ- 
Ποατίοά {ροπ ο κοπἰπποπ{ ζίγγνωμον ὁ) ἐστὶ τὸ 
ἀκοίσιον (νετ 56ο πιγ Νοις), ο άν. Πἱρρο!. 
1251. τὴν ὁὲ σὴν ἁμαρτίαν τὸ μὴ εἰδίναι ἐκλίει κάκης 
(σα). ἨΠσπσς κοππς νου]ά γοριγίοί νο νονός ο 
Όνο Κπονίηρ νο Τ οτάν νι] {η ερεοίαί Γον ο[αβίση, 
από νο ποι Κπονῖπα Πέ Ὁγ ναί ποσα. Ε1 ἰὲ 19 
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δὲ μὴ γνοὺς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. Παντὶ δὲ ᾧ 

ἐδόφη πολὺ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾽ αὐτοῦ: καὶ ᾧ παρέθεντο πολὺ, 
’ 2 

Γ. περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν. Ηῦρ ἠλδον ῥαλεῖν εἰς τὴν γῆν" καὶ 49 

ἵ τί θέλω, εἰ ἤδη ἀνήφθη ; βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθηναι" καὶ πῶς 60 

συνέχοµαι ἕως οὗ τελεσθῃ. «οκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγειόµην δοῦναι δἱ 

ἐν τῇ 2ῇ} οὐχὶν λέγω ὑμῖν, ἀλλ ἢ διαµεριομόν. "Ἔσονται γὰρ ἀπὸ ὔρ 
τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνὶ διαμεμερισµένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶ καὶ δύο ἐπὶ 

36 Ἅτριοί. «ιαμερισθήσεται πατὴρ ἐφ᾽ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί" µήτηρ ὅ8 
ἐπὶ θυγατρὶ καὶ Φυγάτηρ ἐπὶ μητρί" πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύµφην αὐτῆς 
καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθέραν αὐτῆς. 

Ἔλεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις' Ὅταν ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν δ4 
3 - 3 ΄ ΄ 

απὸ δυσμῶν», εὐθέως λέγετε᾽ 

16. 
εϱ/ ’ ’ , 

Καὶ οταν γότον πγέοντα, λέγετε" 

Ὄμθρος ἔρχεται' καὶ γίνεται οὕτω. 
ϱ“ 

Ότι καύσων ἔσται" καὶ γίνεται. δδ 

8 Ὑποκριαί! τὸ πρύσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιµάζειν, 56 
ι ᾿ . - - .] ’ 

τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς ου δοκιμάζετε; 

υείίοτ (ο απάρτείαπᾶ (επ οσπιραγαἰπσοίη, ος οπε 
νο Κηονν Ιἱ Πποτο ροτ[οοί]γ, α5 οοπιρατοά νι 
οπ6 ιο ΚΠΕ 1 1055 Ροτί[οοΙ]γ. Απά 5 νίονν 
Ίαν {πο αἀναπίασο οῇ ὑπομαϊπα ια ο νετ. ἜΤ]ε 
ΡΒΙ]] 8επ8ε οῇ {πο ράβδασο 18 αὖ]γ Ρροϊπίεά οί ὮΥ 
Βρ. ὁευυ, Ῥαοτ. Τατ. Ρ. 201. 

--παντί.] ἜΤηὶς 5 ποι, ας ἸλΊπογ Ἱπιασίπος, ἃ 
Γαἴΐνο αὐεο]αία, Ὀαῖ 15 ραί Γοτ παντὸς, Ὀείης ας- 
εοπιπιοάα(ρά, Ὦγ αἰγαοίοπ, ἴο ᾧ. 

---παντὶ δὲ ᾧ ἐδύθη --- παρ) αὐτοῦ] Βἰεπορ Ῥαῃ- 
ἀθίεοπ, Ἀεγπι. αἆ Ῥορ. ἵν. ρ. 191, οὔδετνον, ἴα 
ΝΟΓΥ αἰςειέἶοπι οἳ Οος”ς μ115 Ι1γ9 οἩἳ 5 νο Πθ- 
ορβεῖ{γ ο μκίπς Όποπι. Ἠγοτο (αοὰ /εκίοισείή, Ίνα 
Μύπάεί; ππὰ ἴο ποπ αγ Ὠπίης 19 στυεπ, οἱ ἨήΠι 
βοπιοίλίπςσ α]] ο γε γρᾶ. 

49. πῦρ ἦλθοων βαλ.] "'Ἐτοπι νο πεορεβεῖγ οϐ 
είπα νἰρί]απος, ο Τ,ογὰ ἶς Ιοᾷ {ο οοηβἰἀετ 
ἴποξθ {ἶππος ο/ ρογεσο {ο πο 1 ννου]ά ο ος- 
οοἶα]]ν ποσά; απά νο [γο οὗ ννπίο νου]ά ο 
ἱπᾷ]οά «οοπ αῇογ 5 ἀθπί]ι παπά ραβδίοη ; ΝΠἰσ]ι 

ατο τορτεκεπίοἁ πάς Όιο ἤσιτο οὗ Ὀαρίίκπι, 
(ώτοιί.) Εἶτο 15 απ Ίππασο οΓ ἀἰεοοτὰ απἀ νίο]εηςο. 

---τί θέλω --- ἀνήφθη.] ἜΤῆἱ9δ οἴπαςο ρατίακε» ο{ 
Όναί οὐκουγίίν νο ἶδ σοποτα]]γ ἱπ]οτοπί ἵπ 
ναί 15 α{ίοτος απι]ἀκί οχίτοπηο πποπία] ασίαίίοῃ. 
Απά Ἰοπος Οοπιπποπίπίοτ απο αἲ ἴπειο ΟΠ ἴ8 
πηραπίησ. Οτο, πον, απά οποτε αβεῖση {ο 
Ότο εἰ Όιο «οηφο “Ο) ήιας) απά τοπάστ, “' Απά ννηαξ 
4ο Τ νι Ο ναί 1 ννοτο αἰτοπάγ Κἰπά]οά !” 
Βυϊ νουσ] εἰ ο εοπιοίίπηιθς αφοᾷ Γοτ εἴθε, α5 ἵπ 
11ο χἰκ. 49. ἂι κχΙὶ. 49., Τί 19 ἵπ α νου ἀϊβετοπί 
οοηβίτασίίοα οπαπ [νο Ῥτοβοπί, ΆἨοβθππα, απά 
ΚαῑΠπ, ἴακο [νο τί {ο πῶς, απά ἴἶνο εἰ Γοτ μέ, κο 
Ότο Ηεῦ, ΌΝ, τοπάστίηᾳ,  Απά ουν ππαο]ν Τ νν]α]ι 
Όναί 18 ννοτο αἱτοπὰγ ποσοπιρ]κ]γεά 1”. Βαι Ῥοῦι 
εἰσπίβοπίίοπα, ἵπ απο] α οοπ{οχί ας νο ργοεςηΕ, 
ατο Ῥτοσπτίους, Τ 19 ἠρίον, γι Το 0Ἴοτο απά 
Οαπιρῦ, ο τοπάοτ νο Εμίσαίε, “Ομίά νοῖο, π]αὶ 
πἱ αοσοσπάαίατ,  Βαϊ {ο ίακο εἰ [ος εἰ μὴ ἵψ πππιι- 
Ονοτίχοά, Ἠνο πηπεί τοϊαίη Όλο καπ] αἰρπίβοπίοπ 
οῇ εἰ, απιά νο πΊαν {πο θέλω ΓΟΥ θέλοιµι, ΝΟ νο 
Ἀντ, Ὑογείοῃ, α. ἆ, “ Απά νν]ναί «νου]ά Γ (Ίανο το) 
ΙδΗ, 1 1 ννοτο Ὀαί ατοπᾶν Κἰπά]οά 11 νο νοτν 
βοπεο οχρτοβκοά ὃν νο Ὑα]ς., Ὀας να οἱεοὰ 
νους ην νίοῖσηςσο, ΎἼογο ἵς, Ἰοννδνου, βοπτος- 
Ἰν α εἰγπάο οὗ ἀῄοτεπους Ῥοίννοση Οής απά ἴἶνο βτεῖ- 
πποη{οποά Ππίοτργοίαίίοη, 

00. βάπτισμα δὲ ἴχω θαπτισθῆναι] ἵ. ο. ἵ Ἠανο ἴο 

Τί δὲ καὶ ἀφ᾿ ἑαυτῶν οὐ ὅτ 

ειῇογ πππην {Ἠ]πρβ. 66 Νοίο οἨ Αα. κκ. 55, 
απά σοπηρ. Ματκ κ. 58. 

--- καὶ πῶς ----τελεσθῃ] “' Απ Ίνουν απ 1 ἀῑδίγθεκεά 
0Η τί ὃο αποσοπιρ]]κ]εά 1”. Συνέχεσθαι 5ἱρπίβεἙ 
ΓορεΙγ ““ἴο Ὁς Πρπιπιεά ὑπ,” 18 α5ες ην α 
πΐϊνα, ἀεποίίημ ἀΐδεακε, ος οπ]απα(γ, εἴετ εκ- 

Ρτονκοά ο Ἱππρ]]οεά. Τα ἴδγπι Ἠθτο πιετε]ν ἆε- 
ποίες απ αππίοια ἰοπσίπσ. Τηε ρεποτα] εεπςεο οῇ 
Ό5 ρα(ποῖῖο εχο]αππαίοη 18 ννο]] εχρτορεεά Ὁγ λατ, 
Ηο]όεν μας: “1 απι σοπιο {ο ἀε]ίνετ α ἀοοίτίπο 
νο, Ὀγουρ]ι ἴἶνα ννοκοάποςς οὗ πναῃ, η] ὃθ 
Ότο σαπεο οὗ ρεγεθοιίίοης απά εαβετίησς, γη 
νο Τ πιακί ὃς ονογνν]ο]πηθά; γεί Ὑαῖ 4ο Ἱ 
νἶκἩ, οχοορί ναί Όνου α]τεπὸν {ουκ ρ]ασε, εἶπορ 
Όνου νι] Όο αὐπαπάαπι]γ τεραϊὰ Ὁγ Όνε ργοραρα ή οἨ 
οΓ νο (1ο8ρο].”) 

51. ἀλλ᾽ ἤ.] Το Ῥοεί Οοπιπιεπίαίοτς τοπάοτ 
Οκ ἔπιο ρούμς.. Επί οἳ κπο] α 86Ἠ596 ΠΟ ΡΓΟΟΓ Ία8 
νου πἀζασθ. ΊἨοτο νι] Ὁο πο ουσαδίοῃ {ο ἀ6- 
γ]αΐο {Γοπα νο ακαα] αἰσπίβοαίίοι ος ἡ, 1 Όνο ἀλλ) 
νο ἴπκεπ, ποῖ Γοτ ἀλλὰ, Ὀαῖ ἄλλο, παπά αἩ εᾖΠρεῖς 
ο εαρροεοὰ, οἱ γα Ἠπθγ α τορεΏ ίση Γγοη ἴἶνο ο0η- 
τοχί αῇῇοτ ὑμῖν, ΟΓ οὐ [δὲν] ον κ μα ὀοῦναι ἐν τὸ 

ο Βυπιαπη, ἵπ μὴ ατσετ Οτ. Οτ. Ρρ. 408. 
[δωρι Τταπα].) αΏιοτ ἡασίταξίηᾳ Οία ος ος οὐδὲν 
λλο απάᾶ οὐδὲν ἄλλ᾽, ενοννς Ίνουν νο οκ οἩ, ὉΥ 

Όνο ρτοστοςς ΟΓ οἸῆρεα, οππηε αἲ Ίε ιο Ὀο οοη- 
εἰάοτοά οφ 1 να]οπί Το εἰ µή "38 -- Ῥαπ. 1105. 
Οὐκ ἠπίσταντ' ἀλλ᾽ ἣ µάζαν καλέσαι. νουρ]ι Ίο ἃο- 
πουφ" -- Όναῖ τη πποδί σπκος ἴποτο ἶς απ αΌθτου- 
Ιπ11οἩ. οῇ Όιο Οπουσί Ὀο[ογο Οηής ἀλλ) ὃ, ννπ]ο]ν 
ἴα ἱπιροκεῖρ]ο το εαρρ]γ ἵπ ποτά. Ἠετε, -. 
ευετ, ὲ ἵΒ, π8 νο Ἠανθ 86οΠ, γοτν Ροφεῖρ]ο. 
Όνο Ῥτοκοπί οοπηρ. Μ]σα]ι νᾖ]. 6. 

δ4. τὴν νεφέλην] ἵ. ο. “0ο ε]οιὰ :”' αἰλαδίηα (ο 
α πο]]-κποννη ΡΕ ΠΟΠΠΘΠΟΠ 38 α οργίαίη 
Ρτορπορίο ο ταίηγ ννοπετ. ΤΝ Ἱοαγη Ὀνοῖ]ν ἤγοπα 
Όνο Βοτίρίατος (96ο 1 Κίπρν χνΏὶ. 4.) παπά Γγοπι Όθ 
(τανε]]ετς ἵπ Όνο Ἐπει, π εἰοπά κο α 
τησαης Ἰνππά ἵ οΏ ση νο Γοτο οὗ νἰο]επί 
Αίογπης ο Ὑνπά απά ταίπ. Θ6ς 5 Ιπίτοά, 
νο]. 1, 35. 

δτ. τί δὲ --- δίκαιον. Όπ νο οοπηθοίἵοη οὗ Ίνοςς 
πγοτὰς 8οπηπο ἀἱῄοτεπος οὗ ορίπίοη οχἰεί. ἜΤῆια 
οἰόοτ ϱ οπαπιοη{αἴοτς αἱπιοβί υπίνοτεα]]ν το[οτ (Ἴγοπι 
(ο ναί ργεεράεα; πηονί τοςςπί 38 
Ῥους απά Καν, ἴο νν]ναί /ο]οιος, Βου] ππαν ὃς 
αἰά {ο να, ἵπ α οθγίαϊη 86η86, τὶ Τήν6 ϱγαπι- 



ΊΤΚΕ. ΟΗΑΡ. ΧΠ. 58, 59, ΧΠΙ. 1, 9. 25]. 
ΜΤ. 

” ς - 3 »» 

ὃ8 κρίνετε τὸ δίκαιον; "Ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ ἄρ- . 
ι ” » ες» ᾽ ” ΄ 3 ΄ ... 3 ως ’ 5 
Άοντα, ἐν τη οδῷ δὸς ἐργασίαν απηλλάαχθδαι ἄπ αὐτου' µήηποτε κατα- 

σύρη σε πρὸς τὸν κριτὴν, καὶ ὃ κριτής σε παραδῷ τῷ πφράκτορι, καὶ 
326 6ρ ὅ πράώκτωρ σε ῥάλλη εἰς φυλακήν. «4έγω σοι οὐ μὴ ἐξλθῃς ἐκεῖθεν, 

ἕως οὗ καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. 

ι ΧΠΙ. ΠαάΡΗΣΗΝ δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ 

περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλάτος ἔμιξε μετὰ τῶν Θυσιῶν αὖ- 
3 5 5 - - αφ. με ε/ ω 

2 τῶν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' «4οκεῖτε ὅτι οἳ Γαλιλαῖοι 

παέισα] εοππεείϊοπ 15 νυν] {πε Γοὐζοιοῖπισ, αξ αΡΡΕᾶΒ 
{τοπι ἴἩε ὡς γάρ: Ὀπῖ (Ίετε ἱ5 α οοππεοίίοη ος 
Γ]ιοιισ]έ ντα {πε ργεεράῖπς ; Ώνεςε Ὑνοχάς, ἵπ {αοί, 
Γοτπιῖπσ ἴε υἰπομίωπ Ὀείννεει νο 5επἰπιοηίς. 
Α: Όιε επἀ οἱ {πε πεχί Υετεε {6 εοπεἰςίοπ οἱ ινε 
ατσαππεηί 5, α5 οΏἵεπ, ]εβ {ο Ὀε 5ρρἰίεά ὮΥ Όιε 
αοηίίνο ἸθαΓοχ ΟΥ τεαἆθχ, απά ἴηε 5εη5ο 15 νγε]1 
εχρτεεςεεά ὃν Ὀτ. Βυτίοῃ. 
8. δὸς ἐργασίαν.] Α Τιαπίσπη {ΓοΥ “΄ ἆα ορεγαπι. 

᾽Απαλλάττεσθαι ἀπό τινος βἰση]βος οἶίπετ “' {ο Ῥο τὰ 
οἳ απγ Πίπας,” οτ /' {ο Ρε ἀϊςπιίςεες, ο Ἰεί σο ὮΥ 
αΠΥ Ρετδομ, απά “6 α5εἆ (584Υ6 Ῥομ]ειςη.) ἵπ α 
Ὀγεπσίο 8656, εἰίμετ ο α ογτη]πα] νο ἶ5 δεί αἲ 
Τοετῖν νεῃ απ αἆνεγδατγ ἀοες ποῖ Γο]]ον/ πρ απ 
αοοπβαξίοῃ: οτ ο α ἀεῦίοτ, Νο τεσεῖνθεΒβ απ ἃς- 
...- {τοπα Πΐ5 ογεά[ίος, ὮΥ μέ Ώ1ε ΠΙΟΠΘΥ 
α α, ο: πιακίησ α οοπιροβἰΠοη.” Ὁπιρ. Ῥτον. 

αν. 8.] ᾿ 
-- πράκτορι.] Ἡράττειν απᾶ εἰσπράττειν 5ἱστπΙίγ 

«το εχαοῖ Ώπε ραγπηεπί ο α πηπ]οί, οἵ ο 15 η ιν- 
αἱεπί ἵπ οοτροτα] ραπίκηππεηπίς ” απά αοσοτάΊησ] 

ἀεποίεα ἴἶε οπαείόγ ραπ (15 ἵπ ϱἘεολγ]. 
απα. ΠΠ. 19. πράκτορες αἵματος), απἀ, ἵπ α σεπετα] 

εεπεο, ἴἶνε εχεσιίίοπετ ο α πιασἰείταίε’5 δεηίεηος. 

ΧΤΠ. 1. παρῆσαν] “΄ οπππο πρ,” ας ἵπ Μαι. χχνΙ. 
50. Τπϊς εἰσπίβοαίῖοη ἶ6 {ουπά ἵπ ια (αφθίοαί 
νιτίίοτ»: Όιοισ], ἵπ Ώιε εατ]]ετ απἀά ῬΙΓεγ οΠ68, 
Γοοννεά Ὦν εἷς απἀ α ρτορεί Παππθ. ἾΊπ ο αΐοη, 
Όνε ννοτᾶ ἶ5, 45 Ἠετεα, πδεά αὈξο]αία]γ. ο Ὠίοά. 
Βίο. χν!]. 8. παρῆσάν τινες ἀπαγγέλλοντες, ὅτο. 

ἶ τῶν Γαλ. ὦν, ἄτο.] Το ισ/ιαί οἰτουτηδίαποο 
ἵπ Όνο Ἠκίοτγ οὗ Οναί ἤππε Οπή Ιπο]άθηί ἶ5 {ο ὃε 

. Οοπαιπιεπίαίογα ατα ποῖ αρτοεά. Τηορε 
νήσο] Όνευ πιεηίοῃ (45 νο αρα ἰ[ίοπι οί {ιο Βαππαγ- 
{παπα οἨ ὗιοσπί (μετῖσΐπα, οἱ πο γεβρ/ίοπ δεί οπ 
ὔ» {πι ὔνε [οἱἱσιοεγ» οί «μίας οί (6ἱα/ἡρε) ατε Ππῦ]ο 

Ἱπεαροταῦ]ε οὐ]εσίοῃς, Τ]ο αΏαίτ 19 ἀουῦε]οςς 
οπς (κο Όγο πππτάοτ οὗ νο βαῦος αἱ Βοε( ο νεπι) 

ουετ Ὁγ ᾖοσφερμα. ΤΈποισα ποίμίηρ. 15 
ο... Όναπ ναί εοπιο πρ οὗ Οι οτί 

Ἠπνο Ἠαρρεπεά : Γοτ Όνο (α]]αης ννοτο 
Όνο πιονί φοάΓίους ροορίε ἵπ πάσα, απά Ῥ]]πϊο 
ποι Όνε πποκί πνετοῖΓα] ο (40νΟΓΠΟΓΑ. «οβορ]β 
Ἰνα πο, {πάερὰ, πποπήοπεᾶ αΠγ Οᾳαἱή]ραης κ]α1η 1π 
Όνο )-- --- ϐΥ Ρήα,; Όαί ννε Ίεατη {τοπ ναγίοιΒ 
αμ ο ήν Ἰηπίοτγ (16ο ΑΠ. αν. 4. Δ. Τ. χν. 9, 

ᾱ. υ, ΠΠ. 10} ναί (απια]{ οΏβοη ατοβο αἱ ιο 
[εκ να], απιᾶ κοππεὔπηον Ώαμ]ος {οοΚ Ρ]πος 9Υοη 
{5 Όνε Ῥεπιρία, Ἐον νε] γεπκοἩ Ηοτοὰ οτοσ(εὰ 
- --- {πι Εἶνο μμ Φοίκαν, 

ααγηήκοπϱὰ α ἴτονρ π ΠΓατΥ {οτσο, 8ο 
}σκερῖν πει αγ, ΤΠ. 6 μάλιστα δὲ ο.” τῶν 

ἠδείνου ---- ώς ἑορτῆς τε ἀνοστηκυίας, καὶ 
νε «λ-λε-- ἆν. -ν }οκορ]νας τοἰαίον Εἶναί 

γεῤρίαε ϱ0ἱ ο σαι 40) η Ἠἡπνηην πι {ιο Τ]ρπι- 
Ρ/έ ἵπ Όνα ρε ο καρηβείπα, Τε {κ Όνογοίοτο Γκεὶγ 
Όναί 4 ο. ---- οὗ Οᾳ1 σης, στο αἱ Ἡ 
Γεκήέσοί, πρρο η σονοτηποπί οὗ ΠίΙαίε 
απά τοπ η γη 10 ΠΙΊΠΠΟΤ. | 

μάς Ἡ 3 Ὦ 

ἨΙΠι τεερεοί {ο ἴἸε ΡΗΓαξςΘοΙοΡΥ, ἴπετε 16 ἵπ 
τῶν θυσιῶν απ εἰ]]ρεο οἱ αἵματος, ἵο Ὦε εαρρ]ιεά 
{ΤΟΠ αἷμα; απ Ιά1οπα ξοαπά Ροίῃ 1η ιο τθοὶς απά 
Ταἴῖπ νντίεις. ἜΤηε οοππρ]είθ εχργεβδίοπ Ο60Ο1Γ8 
ἵπ ΡΗΙ]ο. Π. 915, (οἶτεά Ὦ}γ Ὑγείς.,) ννηετε, σἰνίπσ 
ἃ ΤΘΑ5ΟΠ ΊΝΗΥ (οἆ οοπιπιαπᾶεὰ Ὠναί α Ποπηϊοϊἀθ 
νο Ἰαά Πεά Γοτ τοβασο [ο απ α]ίατ εἸου]ά ε ἆθ- 
Ηνετεά πρ {ο ]αβσες [ος οἰμετννίδε, 5αγ5 Ἠε, αἴ- 
µατι ἀνδροφόνων αἷμα θυσιῶν ἀνακραθήσεται. 1 αά 
ΤΠεορΙγΙ. που. Ρ. 121. Οἱ μὲν οὖν ἐκκεντήσαντες 
τὸν Β. ἀνεῖλον ' ἀναμεμιγμένου τοίνυν τοῦ δείπνου καὶ 
αἵμασιν. Τ ἶδ α ο] αἷγ βσιγαίῖνο γναγ οῇ βαγίπᾳ, 
Ὠναί {που ννεγο εἰαίῃ νν]]ο αοπάϊπς 1Πο 5αογίβοθ 
Ἠονν αἰτοσῖοις 1 ἵνα (οισ]ί {ο 8ἱαΥ απΥ οπθ αἲ 
απ αἰίατ 18 Ἰνε]] Κποννη. ἼΓ]ε οἰτοιπηξίαπορ ἵπ 
απθείίοη να, 1 866ΙΗ5, πιεπίοπες ᾳς Ρεῖηρ {ο 
οὔεοί ο α Ὠϊνίπε ]αάσππιεηί οἨ {ο 5αῇοτετ». Απά 
ος Τ,ογᾷ5 ἄΠΘΝΝΕΓ 15 πιεαπί {ο ΤΘπιονο {θε ΘΙΓο- 
ηθοις ποίϊοη οῇ οοπεϊἀθτῖησ ἠιαί, ο διίο]ι (χο οα- 
Ἰαπα]1ε5, 5 ΠΠΑΓΚ5 ο{ Ὠϊνίπο γοησραηςο; απά 
ΠΊΟΓΘΟΥΕΙ {ο ρτες]οί α εἰπλῖ]ατ {αΐς {ο ος νηο 
ποι]ά ποί τερεπί; α Ρτεάἰοίίοπ υνλμίο]ι οἵς Ίοηπσ 
αἰίαϊπες 1ΐ5 Γα1] οοπαρ]είίοη, ---- Νπεῃ, ἵπ ία Υν6τγ 
Ἔαπιρ]ε, ἱππαπιοταρ]ο πιπ]Η(αάος οῇ ᾖαΐνς ννετθ 
β]αΐπ, απά (πείτ Ὀἱουἆ ννας Π{θγα]]γ ταησ]οὰ ννιίῃ 
ΌΏιε Ῥ]ουὰ οῇ ια ν]ο(ἶπης. 

Τ]ή56 Ῥαβεασο, α5 Βρ. ὙΓατυιγίοη οΏδοτνοβ, Ἠαβ 
Ῥθεπ α5ια]]γ τοσατάεὰ αξ α τθρτοοΓ οῇ (ε ΟΡΙΠΙΟΠ 
ν/ΏΙοἩ αφοτίρες [ο σεποτα] οπἱαπηϊίες οβεσίεὰ ὮΥ 
παίητα] ΟΥ οἶν]] οπ1565 {ο (:ο5 ἀἱδρ]οαδατε ασαἰηςδί 
5ἶπς Ὀιΐ Ἱποοττθοί!)Υ : λπί ορίπίοπ Ὀοίησ Γοππάεά 
η {πα νετγ 6886ποθ οἱ τοε]σίοη. Ἰλ]ιαί ιο {εοχί 
ΟοΠάΘΠΙΠΒ 18 έμο 5αρογβ(]οις αὐαρ ο ἵε, Πίο 
πηοΠατ{αβ]γ οοπο]αάθς επαί έ1ε //ογεγς ἵπ ἃ σὰ- 
Ἰαπη]ίγ ατα στοπίογ ΞΙΠΠΟΤς (απ οίΠθγ Ἰηθη. ἜΤηϊ8 
γιεν {πο Ιοπτπεὰ Ῥτε]αίε αΌἲγ πιαἰπίαϊίης, 1. τοπα 
Ώιο οἰαγαοίογ ο έιε ΑρεαΚογ; 3. [τοπι ἴἶιο φἰαίο 
απά οἴγοιπικίαποςς οί {ιο Ίιραγες; απᾶ, ὦ. [ΤΟΠΙ 
ἴπαο ννοτάς οἱ εἶιο ἰοχί βο]έ, Ἐοχ, “1. Ηο νν]ο 
αοπηρίς {ο Ἱηβίτασί οίμογς ἵῃ ιο Ἰπονν]εάσο ο 
οσά, ππηδί ποεἆε οοποσῖνο ναί νο ΝΤοτα] (αονοτ- 
ΠΟΓ ϱΓ ιο αΠίνογβο, νο Ίοανος Ἠπιξο]{ ποῖ νν Π{]ι- 
οί νίπορς, 4ο (οφ ποπ Υ ΕΠΙΡΙΟΥ πο Ρ]ιγείσα] 
απά οἶνί] οροτα{οη» οἱ ους νοτ]ὰ {ο το[ογηα νο 
πποτα], ἵπ πιαμ αίαίο Ἰοτο, πααγα] απά οἰν]] 
ενοΠ{Β ατο {γα ρτοροτ Ἱηβίταπποπί5 οῇ πιοτα] ϱογν- 
ετππποηί,. ἜΤ]ο ἱοπσ]ετ, Οποτοίοτο, οϱ το]σίοπ 
γη] ο παατα]]γ ]εά (ο Ἱπον]οαίο Ελής (γαι, λα 
πεποτα] οπ]αη] ήθος, Οιοαρ]ν ονομίς πιοτο]γ Ρ]γεἰ- 
σα] οἵ οἶν]], ννετο οτάαίποὰ ΓοΥ Πιο κοοιτρο ΟΕ πιογα] 
ἀἰκοτάστν. 3. Την ἵ οἶθαν Γγοπα ιο οσπαίοπι ος 
Όνο Ἡθατογης {ΟΥ 1ο Ἰοννν, οΓ α)] ροορ]ο ο οαΓΙ], 
ννοτο Ὄορί Παρ ήῇ ο 1π αβοτθίπρ πα ἰοπα] οα]απη 1ος 
το Όπο αησοτοΓοβοπάθὰ Ἠοπνοῃ, {ου Ίνα Ώνοο 
ποσμΜίοπισᾷ {ο τοσθίνο τοννατ απά ρΗΠΙκΠΙΘΠΙ8 
ουρῃ Όνο ἱπκίταπιοπία) τν οἱ παίηγο, παπά οἳ Ἡ 
το ρίοη νμίσ] Πποτο οκπογ ἀἰρροηεος ποια. 3, 
ΤἼνο νουγ ννοτήν οὗ νο τορτοος [΄ οχοορί γο Τ6- 
Ροµε, γο αν] αἲ] Ἠκοννίκο ροκ] ὑπρίη Όναε, 
4ΠΠΟΠᾳ νο ΠΙΑΠΥ οπόν ο [οσο ἵπ νο πάΠΙΠΙΝΙΤΑ 

ου 
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σα... 

ΧΤΠΙ. 5--- 19. 

οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Ταλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα 
΄ ς. ΄ ς ο 

πεπὀνγθασιν; οὐχὶ λέγω υμῖν ' αλλ’, ἐὰν μὴ µετανοῆτε, πάντες ὡσαύ- 3 
τως ἀπολεῖσθε. Ἡ ἐκεῖνοι οἳ δέκα καὶ ὀκτώ, ἐφ᾽ οὓς ἔπεσεν ὅ πύργος 4 

ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς, δοκεῖτε ὅτι οὗτοι ὀφειλέται ἐγέ- 
οντο παρὰ πάντας ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ἱερουσαλήμ ; 

οὐχὶ, λέγω ὑμῖν" ἆλλ᾽, ἐὰν μὴ µετανοῆτε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε. ὅ 
Τεα, δ, 3. 

Μαι, 2ἱ. 19. "Ἔλεγε δὲ ταυτην τὴν παραθολήν’ Συκῆν εἶχέ τις ἐν τῷ ἀμπελῶνι 6 

αὐτοῦ πεφυτευµένην" καὶ ἦλθε ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν. 
Ηῑπε δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν | Ἰδοῦ, τρία ἔτη ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν Ἰ 
ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίοκω" ἔκκοψον αὐτὴν, ἵνατί καὶ τὴν γῆν 
καταργεῖ; ὉΟ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ: κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο 38 

ε/ ΄ 3 3 

τὸ ἔτος, ἕως Ότου σκάψω περὶ αὐτὴν, καὶ βάλω Ἀ κόπρια" κἂν μὲν [ο] 

ποιήση καρπό», --- εἰ δὲ µήγε, εἲς τὸ μέλλον ἐκκόψεις αὐτήν. 
Ην δὲ διδάσκων ἐν µιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάθθασι" καὶ ἰδοῦ, 19 

γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύ- 1 

πτουσα καὶ μὴ δυναµένη ἀνακύψαι εἲς τὸ παντελές. ἸΙδὼν δὲ αὐτὴν ὁ 19 

εἴοπ οῇ Ναίπτο, {18 ννα8 οπ6, ----ἴο 6χρτθβθ (ος 
ἀϊκρ]εαξιτο αἱ Ἠηππαν Ἱπίφπ{1θΒ, ἵπ οτάοτ {ο Ὀτί 
ΤΠΘΠ {0 Γερεπίαπερ. Βυαϊῖ ΙΕ Όνο Ὀθ]ίο[ ο{ α ΠΠΟΓ 
επά ἴπ Ώιεδο οπ]απι]{ος να α ρτίποϊρἰο οἳ τε]ῖπίοι 
ΡΤΟΡοτ {ο Ό6 Ιποι]σαίσᾶ, ν]ναῖ ννας 1έ, γοι νν]] αφ]ς, 
Όιαί ἀεβοτνοά 50 56νεΓθ ἃ Τ6ΡΓΟΟΓ α8 {ΤΠ ννας 
Οναί «ηρεγκ Είστε γν] ο]ι 8ο ο{ἵοι ποσο αρα ΠΙΘ6Β, απιά 
βο (πία]]γ Ἰη{οοίς ής ρτἰποῖρ]ο οῇ τε]ὶρίοι ---- Ενας 
οἱ ούλα Ραῦ]ίο οπ]απη{1θΒ, ποί {ο οον ᾱἱδ- 
Ρἰοαδυτο ασαϊηεί βἱπ ἵπ σοποτα], Ὀαί {ο Ἰή5 νεή- 
ᾳοαποθ ΟΠ {16 ΡΕΓΒΟΠΒ ο 1ο 5αετοτς, ν]νοπη 18 
βιροτβ{{{ίοιπ οοπο]ιάἆος {ο ο ρτεκίος ΒΙΠΠΘΤΕ (απ 
οίπες πιθῃ.”. Το Ἰοατποά Ῥτε]αίο χει ρτοσθε8 
(ο εἨπονν, (ἶναί (ία καροτε ος ποίίοη ἄεκεγυεά λε 
εογοτῖίγ οὗ ος Τ,οτά 5 ο6πΠβµτο, “1. Ὀεσπαφδο Ιέ 
ἱππρ]ιοά σγοςς ἰσπογαποο ἵπ Όνα παίατο ο ο ρή- 
Ιφππθηί, απά Ροίταγοἁ πιασηί η οί ᾖρατέ; 3. [τοπα 
15 οχίτεπιο Ππο]ιαγίαΜίεπενς; ππᾶ 9. Ὀδσσμςδο 
Ία8 α ἀῑτοοί ἱοπάσπογ {ο ἀθε[οαί χα νοτγ οπὰ οὗ να 
οἰαβήκοπιοηί, Ὑνλοτεῦγ οχεπιρ]ατν ννατηϊῖηρς ῶ6- 
οοπιθ Ἰοβί, παπά ονοτγ {Γοδ]ι σ]οαπη οἱ Ὠϊνίπε ΠΠΘΓ- 
ΟΥ οΠ]γ 8οτνος 1ο τίρενπ. Όποια Ιπίο πο ερεοᾶγ οὗ- 
16οίς οὗ ο ᾖηβάσας α5 να ΡρτοῦαΡ]γ {6 οπ86 
Ἁθ πα ους μοι, ννηοβθ .. ο, ρτασθ ννας ραδί, 
Ονοῖή ἀοοπα Ρτοπουποσᾶ, απ νο Ἱπιροτίαὶ Ῥαρ]ο, 
ϱοοπ/ίπᾳ {ο οαγοἈβα {Γοπη αἴαγ, σαπιθ ἀοννῃ {ο Όια 
οχίογπι]Πα {οι οῇ ή ἀονοίεὰ ροορ]ο.’. Νοχί Όιο 
πάπα]ταυ]ο ννγ]ίοτ ΡΗ]1γ ενίησος επαξ νο ἀοσμίηο 
νήσο] αβοτίθος (νο σεπογαἰ οπἱαπη λος ατὶκίπῃ τοπ 
παίαγαὶ οπ86ς {ο ον ἀἱδρίθαρατο ασαἰηκί αἶη, 18 

οπῦ]ο ὈοίἩ {ο τοπβοπ απά τε]ρίον, ἀἱκρ]αγίηπς 
ο οὖν σἱοτγ ἵπ ἴιο θἠτοδί οο]Ἰσασς, παπά ορίαρ]]κ]- 
ἵπσ πια) Ῥοασο απά Ἱναρρίποκς οἩ ἴπα πιοβί εο]ὰ 
(οππάσίίοπ.. ο νοτγ βαππο νίονν 18 {άκου Ὦγ Ὠτ, 
Ἰγ/α(οτ]απά (Ἰἡ/ογκ», νο]. ἵν.) 

3, παρὰ] '«Ῥογοπᾶ,”' α- Ίωικο ΠΠ. 19. απά ο]κο- 
ν]οτο. 1Ἴο οτἰσίη οῇ νήσο αἷρα 9 αποννπ Ὦγ 
ποτ, Οἱ. ο, ρ. 149 

4. ἐν τῷ Σιλ.] Το βοπκο ἵψ, “αἲ, Ι. ο. δή 
«β]οαπα.. Της (οννοτ να ΡτοβαΡ]γ οπο οἳ Όιο 
(ονοτα ο) 1ἶνο οἵ τν ννα]]ς, απά ννας, Τ Ἱππαρίπο, ἴἶνα 
οπο αἱ Όνο Ἡ., Ε. απρ]ο οῇ νο ννα]]ς. μα ο 
Γουπίαϊπ ἵ οοττος]ν ποῖοὰ υγ Μήιτον ας Εοίηᾳ 
« [ακί δή ιο Ογσε/ε ο/ οσα.” ᾿Οφειλέται, ἴππσγα, 
Α Οα]άσο ἰάΐοπα, Ὦγ ννπίοἩ ἀοῦῖς απά εἶπα, απά 
ἑουίοτς παπά εἴππετα, αγο ἱπίστο]αηρεάὰ. 

Τ. τρία ἔτη.] Αἲ νο] εἴππε Γοπι ρ]απίπα, νο 
ἸΝαίατα]δίς {6ἱ] μα, ἶνοθο ναί Όδατ αἲ αἲ] νι] ρτο- 
ἀάσε ΓΓ. Καταργεῖ ἵδ {ΟΥ ἀργὸν ποιεῖ, “'πιακος Τε 
πηρτοάιςσνο,” α5 ἵπ Έστα ἵν. 31. Ίο ἵετπι ἶ8 
πιοβί]γ βσιτανεΙγ επιρ]ογεὰ {ο ἀεποίε αὐγοραί- 
πρ α ἰαιο. 

---ἱνατί καὶ τ. γ. κ.] 'Τ]νο καὶ Ἠθτε ἶς 5ο Γι Γγοπι 
Ῥοΐπα, 35 8ΟΠΙ6 βαν, τοὐυπάσηξ, ναί 1 19 αἰπιοκί 
οπιρ]ναῖςο, ἀεποτίπᾳ Όιαί νο ἴτεε πο οπ]γ οτε πο 
ᾗωῖὲ ἱέφο]ξ, Όπε Ἰπάστοά ο στον] οἱ {κ ἵπ 
οἵ]νοι». 

9. κόπρια.] ΤΗϊς, Ιπείοπὰ οὗ κοπρίαν, ἶ ζουπὰ ἵπ 
α στοαί ηιπῦος οῇ ΜΦ8. απά οπὴγ Εάά., απά ἰ8 
πἀορίθά ὮΥγ Ἠγεί»., Μαλ., Οτὶοκὺ., Ὑαἲ., Γπσπη,, 
απά Β6ΠΟΙΣ. 

11. πνεῦμα ἔχουσα ἀσθ.] “' ]αουτοὰ απάοτ ννοακ- 
ης.) Τ]ιο τοσθπί ϱοπηπηεηία{ους πας τορατὰ 
πν. ἀσθ. 38 ἃ ρετὶρηταςίς, Γος ἀσθένειαν, 38 ἀεποιῖησ 
κα ἃ ἀἱκεακο. Βαί νο οὗ νε Οἶαβ- 
βίοα] γντίίογς ννλήο]ι Εἶνο πςς ἃτο ο α ἀῑπετεπε 
ππίωτο. Ἔ]ο νιοτᾶς οἳ ου Τ,οτὰ αἲ νετ. 10. ὃν 
ἔδησεν ὃ Σατανᾶς αἶνονν (ἶναί πνεῦμα 8 νετν εἰση]β- 
οπηῖς απά, οοηκἰἀετίηςσ νο νοτν (οφποπί κα οῇ 
Όιθ ννοτὰ ἰπ ἴ]νο 5θΠ80 δαιμονίον, ἰῖ σαπποῖ ὃς ἀοαί- 
εᾱ Ῥυ{ ναί Όνο 8επεο 5 (48 πο αποϊεπί παπά πιοβε 
πιοστη Οοπηπιεηίαίοτς επρροςθ)  Ἰανίηρ α ἆπ- 
πΙοἩ νο] ἰπβ]οίς ἀἴκοικο απά Ἱπβτπιν. ο 
Λος χνἰ, 16. πνεῦμα Πέθωνος, Ἠ]νοτο 9οο Νοίο, Τι 
ννας, ἰπάθθά, νο ο οννα]ν ποσο, απά Ιπάςοά ναι 
οἳ ὖιο Οοπή]ος, εἶναι 4ἴκθαφθς, οεροςἰα]]ν [ἶνο κο- 
γοτε]γ πουῖο παπά ιοάἱουκ]ν οἨγοπίο οἨθ8, ννοτο ἵῃ- 
βιοιοὰ Ὁγ ἀππιους. ἘΒπῖ Όιο ροσι]]ατίν οὗ Όλο 
τοβρηί οκ οι, απά [νο ννοτὰς οὗ ους [,οτὰ 
ἰπηβο]ῇ, μ5 {ο βπρροεο α τοι] ἁσπιοπίασα] 

βείοη.. Επηντα. νε] οχρ]αϊπε πν. ἀσθ. Ὁγ 
µόνιον ἀῤῥωστίας, μὴ ἐῶν αὐθὴν ὑγιαῖναι. 
---καὶ ἦν συγκ.] ''κὴο ννας Ὀουνοὰ {οσοί]μογ.” 

Της, Ἰοννονοτ, ἵς ποῖ αἰπαρ]ν πΏ αοἰίτε ὑπ α ραφσίνε 
βοηδος Γογ νο Ὑνοτὰ πιαΥ (ακοή ἵπ α πεμίετ 
86Ἠ86 ΓΟΓ σίγκυφος εἶναιι [τοι γνλο]ν Εἶνο ἱγαπαί- 
Πο Το ἃ Ραβείγο 0ΠΘ 18 Θ1ΑΥ. Τ]χο ἀῑφοτάετ οα]]οὰ 
κέφωσις ἵ9 φοαἰοᾷ ἵῃ νο ν]νο]ο ο ιο κρίπο, απά 
οχίοπὀς το νο Ἰοίπα: Ἱπάποίης α- ἰοῖα] πας ἰνἰγ 
οἳ Όνο νογίοῦγα: κο ναί ἶνς Ραἱοηί ἶ9 ποοςκεαγί]γ 
Λοιοοά (οσο, τοπα αἰτογ ννοκηςβς ο (νο 
Απά Όνοτοίοτο Όλο ἀἴφεπδο πὶρὴέ νοτγ ὃς 
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Τ ε , Λ ή ως Τύ } λέλ . 3 9 Π 

ησους προσεφῶώγΊησε και ειπεν αντ γαι απολε/νσαι τς ασυεγειας 

13σου. Καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας καὶ παραχρῆμα ἄνωρθώδη, καὶ 
, 3 , 82 λ .ς .. 3. - Ὁι Ὁ Εχοᾶ. 20. 9. 14 ἐδόξαζε τὸν Θεόν. " Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἄγανακτῶν Ότι Ὀσαος Ἡ 

τῷ σαθθάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ. Εξ ἡμέραι εἰσὶν Εζεκ. 20. 19. 

ἐν αἷς δε ἐργάζεσθαι' ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι Φεραπεύεσθε, καὶ 
3 - ς . -” ΄ σ 2 ΄ Ε 2 «κά 5 4 Ἆ ο Ἐχοᾶ. 29, Β. 1ὅ µη τῇ ημέρᾳ τοῦ σαόθδατου. " Απεκρίθη οὖν αὐτῷ ο Κύριος, καὶ δν ος 

- ἹΠαιι. 12. 1, 11. ον - ς ς ο ’ 2 ’ Δ ν 3 

εἶπεν Ἱποκριτὰ, ἕκαστος υμῶν τῷ σαθθάτῳ οὐ λύει τὸν ῥοῦν αυτοῦ Μωβ». 
βαρτα 6. 7. 

16 ἡ τὸν ὄνον ἀπὸ τῇ Ί ὶ ἀπ ὢν ποτίζει ; την δὲ, «9υ.- οῖνο 14. 8 ἡ ὀ απὸ τῆς φάτνης, καὶ ἄπαγαγ οτίζει; ταύτην δὲ, Όυ- ᾖνα αὴ. 8. 
η 7. 

΄ 3 . - ’ 3 

-Ζατέρα 4θραὰμ οὐσαν, ἦν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, 
3 - - - ς Π οί 

οὐκ ἔδει λυῷῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαθόάτου ; 
ι - ΄ 3 - ’ ’ ς 3 Π Ἅ ο. 

17 Και ταυτα λέγοντος αυτου, κατῃσχυνοντο πάντες οι αγντικείµενοι αυτῳ 
. ο ες » 3, σαν ν .” 9 Πα ο ’ ε, αἩ 

παὶ πᾶς ὃ Όχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινοµένοις ὑπ 
3 .. 

ΜΙΤ. 

αντου. 19. 
ς - ς 

15  Ἔλεγε δέ Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; καὶ τίνι ὅµοι- 38 
3 , 

19 ώσω αὐτήν; "Ὁμοία ἐστὶ κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαθὼν ἄνθρωπος ἔδαλεν 
3 αὖ ς .. Ν δω κ. κ. 8 3 δέ δ , Ν .) 

εἰς κῆπον ἑαυτοῦ" καὶ ηὔξησε καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον μέγα, καὶ τὰ 35 
.. 2 σσ. -” . 32 - 

20 πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. [καὶ] 88 
’ -” - ς 

91 πάλιν εἶπε' ἍἸἨίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ; Ομοία ἐστὺ 
ζύ [) . . κ.α 3 7] κ. ’ Π ο) τ ἐζ 

Ὅμη, Ἡν λαθοῦσα γυνη ἐνέκρυψεν εἰς ἄλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυ- 

µωθη ὅλον. 

» ΝΑΙ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώµας διδάσκων, καὶ πορείαν 
΄ 3 ς ’ αν / πμ. ’ . ὸ4/ 9 

23 ποιούµενος εἰς Ἱερουσαλημ. Είπε δέ τις αὐτῷ Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ ο. 

24 σωζόμενοι ; 

στενῆς πύλης ' 

“Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς ᾽Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς ' 19 
/ ς ον . 2 

ὅτι πολλοὶ, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσι» εἰσελθεῖν, καὺ οὐκ 
3 3 τ -” 3 Ὁ 

25 ἰσχύσουσιν, ἀφ᾿ οὗ ἂν ἐγερθῃ ὁ οἰκοδεσπότης, καὶ ἀποκλείση τὴν 

σα]]εά ἀσθένεια. Τηο Ὑγοτάς εἷς τὸ παντελὲς 3ἴθ ἃ 
Ρήγαχε [οι ια αἀνετῷ παντελως, 45 Ηεὺ. ΥΠ. 20. 
απά φοπιείπιος 1π πε Ἰαΐετ Ο]αβείσα] ντΙ{ετΒ. 

12. ἀπολέλυσαι.] Βοῦν Όνο Ἠεῦτενν απἀ (τεε]κ 
ψτίέετο αξεὰ ἴο οοππρατε ἀἰδοτάεβ {ο εἰιαίπ» απιᾶ 

.ὉΥ νμίο]ι ππεῃ ατε, 45 Τί ννετεα, πε]ά Ῥουπά. 
οἱ 9 απάὰ Ἰη/είς, ρτοάαοθ ΕΧ4ΠΠΡΙΕ5. 

15. οὗ λύει, δτο.] Οτὶκί τε[ι{ε» εἰνεῖτ οαν1] ΡΥ α 
σαζετεποε {ο Επείτ οιοπ ργαοίίσε: {ος Ελα  νναβ 
οοπαίἀετεά αἰ]ονναῦ]ε {ο αειοπᾶ {ο ιο πεεέββαγη 
εαγε οί απίπιαἰα ... -« σα ἃ 15 οἶεατ ον 
ΠΙΑΠΥ αὐρίπίσα] νιτ]{ετΒ, οἶτεὰ ὮΥ 
Βε]οςίμ. κ. νε Ραραπ εὐρεβΗοῦ ρεγπηί- 
τεὰ Υατιους κ μα οἱ Ἰμαδβαπάτγ 6ΥΕΠ 0Η 
όν [εργα], . 

οπιρ. Ματ ἵν. 30. 
. [ό Μαι, ἱκ, το) Ματς νΙ, 6.] 
35. εἰ οι οἱ σωζ.] Γι Ίαν Όθει  ἀἱφριμεά 

Όνα οχαοί ἱπιρογί οἱ ή Ἱποίτγ, απά 
Όνο ρίγα νε] ἀῑς Π, Ἀοιπο υμάογηίαιὰ 
σωζ. οἵ (επεροταί ἀε]γόταπος, ΠΑΠΙΕΙΥ, Ώείηρ Ρτθ- 

Ἰάπρ ἀθρίιτισίοι οῇ Όνο 
ἵ παγο]Υ καρροκίηᾳ α Κἰπά 

οἵ σπίσπια Ἠπ]ο κααθ]ο {ο α΄ αἰπιρ]ο ἑπιίγη, 
Μοτο ργοϊµο] ἵπ νο ορίπίοη ΟΓ ΠΙΛΗΥ οπήποηὲ 
Ππερερτείρπε, Ποπ Ἠππιπη, {ο Καπ, πε σωςζ. ἵν 
το ὃν απάρτεοσα οὗ ργοπεγνα ση Γγοη πο ποπογα] 
υπνο Πο ο Οία απᾶά Ἠν τοἠρίοη; ο νήσο] 
ορ... μ΄ Ἆνν να ακαπηρίος οι Όνο Ν. Ἔ, απά 
Ἱσπαύακ” Ερίκ εν το Ῥοΐγεπερ, Ί]ονα, Ἀοννενοτ, 
Γ. Τήνο ρτουΓς οἳ Ώνο χεπκε '' Ὀοίπς ρυξ {πίο ιο 

νναγ οὗ φαἱναίοη.”. Τί 15 {αγ ποτε παίιτα] {ο ππΠ- 
ἀετείαπά ιο ννοτὰ (ΟΥ πιοδί Τηίετρτείετς, αἩπ- 
οἶεηπί απἀ πιοάετη,) οῇ δαζυαίοπ --- ΡΤΟΡΟΤΙΥ 8ο 
σα]]εὰ : α. ᾱ. Άτο ἴ]ιεγο {ουν νν]ο νυν] αἰίαίη 5α]- 
ναΠοι Ί Α 86Η56 ΥΠΙΟΙΙ 86ςΠΙ5 γοημῖγεά Ὁγ ἴθ 
{ετίης οΓ ου Τ,οτά”5 περίη. ΥΝΠεί]ιοτ ιο ᾳαθβίῖοτ 
ν/αβ α εαρΜίομς οπο ΟΥ ποί (ποισ] ο Ἰαίέετ 5 ιο 
πιοτο ρτοβαῦ]ο ορίπΙοη), οστίαίῃ Τ 15 (15 αρροατβ 
{τοπ [ασ]η[, απά Ῥοποείίᾳ.) ελαί νο ροῖηέ ννας α 
ἀιρραίοά οπε ΤΠ {1ο ον] βοΠΟΟΙΒ: 80Π16 ΠπαΙΠ- 
{απίηρ μύρογκα! φα[υαίίοπ, οἱ]ετς ἡππϊίηρ 1 {ο α 
{εν ο{εεί. «ΝοΟΝ {ο α απθβίίοή ο{ 81ο παΙπος ἵπι- 
Ροτίαπος απ Πί5, ({ος Π ταίχος Ο6ΟΠΟΘΤΗΦ 18, 38 
(στο. οΏβ6νθβ, {ο Ἰπονν 1ο]ιαί δογέ ΟΕ ΡΕΤΕΟΠΒ νν 1 
νο ανος, παπ Ποιο [οιο) ου Τιοτὰ (αστοσαῦ]γ {ο 
ή ουκίοπι ος πδνογ αηβν/οτίησ οπεβίίοης ο) ΕΡΕ 
ο. ---- να Ῥ]οσβοςά {ο τοίάτή πο απνοτ; Ὀαί 
πππκος Ἠ]α ννοτάς απ ΠΠΑΝνΕτ {ο νο φποβίίοη. νν]ο]ι 
ομσ/η γα//ιογ το Ἠανο Ώδοή πβκος, ---- ΠπΠΙΘΙΥ, “' Ίισιο 
ϱα[ναίἶοη 18 {ο ὃς αἰαἰπος.. ᾽Αγωνίζεσθαι 18 ἃ ΝΕΤΥ 
αἰσπίβσαπ{ ἴοτπα, (οππόοὰ οἨ απ ασοπ]Μίῖο αἰλάβίοη, 
Τι αοηφο ἵμ, “' βἰγαῖῃ ϱΝΟΤΥ ποτνο.”. Τη μ.ο οϐ 
εἶ {ο πότερον ἵπ ἀἱγεοί πάάτορς ἵ τατος ἵπ ὑπαίγοοί 
πάάτορη 1 ἵν πο ππ[γοηασπ{ οἴ]νου ἵπ νο βοπρί- 
τα] οἵ ϱπλεἰσα] ντίοτν, Το θοβί πιο οῇ νίονν- 
πρ νο {ογήπον ἰάΐσπῃ ἵπ {ο οοηκίάοτ 1 α5 α ρ]οπά- 
πρ οὗ ιο ογαίο αἱγροία νι νο ἐπαίγοεία, 

25. ἀφ' οὔ.] ΒΗ]ν, χρόνου, “ ῄοπα νο πιο,” 
ννποῃ οπσς. Τηπνο ρτο[οττοῦ νο ραποιπαπση 
πζορισὰ ον Όνο Βή]ο Ετος, παπά αρρτονος ὮΥ 
ΒΟΤΠΕΙΗΛΗΠ, Ώδσσμκο  βοσΙΗΝ πιονί αρτοςαυ]ο το 
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Οὐκ οἶδα 

Τύτε ἄρξεσθε λέγειν" ᾿Εφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ 9 

Καὶ ἐρε" {έγω ὑμῖν, 51 

ΜΤ., 
- Φύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν, λέγοντες ̓  

-- Κύριε, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν" καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν " 
ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 

ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας. 

Β. οὔκ οἶδα ὑμᾶς πόὀθεν ἐστέ' ἀπόστητε ἀπ ἐμοῦ, πάντες οἳ ἐργάται 

19 τῆς ἀδικίας. κεῖ ἔσται ὃὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 39 
ὅταν ὄψησθε ᾿αθραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼθ καὶ πάντας τοὺς προ- 

φήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, ἡμᾶς δὲ ἐκθαλλομένους ἔξω. Καὶ 59 

3 -- .. - . 

ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἰδοῦ, εἰσὶν ἔσχατοι, 30 

Ἐν αὐτῃ τῇ ἡμέρα προσῆλθόν τινες Φαρισαῖοι, λέγοντες αὐτῷ" 81 

Ἔτελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ηρώδης Θέλει σε ἀποκτεῖναι. Καὶ 3 

Πλὴν δεῖ µε σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐρχομένῃ πορεύεσθαι " 38 

" 
ε/ 3 3 - - .) - 

19. Ίξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν», καὶ ἀπὸ βοῤῥᾷ καὶ νότου" καὶ 

80 
ο » - - 3 - ο 3 3”, οἳ ἔσονται πρώτοι κα εἴσι πρῶτοι, οἳ ἔσονται ἔσχατοι. 

Α΄ αν , ’ ’ . 
εἶπεν αὐτοῖς' ΠΠορευθέντες εἴπατε τῇ ἁλώπεκι ταύτῃ Ἰδοῦ, ἐκθάλλω 

΄ . ϱ, - ’ . ”” ιο - .. 

δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ σήµερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτη τελειοῦ- 

99. μαι. 

97 --- ὅτι οὐὖκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἱερουσαλήμ. Ἱερουσα- 34 

λήμ/ Ἱερουσαλήμ ! ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας, καὶ λιθοθολοῦσα 

τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτὴν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα 
σου, ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας; καὶ οὖκ 

ιο οοπίοχί {ο σοηπθοί (ἠί νετ, (α5 νο 3τ. 
Τταηδὶ. απά Βοτα ἀἱά) ντι Όινα ργεοεάίπς ταίῃοτ 
Ώναῃ ιο /οὐοιοῖπα. αοοοτάἶπᾳ [ο Νίο Ὑς πια 
ὑοβί βαρρο5θ ο αροάοκὶ ο Ὦο αἲ τότε νο. 20. 
Ἐγερθῃ 15 ποῖ (18 «οπιθ Ιππασίπε) τοὐάυπάσηί, Ὀαί 
ἶ5 α ρατί οῇ χο Ἱππασοςγ ΟΓ 116 β{οςγ, απά εἰσηίῇες, 
ας τίεοπ {οπι Ἠΐ8 5οα{.” 
260. ἐνώπιόν σου] "' ἵπ ΏΠνΥ Ῥτθδοπος απά οοπιρᾶ- 

ἨΥ.’ Τής πιοὰο οῇ αἀάτεςα ἵ5 α Γογπι οὗ τουκὶ 
απιῃ οπε5 γουο]/εοίίοπ ΟΕ α ΡΟΙΡΟΗ 1 8 ἀοποίίπρ {α- 
Πλ λ]αγ Ιπίετοοςο. 

2Τ. οὐκ οἶδα ὑ. π. ἐ.] Τ]Ἡηϊ8 8εαπῃς {ο Ὦς α (απηϊ]ατ 
πιοᾷςο οἳ οχρτοβεῖηᾳ {ια ννο ἀοείτο {ο Ίνανα ποϊλίης 
{ο 4ο νι νο οίκο αφ Ναί, ΥΗ. 20. Χαν. 12. 
8ο Τμαοῖαῃ, Ρΐ5ο. 50. 1. 011, πιακος Ατὶκίοί]α, Ὕν]νο 
Ῥτουσ]{ί πο] {ο ΗΓο, αγ οἳ οπο Νο ργοίοπάς ἴο 
ψο α ἵταο Γοἱ]οννοτ οἳ Αεκίοί]ο, απά ἵ9 πο εαο]ι, 
ἀγνοῶ γὰρ ὕστις ἐστίν. 

--- ἐργάται τῆς ἀδικίας.] (τοί. ννδ]] οχρ]αΐπα {ιο 
ἐργ. ἃ5 ἀοποῖῖης Παδή ππά ἀονοίοάποβε ίο. 3ο Βρ. 
ΠΠάΘΓΡΟΠ, Βθσπα. πά Άπ]απι, ρ. 916, οΏφδογνοἙ, ναί 

Όιο νν]οκοὰ ατο 85ο {οτπιοὰ ἵπ Βοπρίατο Ὀδοσυκθ 
Όπου ἆο, Ίιος ασεγε, ππακο Τί Ὠιοῖτ ννουῖς, Ὀαίηοςς, 
ου ἴταάο. Ῥε]]οις. οοππρατος Χοῃ. Μάοπι, . 1, 97. 
καλῶν καὶ σεμνῶν ἐργάτης. Το νήσο] Τ ννου]ά αάά 
ὦ Μασο, Ηἱ. 6. οἱἵ ἐργάται τῆς ἁδικίας. Μοπαπά. 
Η]ει. 1. 140. ΑΛ. χαλεπῶν ἔργων καὶ ἀνοσίων ἐργάται. 

90, [ζοπιρ. 19. 1. 3, 3. αι, 1, 1. 
35. τῃ ἀλώπεκι τ.] Όιχ Τ,οτὰ ἀἱά ποί πο Οι 

πρρο]]αίοἨ Ὁγ νναγ οἳ οοπ{αππο]ν, Ὀί {ο εἶνουν Ἰὴς 
ἠπίπηπίο Κπονν]οάσο ο) Ἠΐ ἀἰκροβίίοι απά εοοτοί 
Ρο]ογ. (Νε(ς.}  Ἠονονοι (νο 19ο ο) ἴ οοΠΗΥΠΙΒ 
[πο ορίπίοης οἱ πορο νο Οήπ ναί Όνορο ροτ- 
ΒΟΠΑ Ἰπά Όνδοη βοη{ {ο ἱππιαίο {ο θα, α Ρο[επ- 
εἶ ἀοφίση οἳ (ἶνο Γοίγαγο] {ο ΚΙ} Ἠἶπα, πιά Οναί {ο 
ροί τά οὗ Ἠίπι ους οἳ μὴ ἀοπα]πίους :----ἴοτ Όλο 
ΑΠΊΏΟ ΤΟΠΦΟΠ, ῥρτοῦαβ]γ, ναί Όνο (Οπάατεπος αἲ 
Μαι, ν, 84. .- ο518 {ο ἀορατί Γγοπα Οποῖτ 
οοσε!Β. 

---- ἐκβάλλω δαιμόνια, ἃο.] ἜΤ]ε οοατεο ο τεα- 
βοπίησ ἵπ Εή5 νου9ε 86οπῃς ἴο ὃς ἐής: “" Τ απι επι- 
ΡΙογεά ἰπποσεπί]γ, παπά 6υεν Ἠήρ]]γ πποττοτιουκ]γ, 
ποτ 8α]] Τ Ίοπς Ὑθατγ Ἠήπα μιά την Ῥτεκθηοςε, Ὀηί 
500Π ἴακο πΥ ἀερατίπτος νἩν Όπεν αἸοι]ά νε 
βθεὶκ πηΥ ΙΓ 1”. Σήμερον καὶ αν 8 α φοτί ος 
Ῥγονοτυία] [οτπα, ἀεποίίπσ αἩΥ αἰνοτί Ιπίετναὶ οϐ 
Ἀπια, ας ἵπ α Κἰπάτοά ραβδασο οὗ Αττίαπ Ερίος. ἵν. 
10. απά Ἠοε. νΙ. 5. οἴτεὰ Ὦγ εί. Οµπ ιο ἵπι- 
Ροτί ΟΓ τελειοῦμαι Όνε (οπιππεπίαίογ ατο πο 
αστοθά. Ἀοπιο τοσθηΐ οπ05 ἴακο Ἰ ἵο ππεαπ, “ἵ 
β]να]] ὃς εαοτίβοες :”' Ὀί οΓ ἠής 8θπςε νου α- 
ἀασο πο να]ά Ρτουῦ, Τ ἶἵς Ὀείίοτ, νι νο αη- 
οἴεηί απά πιοδί πιοάετη Τηετρτείοτε, {ο οχρ]αἴη ἴε 
«« Τ ο]ιαί] ὃν Ἠτουρ]ί {ο πο οπά ο παγ «ο Γς6, 4Π 
εωθη αλα] ἀἱθ.”. Βο ΡΜ. ΠΠ. 13. οὐχ ὅτι ἤδη τετε- 
λείωμαι. Αἰπιονί αἲ] Οοπηπιεπίαίοτς οοηκίἆοτ ἴἶνο 
ν/οτὰ 8 4η 49ίο εοπέγαεί [ογηι ΓΟΥ τελειώσομαι, απιὰ 
Οναί αξ Ῥιῖ ΓΟΤ τελειωθήσοµαι. Ἐαί Βογποπα., πα 
ΤΕΊΦΟΗ, οὐ]οοίς Εμαῖ ο ροπα]ί οὗ Ες νετ ἵ8 
ἰοπς; ππὰ ποσα εἰπιί]αγ οἵτογς ἵπ νο Γοτπης οῇ 
οἵ]νος νοτῦα ἵπ ἴἶνο (Ἰπμαίος, ἔἴεγε οετιαϊπ]ν Όνθ 
Βτοκοπί τηαγ ο ἴο]ογαῖοά παν, ἵΒ εἰγκα, Ὦγ 
Όνο οοτγονροπάεπί νοτὺς Γοτεροίπα, ἐκβόλλω απά 
ἐπιτελῶς Ὀνοισ]ι Όχο εοπκε το, Ἰ απι Ἰνοίη υτου ση 
ίο παν οπά ς ) νο Ἰπνοῖνος α ποῖῖοπ ΟΕ νν]ναί 8 
φοπτοσ]ν ΓΗέμγε, 38 νοτΥ ελοτί]γ {ο {ακο ρ]ασο,. 
3, πλὴν -- πορεύεσθαι.] πο 8οηΠ8ο 866Πης (18 

Και, κασσο»!5) {ο Ῥο, ''Ἠθνονοτ, Τ πακτ [οτε 
αλοτέ πιο πο οἩ ἵπ ην Παπ] οοµ9ο ΟΥ ΠΙΠΙΦΙΤΥ: 
Γοχ πορεύεσθαι, (]ΐκο ἴἶνο Ηοὺ. τοπ) ἀοποίος α- 
Ὀἱέαα] αο ον οτ τοσυ]ατ ΏΗΕΙΠΘΒΒ, πορείεσθαι οπη- 
πο, πς Ἠαπηπποπά Οήηκα, Ἠανο το[ὂτοηος ἴο ο 
οοπηκοὶ ο Όνο Ῥματίκοςς, ν. 5]. Γοτ ἴποη εοπιο 
ννοτάς ἀοποίίπα, ''απβοτ πω ας παν πηίτασ]ος,”) 
νι] Ίνανο {ο ο κ τν -απᾶ ἴἶνο ολ][ρεῖς νν ή] 
Ἰο Ἰάγς ἆονη ἵς Ἰνοῦν ἨαγκἩ, απά πε τοπφοπίησ 
ἱπουηκοφποπί, Τ]οτο ἵς, ἵπ Γαοξ, ποῖ 8ο ππποὮ 4η 
εἰήμεία, 88 Δπ αροεἰορεκίε, ἴο ο εαρρ]ϊοά Γγοπι 

ν 
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36 ἠθελήσατε. Ἰδοῦὺ, ἀφίεται ὑμῖν ὃ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 
ἡμῖν, ὅτι οὐ µή µε ἴδητε, ἕως ἂν ἠξῃ ὅτε εἴπητε Ἐὐλογημένος ὃ 

ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

ἁμὴν δὲ λέγω 

3 - - 2 αν ο 3 / 

Ι ΧΙΝ. κάΙ ἐγέντο, ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἰκόν τινος τῶν ἀρχοΥ-- 
- 

ο. 3 - 

των τῶν Φαρισαίων σαθθάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατη- 

9 ρούμενοι αὐτόν. Καὶ ἰδοὺ, ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπιὸς ἔμπροσθεν 
3 - 3 -ᾱ -- - 

3 αὐτοῦ" " καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ιησοῦς εἶπε πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρι- 
4 σαΐους, λέγων: Εὶ ἔξεστι τῷ σαθδάτῳ 

΄ ’ ιν α.. Ἡ 2 - 

ὅ Καὶ ἐπιλαθόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ απέλυσε. 
3 - - 

αὐτοὺς εἶπε 
΄ ς - »” ο) νά 3 , ” ο) Δ 

Τίνος υμῶν ὄνος η βους εις φρέαρ ἐμπεσεῖται, καὶ οὐκ 

α Μαέ. 12. 19. 

’ ς Π ς ’ 

Φεραπεύειν; οἳ δὲ ησύχασα». 
Ὦ Εχοᾶ. 23. 5. 
Ῥευιι. 29. 4. 

». ΒΙΡΙα 19. 15. 

3 1 

ὃ καὶ αποκριθεὶς προς 

3 ΄ 3 3 Ε) -ᾱ. ϐ να - , 3 . 
6 εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν τῇ ημέρᾳ τοῦ σαῤῥάτου; Καὶ οὐκ ἴσχυ- 

3 - . . - 

σαν ἀνταποκριθηναι αὐτῷ προς ταντα. 

7 Ἔλεγε δὲ πρὸς τοὺς κεκληµένους παραβολὴν, ἐπέχων πῶς τὰς πρω- 

6 τοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς' "Ὅταν κληθῆς ὑπό τινος 5δτον 35. δτ. 

εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλιοίαν" µήποτε ἐντιμότερός 
. 3 3 - ς 3 ’ ο) 

9 σου ᾖ κεκληµένος ὑπ) αὐτοῦ, καὶ ἐλθὼν ὃ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ 
ϕ . ’ ’ . . ’ »’ . 3 3 ’ ᾽ 3, 

σοι «ος τουτῳ τοπον και τοτὲ ἄρξη µετ αισχυνης τον εσχατον 
, 3 - 3 , 

10 τόπον κατέχειν. αλλ ὅταν κληθης, πορευθεὶς ἄνάπεσον εἰς τὸν ἔσχα- 
ς 

τον τόπον" ἵνα ὅταν ἔλθη ὅ κεκληκώς 
Ὦ .. , 

σε, εἴπη σοι «Φίλε, προσανᾶ- 
3 ’ . ΄ 3, 5 ΄ ’ - ΄ Π 

βηθι ἀνώτερον ' τότε ἔσται σοι δόξα ἐνωπιον τῶν συνανακειµένων σού. 
”΄, 

νιηαξ Ἱνεπέ Ὦθ[οτο ----ᾱ- Γο]]οννς “ΠΠ 5Πα]], ΤΙ βαγ, | 
βηῖςη Ες «οτε Ιπ αρ]ίο οὗ Ἠετοά, απά εἶια]] πο 
Όε ΚΙ]οά ἵπ (αεε] Γον Τϊ οαπποί Ῥε, ὅτο. 

---οὖκ ἐνόέχεται---- Ἱερουσαλήμ.] Τηε5ο Υυγοτάβ οοη- 
(απ οπο οΓ ἆπο πηοβί ομ{{{πς τερτοπσῇῃες Ιπιασίηα- 
96. ΟΓοοισβε, οὐκ ἐνδέχεται παιδί Όο απἀετείοοά 
νε να αθαα] ΠἩπααοη ἵπ 8αος 5οτί οἳ ασιὸ 

ἱεία; Ἱ. 6. “«{έ εαπ φεαγεεῖη ᾖο,”” οτι ζοἨπ {ο 
Βαρεςί απ οἴ]χετβ Ἰναά Όεεῃ ριῖ {ο ἀεαίῃ οιί ος 
φεγαβα]επη. 

το 95. ἀφίεται ἔρημος.] Ἰ οπηποξ αστοο νι (τίεθ- 
ῬασἩ απἀ Ξο]οὶσ ἵπ οπποε]]1πρ ἔρημος; Ὀδσαιςε Τί 
{9 {πάιεροηκαΡ]γ πεσεβεατγ {ο λε 86ΠΒ6: απά ὑμῖν 

ενας Ὦθ νογβο (Παπ πφε]οβθν. Τ]ετο 8 4η 
αἰ]ακίοι {ο Ἰαπά οἱ (οττ]ίοτγ ννμίο 18 έιγοιοπι αρ, 
45 Πο Ίοηρετ νοτηι ου] ἠναἶπμ. 

: 

Ξ 

ΧΙΥ, 1. φαγεῖν ἄρτον.] Της ρῄταρε, {1 (οπι- 
ππεηταίογς 54Υ, 9 Γογπιεά {οιαι ιο Ηεῦτεν 139 

5 ντο] Όλο 
«το ἴακ {. 

οπε {ο οπίς ατο Ιπνοά; απά Όνεῃ 1 
πιαΥ ο Όναί Όνο «Ἠεοι {9 Ὀθίίοτ (Ίναῃ ναί 
οἵ απ ἀοσπιοκίίο ππεα]. Βι νεη Ορ 18 
πεγετ νο σπι οἱ νο ρ]ταβα, απά ἵ9 ΟΠΙΥ 
ἑπερίέρά ἵπ οσπίοκί. Βπο]ᾗ α ππεα], πο ἀουῦί, 
να νο Ιπάσσά, έ αρρεαγε Γτοτη ν]ναί 

Ὢ Ἡν οἴα., απᾶ οὔ]νοτη, Ἠπνο οορίοιΒἰγ αὐάι- 
νὰ [τοι νο ανήηίοα] νπήέογη, (ναί ὲ ννας πβηα] 

νε νο Γον {ο ρτογίὰς Ῥοίίοτ «Ἠνεςγ οἩ ενα Ξ40- 
αθ Ενα ος οὔνετ ἆαγη, Ά]κο εἶναι 1νογ ο {ο 
πια [οαμίς παπά μίνο οπεγιαίπιποηίς εεροςἶα]]γ 
σα Όναί 4αγ, 
ΒΥ τινο τῶν ἀἄρχ. τῶν Φαρ. ἵν πιοπηέ (48 Οτος,, 

πα. Πνγ, Ῥεπτες, απά Οαπρὸ,, Ίνανο 
ανοννη) οπο ο να γυ]οτν [ος α αΥπασορης] ν]νο 
κας α Ῥηίκες, Όσπρ, ον 1, Ἡ,. ΤΠαι αἰί 

νυν 

51ο] τα]θγ5 Ίνετο ποί Ῥπατίδεςς, αρροεαῖς {Τοπ 1οἶιπ 
γη]. 48. 

2. ἔμπροσθεν αὐτοῦ] “ἵπ Π]9 γενν ;’” Πανῖπσ ρτοῦ- 
ΏΙΥ 5ο Ρρ]ασεά Πϊπαδε]{, (λοισ]Ώ Ίο ἀῑά ποί ἆατο ἴο 
αθ] Γοτ ουτε, 1έ δείς ιο βαῦύαίῃ ἆαγ. 

ὄ. τίνος ὑμῶν --- καὶ οὐκ, ὅτο.] Ἠοτπεπιαπη τὶρ]ί- 
1γ τοπάθτς, “ὁ ϐῥιδπαπι υεδίγαπι αφίπια αλὲ ᾖο8 ἴτὲ 
Όιίειι ἐποίαοί, οἱ φις ποπ δἰαξίπι θιι οπίγα]ιεί 1” 

---ὄνος.] ΜαπΥ σοοᾷ Μ95., Υ6Γ5ΙΟΠΡ, απά 5δοπιθ 
ΕαίμετΒ απά εατ]γ 144. Ἰανε υἱὸς, νΠίο]ι ἱ5 αἀορίεά 
ϱγ Ἠείβ., Μαϊθ., απά Βο]ο]ής Ῥαί νθιοιί θΠῇ- 
οἰοπί ΤΘαΒΟΠ 5 Γοτ {1ο οαποΠ ος ρτε[αττῖηρ νε ΠΠΟΓΘ 
ἀϊβπου]ί τεπάῖησ ἆοθς ποί αΡΡΙΥ ἵπ οπδες Ὑηοτθ 
Οιαί ννου]ά ἵπνο]νο απ εχοθεάἶπσ Ἰατεμηςς»ς, απἀ 
ν]ο]αίο πα πβασθ ο λε Ίαπσααρο, ΟΥ λογο ἴ]ιε 
νοτάς ατο Όεγή δἰπιίαν, ΒΕΠ 18 Όιο σα5θ Ἠετο. 
Τπ νερο βοτί ο! ΒαΥΙΠΡ απι αἲδ απά απ ος ατο ριῖ 
{ο απι ἀοπιεφείο απϊπιαί, α5 Ὀείπς 1Π πο πιοδί οΟΠΙ- 
ΙΠΟΠ αφθ. 

Τ. παραβολήν.] Τ]ο ν/οτά Ἠθτο 86ΕΠΙ8 {ο Ῥοδατ 
Ώνα βεη8θ ο απ ἠπιρογίαπί πιοταὶ ρτεσερί, ΟΠ Ν]]ο]ι 
56ο Νοῖς οἳ Μαι. χΠ], 3. 

---ἐπέχων.] Ῥοπιο Ππαρίπο Ἠστο απ ο]]γρεο οἱ 
τοὺς ὀφθαλμούς. Βαί 38 Όιον αἀάπςος οχαπιρ]οβ 
οπ]γ οἱ να εσπιρ]είρ ΡΗΓΑΒΘ έλη» ὀφθ. τινι, πο 
οὗ Όνο ελΙρήσα] οπα, [η σπηποί Ὃθ αὐπη]ίος, 
Ονοτβ, ποτε ῥτοροτ]γ, βΡΡΊΥ τὸν νοῦν, Ὀοί]ι Ἰοτο 
απά αἱ Λοῖς 1, 6. Επί ον ναί 18 8ο βο]άοια 
{οαπά εαρρ]{σᾶ, Ολαί ΤΕ 1 Ὀοίίογ {ο ΒΗΡΡΟΒΟ πο ϱ]- 
Ίέρμο αἲ αἲ], ας ἵπ 1 Τηπα, ἵν. 10. ἔπεχε σεαυτῷ. 1ης 
ἐπέχων Υ] ἴπηρΙΥ ἀεποίο «« οὐκεγυίις) 

ϱ, δὺς τόπον] “' μίνο ρ]αςσε, κοαῖ, ασ ομ.””. Το 
Ῥήτακο οεπ οσστΗ ἵπ ιο Ἰαίοτ τος Ο]πεείσα] 
νιγίσγη, παπά να ρτοραβ]γ Γοππάσά οἳ 1ο Τπί 
σι ἁαγο. Έτοπι Ἀομοσίίμ. Τ πρροατα ναί Οπη 
νι νο Ρήγας αβοά οἩ αοἩ οσσσβίοπς ΡΥ ο 
Ίθνν, Νο (15 νο] αν νο Οτοσκα απά Ἠοπιπῃε] 
κ Γοοιοπί ἀῑκραίον αὐοιί νο ολίοΓ νοαίο αἲ 
οσμίμ. 
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5 καὶ 17 

Ῥ τν. ἃ Ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν, ταπεινωθήσεται καὶ ὁ παπεινῶν ἑαυτὸν Ἡ 

ΗΝ ὑὕψωθήσεται. 

ἑμποκ ή δ]ο  Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν" Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, 19 

νετ μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγ- 

Ὅ η ψενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους" µήποτε καὶ αὐτοί σε ἀντικαλέ- 

σωσι, καὶ γένηταί σοι ἀνταπόδομα. ᾽λλ᾽ ὅταν ποιῃς δοχήν, κάλει 13 

πτωχοὺς, ἀναπήρους, χωλοὺς, τυφλούς" καὶ µακάριος ἔση" ὅτι οὔκ 

ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει 
τῶν δικαίων. 

᾽Ακούσας δέ τις τῶν συνανακειµένων ταῦτα, εἶπεν αὐτῷ" ἹΜακάριος 15 

εαν ὃς φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. '""Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ" 16 

πο ος ς ἀνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς. 
3 . λ . δ ῦλ 3 - μι - δεί 3 ο. -- 1 ΄ 
απεστειλε ΤΟ) ὀονον) αυτου τ) ωρᾳ του ὀειπγου ειπει’ τοις Χχεκλημε- 

” 5/ ” ϱ’ ’ ’ 
γοις Ερχεσθε, οτι ἤδη ἔτοιμά ἐστι πάντα. 

Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ" ᾽Αγρὸν ἠγόρασα, καὶ 
ὁ ’ 

παραιτεῖσθαι πάντες. 

Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς 18 

ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν" ἐρωτῶ σε, ἴχε µε παρητηµέ- 
0. Καὶ ἕτερος εἶπε Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι 19 
δοκιµάσαι αὐτά  ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρητηµένον. ἸΚαὶ ἕτερος εἶπε᾽ 3) 
Τυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. Καὶ παραγε- 51 

νόµενος ὃ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. ἸΤύτε 
ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ" Ἔξελθε ταχέως 

11. πᾶς ὃ ὑψῶν --- ὑψωθήσεται.] Ἐτοῦαβ]γ απ 
πάασο. Βιππῖ]ατγ βοηἠπποηίς οσοι ἵπ να Ἠαυρίπ]- 
σα] ΓΙ{ΘΓΒ. 

13. μὴ φώνει τοὺς φίλους, ὅο.] Τ]ο Ἰεςδί Οοπι- 
ΠΙΘΗ{Π{ΟΓΒ ατθ ΟΕ οριπΙο, ια πο πεσαίίνο ραγί- 
οἷἰο πααδί Ἠοτο ὃς (ακεῃ νι Ἠπαλίαίοπ, απά τεή- 
ἀετοεά ποπ ίαπι, (µαπι ροζ, 38 ἵπ ΠΙΔΠΥ Ῥαβεασοθ 
ο Όιο Ο. απά Ν. Ἔ. Της Ἰάΐοπα, Ἠοννενετ, ἡγι- 
ὨςΓ απά Βοτποπῃ. βαΥ, 15 ῥγορετίη οοπβπεά {ο 6.868 
νν]οτο {λε (ννο ρατί]ο]ος ατα οπιρ]ογοθά {π {πο 8 41ης 
εοηίοποθ; πο, 48 Ἀθτο, ἵπ ἴννο ἀῑΠετοηί 0Π6Β, απά 
Όνευ Ίαγ ἆοννη ἴιο 9οπςο 19 Γοἱ]οννβ: “' Νο]ί Ώ6Πο- 
Ποῖα ἵπ αἱῑοθ οοπ{οττο 6ο οοπβί]]ο, πἲ ποοερίαπα 
Ε0ἱ. σταππα το[οταπί, 5οά αἱ οοπαρτοῦοτίς Ώεο.” 
Ευ Ο)ής 15 απ απ]αςήβαῦ]ο τοβπθπιθηί. Τε ρ]αῖπ 
ἱπίοπί οὗ νν]ναί 19 οαἷά, Ὀοῖης ἴο Ἱποπ]σαία, Ενα 
ον 5 α οπίγ αγ πιοτο οὐ]σαίοςγ παη Πιοερὶ- 

αγ. 

Τᾗῆς 86Π86 οῇ φωνεῖν ἵ8 Υ6ΤΥ τατο, απά ἵς Γοαπάςά 
ΟΠ ἴπαί πποτο (Γοφποπί οπο Ὦ} ννμ]ο] πο ννοτὰ 46- 
ποίος {ο ᾖαι] ΑΠΥ οπςς απᾶ, Γτοπα πο αὐ]αποί, ἴο 
ΒΙΠΗΠΙΟΠ ος οα]] τα ιο 18. 

14. ὅτι οὐκ ---- ἀντ. γάρ, ἃο.] ἜΤῆο ΛΗ]] 9εηφο ἶς, 
«οδεπυφο, (ποιρῖ νου οππ ππαΚο νου πο τοίητη, 
Ά τοίμτη νν]] ὃο πιαάο που,” ἃο, 

---- ἀναστάσει τῶν δικαίων.] 3ο ἀναστ. τῆς ζωῆς 
η Ιον ν. 20, ννηοτο Π ἵ ορροεεὰ ἴο ἀναστ. κρί- 
σεως. Τ]νο Ῥ]ατίκουςς Ὀο]ίονος ἵη α τοβττος {οι οΓ 
ένο Γή, Ὀαι Ἱππασίηος ναί ἴνοτο νο] νο {πσο 
τοβυτγοο(οῦς8ς ἴπο βγεί [ο ἴακο ρίπος αἲ νο οοπῃ- 
ἵπσ ο νο Μ{οβκίαι, νν]νο ννου]ά ενας ορία {αν απ 
οατίμ]γ Κἰπράσπα, {ο ννμ]ο] νο Ῥ]ατίδος Ἠοτο ογ]- 
ἀεπί]ν αἰ]πάοκ, (86ο Οτο. απά Ῥεατος.) 

18. ἀπὸ μιᾶς.} 8οπιο «αρρ]ν ὥρας ι ολους γνῶμης : 
οἱλνογς, Ασαίη, φωνῆς, Ὑν ή οἷν 1 οαηργρκερά ἵπ οδδρ]. 
Π. 508, απά Ὠίοά. Βίος, 515. Ὁ. Βνί νο τας ο]- 
Πρεο 866ΙΙ8 {ο Ὀδ γνώμης (οἩ νο] 96ο Βοε.): 

Γτοπι 9Π6 απά νο καππο [υαὰ] Ρεϊπεῖρ]θ. Παραι- 
ον μοσο «μη ίο μ.χ . {“ἑ δν 
οἶθατ {γοπα {πε {ο]]ουνίπῃ ἔχε µε τηµένον, Νο 
18 α [,αἰπίσπα Γοτπηεά . ή ρα σια πιο λιαδεαν 
τοσο, ν]ήο οσστς ἵπ Ματιία]. 

---ἀγρὸν ἠγόρασα.] Ἀϊπορ νε οπηποῖ ϱἩ 
Οιαί α πια νου]ά Όταν Ιαπά νν νου εοοίης τες οτ 
Οναί Μανίπσ Ὀουσλί {ὲ, ἄνα σοῖηῃ {ο 5οο ἵῖ εποι]ά 
Ῥο α ππαίίοτ ο) 5ο] ἩΤΡΕΠΟΥ : πιοδί τουςηί {οπι- 
πιθηϊπίογς ἴπκο πο 5εηςθ ΟΓ ἠγόρασα ἴο Ὄα, ἴ ἵπ- 
ἰεπά {ο δή. ἘΒαῖ Οι οπη Ὦγ πο πποππς ὃς αᾱ- 
παϊαθά. Ό νετ εαρροθ8ο Οναί νο ρύτεμαςο Ὑνας 
οοπάἰΒοπαί. Βαί οἱ επο] α πιοάς οΓ ρατο]αβίη 
ἰαπά, (1. 6. οπ Ἱοαγγαπέ], Όπετο ἵ8 πο ΡΓουῦ, αἩἨ 
Όνας ἴἶνο πίοτργοίαίίοι 18 αἸοροί]νοτ Ληρούιοίσα/. 
11ο Ὀθεί πιοΏιοὰ ο) Ιπίοτργθίαίίοη 86οπης {ο 6 
ναί ρ 1π ἨΏθοςπα. ΒΥπορ., παππε]ν, {ο ἴακο 
Όινο Ἀοτὶκϊ ἵπ νο 9θἨ8ο {οἨ νο ἰάΐοπι 8οο 
ΜααΝ. Οτ. Οτ. ὁ 606, πιά Ἠίπ. Οοτ. ΟΥ. ὁ 54. 
Νοίο 5.) “«Τ Ίνανο Όεον ρυγολαδίηᾳ,” 1. ο. “  Όεοῃ 
ἵπ ἰτοαίγ Γος ς” νηήο]ν ννο]] ποοοαηῖς Γοτ Όνε σσούης 
απα αεκῖης εἶνο πιά, πστοεαδὶγ {ο πο σσίπς απἀ 
Ργουΐπρ ὧνο οχοῃ ]ηκί αΏοτ πιεποποὰ. 

19. ζείγη βοῶν σα.] Ἠοτο αραϊἩ Τ ννου]ά 
τοπάςτ ἠγόρασα, “'ἶ απ, ὃ] Ἰανο Όσοι, ἵπ Γγοπίγ 
Γος,”' Ὀδοπακο πουρ]ι, ἵπ α ο α Ιπίσα] 
κτ]ίοτ, ΠΙΘΩΙΙΟΠ ἵ9 πιαάς οἱ 8οπαο οχκεῃ Ὀοίπμ κο]ὰ 
οὗ. Ἱατταπίγ, παπά εαρ]οοί ο επὐκοφποπίέ ρτουῦ, 
γοί νο πιαν τοπ Ι]γ Πππαρίπο ναί εασ] ο.δες Ἠνεγο 
ΤαΤ6, 

90. γυναῖκα --- οὗ ὀέναμαι ἐλθεῖν Ἰ Της ννας Όιθ 
πηοβί αρθοίοῦς οχοικος ος, Ὦν πο Ίάννα ππά οὐ9- 
ἴοπις οἳ πιοξῖ ΠΑΙΙΟΠΑ, απν οπη]βείοη ἵπ 1ο ἁμέίος, 
πηνο Ίσα νο οπής οὗ Ἰϊδα, να Ὀνουσηί οκ- 
ουκαθ]ο ἵπ πονν]ν πιαττιοᾶ ρογεοης: Ἠεπορ ΘΥεΠ 
κοἰά[εγε Ἰναά ακαα]1ν α θατ]ουρ]ν {ος α γοας. 
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ο . , 9 ς’ » ’ .π η. 3 λ 3 , 

εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας της πόλεως, καὶ τους πτωχους και αναπη- 
τ - ς ο - 

99ρουὺς καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος 
΄ 

3 5 ’ 

98 κύριε, γέγονεν ὣς ἐπέταξας ' καὶ ἔτι τόπος ἐστί. Καὶ εἶπεν ὃ κύριος 
-- -ᾱ ς να 3 κ ο 

πρὸς τὸν δοῦλον' ᾿Εξελθε εἲς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγµους, καὶ ἄναγ- 
3 - Γὰ] ή 5 αν ὁν ῃ ᾽  -α [ο] 

94 κασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισῦῃ ο οἶκος µου. Ἅ«4εγω αρ υμύ, οτι 
ο πο . ΄ ’ βὸ ; 

οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκληµένων γεύσεται µου τοῦ δείπνου. 
};.-» - Γ 3 

ο Ἅ«Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ Όχλοι πολλού" καὶ στραφεὶς εἶπε προς αὖ- 
η 2 - ΄ εῳ 3 

τούς Εἴτις ἔρχεται πρός µε, καὶ οὗ μισεῖ τὸν πατέρα ἕαυτου καὶ 
« ο. ᾿ 2 3 9 η) 

τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναΐκα καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τας 
- 3 ’ υ » 

ἀδελφὰς, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, οὐ δύναταί µου μαθητής εἶναι. 
᾿ ο 3 ΄ . . 3 - Ν 5 3 Π 3 

9Ἱ Καὶ ὅστις οὗ βαστάζει τὸν σταυρὀὸν αὐτοῦ καὶ ἔρχεται οπίσω µου, οὗ 
- ΄ 

95 δύναταέ µου εἶναι μαθητής. 
- να - ΄ ΄ . ’ α οὖν ω Ν 

µῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνη», εἰ ἔχει [τὰ] Τ πρὸς 

Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν Θέλων πύργον οἴκοδο- 

3 ’ ο’ ’ ’ 3 ῃ 9 ᾽ 3 ’ 

29 ἀπαρτισμόν; ἵνα µηποτε, Φέντος αὐτοῦ ΟΘεμέλιον καὶ µη ἰσχυοντος 
΄ ω μα αν. , . 

ἐκτελέσαι, πάντες οἳ Θεωροῦντες ἄρξωνται ἐμπαίζειν αὐτῷ λέγοντες 
Στ ο 3 / ΄ 

90 Ὅτι οὗτος ὃ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν, καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 
. , ω , ο 3 

51 Ἡ εἷς ᾷασιλεὺς πορευόµενος συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον, οὐχὶ 
, - ΄ 3 ’ 9 ” Π ’ 3 - 

καθίσας πρῶτον ῥουλεύεται εἰ δυνατος ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ἁπαντῆ- 
. . 3, λ ιδ ἐ , . α Ἄ. «Ἡ ά 

30 σαι τῷ µετα εἴκοσι χιλιαδων ἐρχομενῳ ἐπ αυτον; 
3 κ] , 3, εἰ δὲ µηγε, ἔτι 

΄γε 3 - ϱ «αε ΄ 3 ;λ ΄ ν η) η αν 6 

πορφρω αντον οντος, πρεσβείαν αποστειλας ερωτᾳ τα προς ΣΙΟΊΥΊΥ. 
σ - α ὠ 3 3 ω 

33 Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρ- 
3 τσ 

34 χουσιν, οὗ δύναταί µου εἶναι μαθητής. 

30 ἅλας µωρανθῃ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται ; 

Καλὸν τὸ ἅλας" ἐὰν δὲ τὸ 18 
»”” . 

Οὔτε εἰς γῆν, οὔτε εἰς κο- 
, αι Ἡκ ς Ἅ 3 3 

πρίαν εὔθετόν ἐστιν" ἔξω ῥάλλουσιν αὐτό. ὃ ἔχων ὥτα ἀκούειν ἀκουέτω. 

91. ῥίμας] “Ίαπες:” α αἰσπίβοαίίοη οπ]γ {ουπά 
ἵπ Όιο Ἰαΐετ υυτίτοτς, απἀ, α5 αρρεατΒ {τοπι Τ,οῦεςκ 
οπ ΡΗτγη., Πτεῖ μα. «κι 85 ἃ εοπιίε αρρε]]αίοῃ. 
Τοὺς πτωχοὺς --- τυφλοὺς, 1. 6. Όλε πιοβί Ἱνταίοπεά 
απά πιίκεγαρ]ε οὐ]θοίς. 

93. φραγμούς.] Τ]πε Οοπηππεπία{οΓ8 α]] {ακο {8 
{ο ππεαη, ' Ρ]αςθς [εποεὰ οῇ.”. Βαΐ Ολαί 8εηςο 6 
απ τε πηεαΙβίαοίοτγ. Έτοπι ἴλθ οοηποχίοη ο να 
ἔρται νι ὁδοὺς, Πέ 19 ρ]αίη ναί βοπιθ ιά ο/ τοσᾶ 
5 ππεπηί; απά 48 ραγιὸν Ὃν ρω. ναί νο σα] 
{π Όιο οοΙΠΙΤΥ α /επεε (1. 6. οπ6 ππαἆο η 
ᾗ 80ο νο 86Π50 Ἠθτο ππαί Ὄε, ' α {θποεά 

7 1οἩ αἱ ννο]ά 8 ΠΕΟΘΒΒΑΓΥ Δ0Γ0588 γπθ- 
γατάς, οτο]νατάς, ὅτο. 

ἀνάγκασον.] ΛΙ Όνε Ὀοεί Οοπιππθηίαίοτα Ἠανο 
σης , ναί Οπής οαπ οπ]γ ἀοποίο ιο 

πιογα] ίοπ ος εστί ρεγεµακίοῃ. 
35. [Όσπιρ. Ώευε. χι. 6. κκκ η]. 9.] 
20. {, ο, οοπιρατα{γε]γ, παππε]γ, “, πεπιιν 

απιαί ας -- ῄτοπι Μαι. νΙ. 24. κ. 5]. 
35. Βγ Ισα] οοπιρατίοΠα, Ολτίκε 

εσηπκε]α Όνεια, (απὰ αἱΙ οἱ τα ο ΗΗτο ασος) 
νο [οτε τω. επίετ οη - --- Πα, {ο νντος ή 
νοαῖν [ιο ηίρη ο αμήίρε τοφα]τοά οὗ 5, 
Όνο καεγίβεες {ο ἵνα πιαλο, παπά νο λσκοτν νὰ {ο 
ϱο τοπικά: 9ο ναί νο ΠΠΑΥ πο αΏογννατᾶν Ῥο 
ππιονοὰ Ὦγ Όνομα {ο αὔαπάοη ο Ογκίίαη οοµµο. 

πύργον] Ὠοδδτ, «αρροβος ήν {ο ὃς ΑΠΟΝ α 
ἔσνες πα να να  ἵπ Όιο γίπογατὰ κ οἱ (ἶνο Εκ, 
{ος νε ΓΕΠΙΡΟΤΑΓΥ ποοοπηπιοθαήοη οἱ (ἴνονο ν/]νο 
-- «ν-. Ρτούπσα, Βαῖ νο οραίπεεκ ἱπιρ]ίοὰ 

αφ 9 ἱπά(σπίον α. ρε γπιαποτ να... πα. χροηνο 1ο πα Ῥεγπια 
οἶσκα; εαο], 1 κοσπης, α9 

να οα]]εά πύργος, Ὦν α αἰπιί]ατ Πσιτο {ο {πα 
Τ απ {αγτῖς, 35 ἀεποίίηπσ α {αττοίεά Ἠουφα; απἀ, 
Ὦγ Ἱπιρ]σαίίοη, α οοπεἰἀεταῦ]ε οἀιῇςσο. Ἡ/ο ατο 
Ἰοννθγοτ, {ο απἀθτείαπἁ α οοιπέγη Ἰιοµδο, ΟΥ δεαὲ, 
1π Υπο 86π5θ τατγῖς οσστς ἵηπ ΤνΥγ χαχὶ. 48., 
νηετο Ώπ]κετ σῖνος οἴλοτ αχαππρ]θ. 1 Επά 
(γοπα Αταπάς]ς Ττανο]ς ἵπ Αξία ΝΤΙπΟΥ, νο]. Π. 905, 
Ειαί πύργος ενεπ Υοί ἀθβίσηαίες α οοιΠίτγ ποιβο, 
πδια]1γ αττουπάοἆ Ὦγ σατάεπβ απἆ στονθβ. 

----τὰ πρὸς ἀπ.] 3ευοτα]ὶ Μ93, Ἠανο τὰ εἷς, απἀ 
50ΠΠΘ εἰς Ὑννουί ἴ]πε τὰ, Πίο 8 οππος]]οά ὮΥ 
Οπτίθκῦ. απά Βομο]κ τἰσΒϊγ, 1Γ ιο οοηδίτασο(ίοη 
Ῥο νν]αί Ώογποαπῃ. αΠΊΓΠΙΒ, εἰ χει τὴν ὁαπάνην εἰς ἀπ. 

---καθίσας.] Τη] 18 α9οεἆ σ;αρᾖιῖεδ, απά ἵν ΠΊΘΤΕΙΥ 
αά ογπαξιπ. ψηφίων εἱρπίῇος, 1. {ο σοιπί ὮΥ 
οσα κ τη( Ρουβ]ας; α ΡγϊπιΊνο πιοᾶρ οῇ σα]σι]α- 
Ποπ 5411 ργοβοτνεὰ απιοπρ Ὀατρατοις ΠαΙοΠΒ: 2. 
(ο οπ]ομ]πία, ΤοςΚκοῃ. 

9]. συμβαλεῖν] ἜΤ]ο οοηβίγασῖοη συμβάλλειν εἰς 
πόλεµον, ΟΥ µάχην τινι, ἵ5 (οφισηί ἵπ νο Ο]αβλίσα] 
ντο». 31ο] αἀ]αποίςδ ατο οποσο(ἰσαί. Καθίζειν 
απά νο Τα φοάεγε πτο οΏθη αβοά ἵΠ οχρτοβδίοΠΒ 
ἀεποίίηρ (ο Μαᾖο οσοι κο]. 

33. ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρ.Ἱ] Ὦγ τὰ πρὸς εἰρήνην ἵΒ 
πιοπηέ νν]ναί (οπάς ἴο ροπος, Ἱ. ο. Ῥτοροβα]ς {οτ 
Ῥοασα, οοπά {σης ο ροπσς. 80 οί». αρροβ!το]Υ 
οἵίον τὰ πρὸς τὰς ὁταλύσεις Ποπ Ρο1γ». 

30. ἀποτάσσεται] “«ΤοποΠσΘΕ, ΓογβαΚος.’. Απο 
τάσσειν εἱρπίβος, Τ. ἴο τπηρο πίο ρατωι, 3. (1π νο 
πι]φό]ο νοῖσς) {ο (ας ραγέ ντι ος, νο] ἱπιρ]ίον 
πα οποπείπς ιρ οέ]ον, Την Ἰπμί ϱοπλο οὗ να 
νοτᾶ ἵ ΛΙοκαπάτίπη Οπου], απά ΟΠΙΥ Γοαπά {π 
 οδερ]ι, απά οἴ]νου Ἰαίον ννγ]τστη. 



λλὰ, 

α Μαι, 9. 10. 
Βαρτα 6, 29. 

5 3 ’ 3 - 

τωλοὶ, ακούειν αὐτου. 

ματεῖς, λέγοντες ᾽ 

ν δίωιι, 18. 19, 

ΩΓΚΕ ΟΗΛΡ. ΧΥ. 1--- 19. 

ΧΥ. "σαν δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ πάντες οἵ τελῶναι καὶ οἳ ἅμαρ- 1 

Καὺ διεγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἵ 1φαμ- 3 
ϱ/ τ « . , 
Οτι οὗτος αμαρτωλοὺς προσδέχεται, καὶ συνεσθίει 

αὐτοῖς. Ἠῑπε δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραθολὴν ταύτην, λέγων" ' Τὶς 3 

ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, καὶ ἀπολέσας ἓν ἐξ αὐτῶν, 4 

οὐ καταλείπει τὰ ἐννενηκονταενγέα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ 

ἀπολωλὸς, ἕως εὕρη αὐτό; Καὶ εὑρὼν ἐπιίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους ὅ 
εἳ Ρει. 92. 25. ἑαυτοῦ χαίρων" "καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ ποὺς φίλους καὶ 6 

τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς' «Συγχάρητέ µοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν 
ε] 4Βυρτα. 5.68. µου τὸ ἀπολωλός. ἁ Πέγω ὑμῖν, ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ Ἰ 

... λ οκ αν 4 Ν Π ΄ «’ ἐπὶ ἑνὲ ἁμαρτωλῳ μετανοοῦντι, η ἐπὶ ἐννεγηκονταεννέα δικαίοις, οἵτινες 
.] ’ 

οὗ χρείαν ἔχουσι µετανοίας. τίς γυνὴ δαχμὰς ἴχουσα δέκα, ἐὰν 8. 
ἀπολέση δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον, καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν, καὶ 

ζητεῖ ἐπιμελῶς, ἕως ὕτου εὕρη; καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖται τὰς φίλας 9 
καὺ τὰς γείτονας, λέγουσα". «Συγχάρητέ µοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν 
3 ’ 

άπωλεσα. Οὕτω, λέγω ἡμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ 10 
- .. λ ς » ” 

Θεου ἐπὶ ἑνὶ ἅμαρτωλῳ µεταγοουντ. 

Εἶπε δὲ Ανθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς: καὶ εἶπεν ὃ νεώτερος αὐ- 11 

τῶν τῷ πατρί" {ΠΙαάτερ, δός µοι τὸ ἐπιθάλλον µέρος τῆς οὐσίας. καὶ 18 
- »] « ᾽ 

διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. Καὶ µετ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν 13 
ε/ 5 ’ ςἳ .) ’ 3 ’ . 9 - 

ἅπαντα ὃ νεώτερος υἱὸς, ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακρᾶν, καὶ ἐκεῖ διε- 

ϱ4. Τ]ο οοπηοοίίοπ Ἠετο ἵν οὔβοιτο, απά ἀἵς- 
μ... Η 18, ντι πιοδέ Ρτοβαβ/Π{γ, Ἰαἱά ἀονύτ 48 
οἱ]ους: “Ύε κος, Όπεν, ο πεσθβε]ίγ οῇ οουπί- 
ἵηᾳ ιο οοδί απἀ Ἰναζατὰ οῇ Ὡδσοιηίηᾳ πιγ ἀϊδοίρ]θς. 
Εοτ 1 γε «ΠΏσασο Ιποοηβίάρταίθ]γ, γε παν εἰί]ιετ 
αροβία!ἶσο αἱτοσεί]μοτ, ος Ὀδοσπιθ ΠΠΟΓΘ ῥ/0/Ε8ΔΟΥΕ, 
/ιεαγεγΦ ΟΓ ιο ννοτὰ, απἀ ποί ἄοεγδ. 

ΧΥ. 1. Τε Ῥ]ατίκους τοσητάθά Ἰνοπίμοῃς απἀ 
πτοβς5 εἴἰπηογς αφ ος Ησ]]γ απννοτίηγ ο) Ὀείπςσ οο- 
νογθοά νι: εναῃ νουσ] ντ ιο Ἱπίρπίίοι ος 
οοπνοτίίησ (νοιι, Τ]ου νογο[οτο σααπππίαίοά 
Οτίκί ἔοτ ἴοο ππαο] [απ Πατί(γ νι Όνοςο Ῥογ- 
ΒΟΗ3: ποί οοπηβιἀοτίηα, (μα Ίο οοπνογεοὰ νι 
Όναια πο α5 Οποῖτ οοπαραπίοἩ, Ό{ ποῖτ ρ]ιγκἰοίαη 
ο) Όνο εομ]. Ἠεποο οί Τ,οτά ππρ]ογς να Γο]- 
Ἰονίπς ραταῦ]ος {ο βουν ἴπαπι Ἠουν ὑπληωπιαπ, παπά 
πουν ἀβοτοπί (γοπα 0ο” πιοτοϊθα] ἀῑκροφ]ίοι {ο 
-- ν/αδ 51ο] οοπάμοί. 6ο Νοίς ος Μα. κν. 

--14. 
3. προσδέχεται.] Προσδέχεσθαι Ἱπαρ]ήος πάπι]ββίοη 

{0 ΠΥ οπε’» ποηπαἰπίαπος ; παπά συνεσθίειν, [ο Ἰή8 ἵπ- 
Ηπιαογ.. 36ο 1 Όοτ, ν. 11. 1. Π, ἓς. απά Ῥς. οἵ. ὅ. 

4, ἐπὶ ]οΐπος νε νοτῦς οῇ πιοίίο Ιπάϊσαἴθς ἴ]ιο 
«ήρο8ο οὗ Ὠνο ποίοη. ἘΥρκο οοππἹραγο Ὠίομ. 
ποτί. 1. 10. 5. πεμφθεὶς ---- ἐπὶ πρόβατον. ἵ αάά 

Τ]μασγά, ἵν. 19. ἐπὶ ζέλα ---παραπέµπειν. 
ὄ. φον. Ἡ πα Ἀανο Ὀδοι, ἄΒ 

βοπ1ο ΑΑΥ, α ομαίοπι νο ο ονν]κὴ εΠορ]ιοτὰς {ο 
οΛΤΕΥ Ονοίγ «Ίος οπ. Οποῖτ αἸνοπ]άστα, Βυαί είς 
μπωςν π] πο τους ες Τοτ α Ἰορί «Περ Γατ (Γοπι 
οπιο τηε Ὁν αΠορ]γοτάς ο αἲ) οομητίος Ὁο εαγ- 

πέρα, εἶπος α εἰηρ]ο εΊοορ οπηποί νο ἀγίνο. 
Τ. 1] {ου μᾶλλον ἢ, 8 ἵπ νο Ὠοδί Ἱντίίοτα,. Ώου 

πουν 1. ὁ 98, νο ἵτασος νο Ιάΐοπα {ο Ηεῦτα- 
ἰαπι. ἈῬογήοπα, γο[ετα ΤΕ {ο {νο σοπίτασίἶομ Ὀοῖηα 
πιου]άσά αν 1) πότερον εἰ Ὠπὰ ρτοσοἆοά: οίπα Εο- 
οἷας. 235. 10. Βυϊ Οναί 19 τοβπίηᾳ ἴοο πας], πογε 

Ηεγπιαππὶ, Ἴλετο οππ Ὦδ πο ἀουδί Όιαί Όνε 
Νογίρίμγαϊ πο οτιρἰπαίεὰ ἵπ Ἠευταίμι. Ῥεθ 
Ῥολμ]ζ. Υ μετάνοια ἵδ ποῖ ππσαηῖ Όχαξ βοττουν Γος 
βίη νο] ἶ9 οοπ πα α]] πἱγεά 6Υεῃ οὗ νε Ὀεεί 
πιοῃ, Ῥαί ναί στοκ η γε[ογπιαίοπ͵, νε ήε]ι ἵ9 ἵῃ- 
ἀἱκρεηεαῦ]γ πεσςβκατγ ἴο {πε ἴτας οοπγετείοη οΓ 
Όνα Παβία] ΙΠΠΕΓ. 

δ. τίς γυνή.] ῆν ες υἱο νε Οοππεη- 
ἰαΐοτς οΟΠρατο α νοτν εἰππ]]ατ οπς ἵπ πο Ἠαυυίη- 
ἰσα] νιτίῖηρς. Απά Ἰοις. οἴίος (οπι }Πδορ]ιγακέ. 
Οµατ, 10. τῆς γυναικὸς ἀποβαλούσης τρίχαλκον, οἷος 
µεταφέρειν τὰ σκεύη, καὶ τᾶς κλίνας, καὶ τὰς κιβωτοὺς, 
καὶ κα κ. ν τὰ καλύμματα. 

---ἅπτει λύχνον.] Τ]ετο πνου]ά ὃε Οής ηθεά; 
βἶπορ (15 νο Απά [ποπα {6 γεπιαίης οὗ Ηετει]α- 
πθυπα απά Ῥοπιρείί) Όνε Ἠουκος ο νο Ίουγετ 
οἱ1β9ος, ἵπ αποϊθηῖ 11π168, οἴτ]ετ Πα πο ννπάοννς, 
ΟΥ ν]ναέ ννοτο ταίηετ 1 κε (ἶνε Ἰοορ-]ο]οε οΓ ουσ βαγης. 

13. τὸ ἐπιβάλλον µέρος.] 30. µοι [τοι Ἂ-- 
οθάπᾳ, “« νο ρογίίοῦ νήσο] Γα11ο η {ο πιο. Της 
ᾖδο οῇ ἐπιβάλλειν ἵ9 [ουπά ἵπ νε Ἰνοοί ντος Γγοπα 
Ἠοτοάοι. ἀοννηννατάς. Τ]ο Γενδ] ανν ἀιά ποξ, 
ν. | ποτ ταν {ο Ἠοππαη, Ροτπε{ ἴο α Γαἱ]γετ νο 

Πίτατγ ἀἱκροφα] ο{ Ἠή9 τολοίε ρτοροτίγ. Τ να 
ομίαἶ]οά ον ἴἶνο οἰή]άτον, α ποτ 5 ἀθαί, ἵπ οφ πα] 
Ρογίΐοη8; οχοορί Όναί νο Ητεί-ρογῃ Ἰπὰ α ἆουῦ]α 
οατο. ὀπο]ν Ἰαἰτσα ο, Ἠοννδνοτ, Ἰναν, 5 ἵ 
Ἰανο βθννη ἵπ Ώθοςης. Ἀγπορ., κοπιρέέπιες πηπὰο Ὦγ 
πἩ πό ι]μοπί ρατοπί {ο 9 ολ]άτοῃ ἀἁατίηῃ 9 Η[ο- 
πιο, νν να τοβργναἴίοη ΟΡ νν]ναξ να ΠθςςβεαΓΥ ἴο 
. ρωσ οὗ Ἰήπικο]ῇ γην) --ν-κ- κν ο 

ε συναγύ ἅπαντα. 8εηαο τς, “' Ἠανὶ 
οοπνετίοὰ ο ολοὶο ανα. πιοπον.) ας ἵ8 οἶθατ ο. 
νο οὐτοὰ Ὦγ Ἰλοις. [γοπι Ῥ]αίατο]ι, Ρ. 
Ττὸ, απά Οἱπ)]. Ὀία]. ν. ΎΤ]νοτο ἶς, Ἡοννενοτ, πο 
ο[ἠρείε ΟΡ εἰς ἀργύριον: Ὀπί οπ]γ ναί οἰτουπηβίαπος 
Ἰς Ππιρ]ες ἵπ συναγ., ὙΝΜΙΟἨ 8θοπης Το Ἠανο Όεεῃ 
ἃ ΓΟΓΠΙ οὗ εχρτεδείοη αφοἆ ἵπ οΟΠΙππΟΠ Πίο. 



ΙΌΚΕ ΟΗΑΡ. ΧΥ. 14- 99. 999 

- [ή - 3 "Φ ρ . ὉἍ - . 

14 σκόρπισε τήν οὐσίαν αυτου ζων 

τα, ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ 

16 ὑστερεῖσθαι. Καὶ πορευθεὶς 

ἐκείνης ᾿ 

αρ 

ασωτως. 
’ Π 3 -” , 

ἄαπανήσαντος δὲ αὐτου παν. 
. ’ Γ ΄ . Ν ἃ ο ». ζ 

τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς Ίρξατο 
- - ” ’ 

ἐκολλήθη ἓνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας 
. Αα -ν ..Ἡ 3 λ 3 υ 2 - ο Π 

καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἲς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ ῥόσκειν χοίρους. 
- 3 - 3 ᾽ - Σε ”. 

16 Καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων, ὧν Πσθιον 
"5 . λ 4 29” 11 οἳ χοῖροι' καὶ ουδεὶς ἐδίδου αυτῳ. 

- ι μ. ᾽ 5 ” 
{ις ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε 

΄ ΄ 9 - 4 ’ 2») γ 3 ὠ δὲ λ - 

11οσοι μµίσῦιοι του πατρος µου περισσευουσι’ αρτων, ἐγ ιμῳ 

19 ἀπόλλυμαι / 
- ’ / 3 Ν 3 Ἡ μα ’ α 

19 τῷ ' Πατερ, ηµαρτον εις το» Οὐρανο» και ενωπιον σου 

2 Π ; . . , ντ σι 3 
ἄναστας ποοευσοµαι προς τον πατερα µου, καν ερω οαυ- 

Δ μα 
και ουκετιε 

αν 1. » ς/ α ; ’ ς ια, ” ’ 
εἰμὲ ἄξιος κληύθηναι υἱιος σου" ποίησον µε ως ἕνα των μµισθίων σου. 

3 ” ᾽ , 5 -- α.. ἤ 3 » ᾽ 

9) " Καὶ ἀναστὰς ἠλθε πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. τι δὲ αὐτοῦ μακρὰν πλ ῥ Ερὴ, 3. 19, 17. 
2 - - α α κ υ 3 » 9 » ’ . λ ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐσπλαγχνίσθη” καὶ ὅδρα- 

κ . ’ 3 - 32 αμ ὼ : 

91 μὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Ἐϊπε δὲ 
δ ς κα... ’ ..) 3 ᾿ 3 ᾽ 8ος ’ . Ν 3 

αυ ο τιος 11ατερ, 1µαρτον εις τοΥ ουοα)ον και εγωπιον σου, και ου- 

΄ ” - ’ 

90 κέτι εἰμὶ ἄξιος κληθηναι υἱος σου. 
3 - 

αυτου 

Εῑπε δὲ ὃ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους 
8. ’ . . ᾽ ’ Λ 9 ’ Ἀ.Ἡ Ν 

Ἐξενέγκατε τὴν στολήν τὴν πρωτην καὶ ἐνδύσατε αὐτὸν, καὶ 
΄ ’ 3 ν - 3 ” κ ’ α η , ὁ 

δύτε δακτύλιον εἲς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ υποδήματα εἰς τοὺς πόδας 

---διεσκόρπισε] “« ἀϊβείραίεα,” Α πιείαρῄο: {ίακεπ 
ἔτοπι ννππονῖηρ. 9 

--- ἀσώτως] Ἱ. 6. τρόπῳ ἀσώτου. "Ασωτος οτἱσἰπα]- 
Ιγ ἀεποιεά οπε ιο]ο εαπποί δε δατεά; Ὀαί ννας α[ἴετ- 
νιατὰς αφεά, ἵπ απ αοίίνε 86Π56, ἴο ἀεποίθ “«οπθ 
νπο οππποῖ 5ανε [πήπιξε]/ 1], α ῥργοάἰσαϊ, ἃ ἀἱδδο- 
ἰήε ρεγεοπ, ποια (15 1 ΕΙΚ Α]εχίβ αρ. ΑἴΠεηΣ- 
υπι βαγς) ““Όιο (οἀάεςῬ οὗ βα]ναίίοη Πεγβε]{ οοι]ά 
ποί φανο..  Έοπιθ 0 οπαππεηίαίοτς, ΠΟΝ/ΕΥΕΣ, πιαίη- 
Γαΐῃ α ραφεῖνε 5εη58, τε[εττίπᾳ {ο ΑτίΦίοί. Ε{Π. ἵν. 

Βηΐ Οναί ρα58ασο 5ρρΙΙεβ πο οεγίαῖη ΡΓοοΓ. 
Απά Ἡ {5 ρ]αῖη επαι Αγὶφίοί]ε οοπεἰἀσγες ἴἶιε ννοτὰ 
α5 Ἠανίησ απ αείίηε 8εη56, δἶπος Ἰε αεί αῇἴετ εχ- 
Ρἰαΐπ ἐε ὃν ἀκρατῶς καὶ εἷς ἀκολασίαν δαπανηρούς } 
Όνε πιοβί ποσηταίε ἀεβη]ίοη Ειαί Ἠας 6Υετ γεί 
νεεῃ ρίνεῃ ος πο ννοτά. 

μα . 

εσης, ενεῃ νν]ι 
εᾱ, αν απποηρ Όνα γ]]εθί. Ἠονν ἀερταάίηρ, ὤΌνει, 

4 «ει. 
16, καὶ ἐπεθίμει γεμίσαι --- αὐτῷ] Ἴηο 8οπη8ο 

τμ νά ο τν Οοπππποπίαίοτ8 
µπαΐση {ο ἐπεβίμει, ἀρείγρά, ἵφ [ατ [τοπη βα{1/πΟΤΟΓΥ. 
(απιρὸ, ον πππ]ηταίης Εμπί Όνο οχργθββίοπ 
εαπποῖ ἀεποιο ἁρείγε μπσγαἡβρά (" Γοτ (ο γΟοΠ 
πα παγν να, “' Ἠπὰ πυγο]γ ἴ]νο ροννοτ, απιᾶ ννοιι] 
φοατοσἰγ ἴο εαν Ἰν Ἠπηήσετ οἩπ Όιο 
ηνκκ Όναί  ἵν ἵπ ναΐῃ {ο αρροτί ή 
σίσνν Ὦγ (αίπς ο.» οἰτομπηκίπησος ν/ήοἩ 

. ἆσ πο αρροατ [τοπι (οςγ.. Την {9 (τας, Όνέ 
Ἠπ]α το Όνα ρατροκο. Τ νι] οπΙΥ Ἰνοἱά ροοὰ 

ορρ]γίης τίων πί ἠδίδου αὐτῷ. Απά 
, Ἡ ΠΙΑΥ νο 

ηα οοι]ᾷ ποέ δαΐἰγ Πὶ5 Ἠππσογ γη] 5ο 5ιπα]] α 
απαπγ αν 5 είοπιαςᾗ γνου]ά Ὄεατ. Όοηςε- 
απεπ!ί]γ ἐπεθ. ἆοες ἀεποίο ἀθείτο απσταἰῇεά, 
(απιρῦ., Ιπάεθᾶ, ἴακος ἐπιθυμεῖν Ἠετε {ος ἀγαπῶν, 
{ο Ὀ6 {π1Π, 1. 6. οοηίοηί. Βυαΐ (αίςθηςο ηα5 ΠΘΥΟΓ 
Ῥεεῃ ερίαυ]σμεά οπ απγ οετίαίη Ῥτοος, δἰίΠ6γ Ιπ 
Όνε Βοτἰρίατα] ος (]αδείσα] νντ]ίετς. Ἀουν ιο ἆἱ[- 
{ετεπος Ῥείνεεῃ Τ 1ρας [απ απᾶ Τ τοοι/ᾶ [απ, 18 
ν/οτίἩγ οἳ τεππατκ. ἜΤ]ο {οτπιογ βἰση]μος ΄ Τ ννας 
σ]αά (απ οοπιίπςσ [Τοπι {πε Απσ. αχ. εασο, 
εἰαά), ΥΙΟΗ Ἱπιρ]ίε5 α 5οτί ΟΓ πειθανάγκη, ΟΙ ΟΟΠΙ- 
Ρα]δίοη {οτ Γεατ ο ποια; {πε Ἰαίίετ (1 νο] 
Γαἶπ 5 απ αάνεγβ) εἰσπίῇες “«Τ ννοι]ά σ]αά]γ 49,” 
ος Ἠανοε ἆοπθ, α πίπα, ΙΓ ρογπαϊξτεά. Απά Όνοισ] 
Όια ΓΟΓΠΙ6Υ 56Π586 νου] οετίαϊπ]γ Όθ αγέ, Ὀοἳ] Ἰιογα 
απά αἱ Τμα]κο χνὶ. 21, Υεί, οοηδιἀετίης Ἰιονν ἀε[- 
οἶεπί Π ἵδ ἵπ απλοτγ, 1 σαπποί νν] ρτορτῖοίγ 
νο αἀορίεά. Τί 18 Βείίος, (πογεί[οτθ, {ο τοίπῖπ. 
ΟΟΠΙΠΠΟΠ ΥΕΓΕΙΟΠ, «ο ννοπ]ά Γαἶπ Ἠανο Π]]οά 5 
Ῥε6Ι]γ, ο. Απά πο οπθ ανο Πῖπι ααρῃέ, ΠαπΙσ]Υ, 
βΙο Γουὰ αφ ἵ9 οπίοπ ὮΥ Ἠαππαπ Ῥοΐηπςσς.. (αἲ 
αὐτῷ ααρρ]γίηρ τι 5οἳ]. φαγεῖν.) Της ]αίίοτ οἸπαφο, 
νο πιαγ οὔφθτνα, οοπίαίη8 α ραΐμείίο γεργεδοπία- 
έἶσπι ο οχίτοιηθ ἀβίτορς. 

Βγ να κερατ., ΟΟΠΠΠΙΘΠ{Π{ΟΤΥΕ Το ΠΟΝΥ αστοθά, 18 
ππραηί (α5 Βἱτ Τ]ο, Ώτοννη Πτεί ρτονοά) ο Επί 
ο ιο οργαἰοπία αἰ[ίφηοθα, ΟΥ ϱαγοβ-{γοε, ΟΟΠΊΠΙΟΠ 
ἵπ Όιο Βομ{]οτη απά Ἠαβίοτη οοιη{τῖοςβ, απά εἲ]] 
ηβοὰ Γοτ [οεδῖησ Αννίπο, ΠΑΥ, οσσαβΙοπα]]γ οπἴθἨ 
ΡΥ πο Ροοτετ ο]α5θ ο/ρεορ/ο, 35 ν/οτο ἴ]ιο φίγαν 
ΠΙοΠσ Ώγο Ἠοτήσης. 

19. καί] Της ἵ οπιαοὰ ἵπ νοτν ΠΠΑΠΥ οῇ {ιο 
μορί Μ85,. παπά Ὑογείοης, παπά 19 τὶσ]η]γ οππσσ]]οὰ 
ϱΥ αἰπιοβί αἲ] Εάῑίους, Το Απηπάσίοη 18 ΙΠΙΘΙ- 
βΐνο, 

21. πάτερ, οι] Τε ρτοδῖσα] οοΠΠσΠσσς νο 
σοοη/{οµµίοη ο Παὰ πιο Παίσᾶ, πονν λίπη ἶπσ ο 
Ἰπά νο οππΏτασο ο{ [ογᾳίνοήσμα; γοῖ Ἰνο ἆοθς πο 
Πηκ] Ἠήν Γπίσπάθά ϱροσσ]; Ὠοίπα, νο ΠΙΑΥ ερ 
Ῥοµς, ἱπίοτταρίοά ἵπ αστίηρ Όνο Ἰαβί ν/οτὰ» ποίη- 
σον ----σου Ὦγ [νο ννογῦν ο Πΐς []νου, 

.., κ νὰ ἡλήή οι] Το απίσ]ος οπ]]οῦ Γοτ 
αγο κο ος πο ἀσποιος [ορ ήσπι παπά ὀἀἰμηίν 
παν, Όιο τοῖνο {ν {ο {ιο ἠεκί, Γή 1ο ο πρῶτος 

ῶ 
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. ΄ ᾿ ΄ ν . ’ . ΄ 3 ι καὶ ἐγέγκαντες τὸν µόσχον τόν σιτευτὀν Ὁύσατε, καὶ φαγόντες εύφραν- 5. 
Φῶμεν ' 

. εἰ ο , 3 ε] 
λώς Ἠν, καὶ εὑρέδη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. ν δὲ ὁ 

ϱ. ζ ε .” π σσ ε) 
οτι οὗτος ο υἱός µου γεκρὺς ήν, καὶ ἀνέζησε" καὶ ἄπολω- 94 

υἷὸς αὐτοῦ 55 
[4 ’ . .) .. . ε ΄ ”” - . ” ο πρεοᾷυτεφος ἐν αγρῳ' καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκία, ἤκουσε 
συμφωγίας καὶ χορων καὶ προσκαλεσάµενος ἕνα τῶν παίδων, ἐπυν- 96 

Φανετο τί εἴη ταῦτα ; ς . 4 ο Τι ε υ ’ ο Ὕ 
ϱ δὲ εἶπεν αὐτῷ" ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει " 51 

Ν 5 ε ΄ . ’ ᾽ . Γ) ιο. 3 καὶ ἔὔφυσεν ο πατηφ σου τόν µόσχον τὸν σιτευτὸν, ὅτι ὑγιαίνοντα αἰ- 

τὸν ἀπέλαρβεν. ὨὩργίσθη δὲ, καὶ οὔκ ἔθελεν εἰσελθεῖν. Ὁ οὖν πατὴρ 55 
” - . ΄ ” 

αὐτου ἐξελθων παρεκαλει αὐτόν. “Ὁ. δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί" 99 
2 - , 3 . 1δοῦ, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι, καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρζλθον" 

ἄν ἁιιώΒ 2ς, 2. ” «’ 3 ” ΄ ο καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων µου εὐφρανθῶ. 
ε/ , ς -/ τ - Ότε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὃ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, 30 
ε) 3”, λα . ’ " ’ 
ηλόεν, ἔφυσας αὐτῷ τὸν µόσχον τὸν σιτευτόν. 

, ᾿ ’ 3 - 9 ’ η) ια) ΄ 

Τέκνον, σὺ πάντοτε µετ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν. 

Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ' 8ἱ 
Σὺ- 3 

φρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει" ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν 
καὶ ἀνέζησε" καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. 

ΧΥΠ. "ΗΠΗΕΙΓΙΗ δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ" ”ανθρωπός τις | 
τ Γ πι 3 3 , . π Στ ’ Να ε 
ην πλούσιος, ος εἰχεν οικογόμον" καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς ὅδια-- 

... Γ ς ’ 3 - 5 ’ ον ιήἡ . ὁ ΄ - . 

σκορπισων τα υπαρχοντα αυτου. Καὶ φωγησας αὖτον εἶπεν αυτῳ' Τί 5 
” .) ’ - 

τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου" οὐ 

7ὰρ δυνήση ἔτι οἰκονομεῖν. Εῑπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος" Τί ποιή- 3 
ε/ 5 ’ ’ 3 » ᾽ ] Π ο: Ὁ - ΄ 

σω, οτι ο κυριος µου αφαιρείται την οικονομµίαν απ ἐμου; σκάπτειν 

19 τατο]γ Γοιπά εχοορί ἵπ ιο Βοπρίατος. ἜΤ]α 
ΟΠ]Υ αρροφί{ο οχαπηρ]ες αἀάποεά {Τοπα πο ϱ]αβεῖος 
ατο Αί]επ. }΄. Ρ. 197. Ταύταις ὁ) ἀμφίταποι ἆλουρ- 
γεῖς ὑπέστρωντο τῆς πρώτης ἐρέας. «9οδερῃ. Ληῖ. 
ΧΗΙ. 6.4. τὰ πρῶτα µύρα χριόμενοι. 

29. τὸν µόσχον τὸν σιτ.] 56] 38 νο πια 51ρ- 
κλοε πιοδί ορ] οπί ταςί]ο Γαπα]1ος ννου]ά Ὁο απ] - 
ἵ Ρτον]άθά νι, {ος πἩγ οχίγαογ(ίπατν οπ1] οἩ 
Ώπαιγ ΠοκρίίαΠ(γς αξ να ας Ρο έν. ΟΓΘΟΥΟΘΓ 
Όεαί ννας ὮΥν ιο αποϊεηίς τουκοποά α ἀε]σπογ. 
Οέσατε, Ὀπίσ]ιοτ, 56ο Νοῖο οἳ Μα, κκ. 4. 

34. νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε.] Της πααδέ, ποῖνν ]ι- 
αἰππόίημ ἴο ἀῑδεοπί οἳ Ηογπιαπ απά Ἠοξθήπῃ., θ 
ἴακοῃ ἵπ α πιοαρ]οτ]σα] «εοπςο, ο) αρίγἰιαἰ ἀθαῖ]ι 
παπά οοπίηµ {ο [ο πσπίῃ ὮΥ τορθηίαηοςθ; ἃ 56Π86 
οΏιενπ οσουιτίησ ἵπ Βοτίρίατοα, ππά πο αποφαθπί 
ἵπ Ὠνο Ο]αβείσα] ντο». Ἀ6ο Ῥοο, Ἀγη. 

20. ἤκουσε συμφωνίας καὶ γορῶν.] Τί να α νο 
αποϊοπί απά Ο,γιρη/αἰ οβίοΠα {ο Ἠανο οοποσρτίδο 
πιηβῖο αἲ εποτίαἰηπποηία. 36ο Ποπ. Ο, χν, 908. 

21. ὑγιαίνοντα] “«βα[ο απά αοαπά.. ο Όθ 
(γοςΚΑ Αγ σῶν καὶ ὑγιῆ, 38 Ἠοτοάοί, ΜΗ. 194. 
ἉἨασγά. 11. 84... Ὑοϊ νο ριγαίνο 86Ἠςδο ἑποιί- 
οα(ρά αἲ νοτ, 34. ππαν ὃς Ἀθτο μπί(οά ννλῖν νο ϱ]ηγ- 
εἰσα] οπο, 3ο Ἑ]ηίατο], οἶτοά Ὦγ Κνρκο, ἵνα μὴ 
τοῦ ὑγιαίνοντος καὶ τεταγµένσυ (οτάστ]ν) βίου κα- 
ταφρονήσωσι. 

39. ὀουλείω.]. ἜΤ]ο ρτοβοῃί ἴθηφο Ίνοτο ἀθποίος 
ορμή, "' Τ Ἀανο Όσο απά απι δογνίης Όνου.” 

90. ὁ καταφαγὼν ---βίον.] Τί πιοίπρµοςτ, ἴο 
ἀοποίο ρτούιρα] τν, 19 οςΙΠΛΟΝ ἵπ νο (Ἰακεῖσα] 
Μτίογς [γοπι ἨΠοιπογ ἀοννηνναγά». 36ο Ἠεο. Ἀνη, 

5]. πάντα τὰ ἐμὶ σά -- 1, ο, «6 ἐς {0 ο (η π9 
Των ΗΕΙΠ,᾽ κίριος πάντων (Τος Ἠς Ἐτοί]οτ Ἰπά Γοτ- 

Γοιτοὰ αἲ] Πτ]ο (ο ἐπ]εγαποε). 346] ἃ ΡΕεΓΒΟΠ {6 
Ἠοιπαῃς οα]]οὰ Εεγις πείπογ. 

ΧΥΙ. Ἱ. ἄνθρωπός τις ἦν πλ.] Όπ να ο -- οἳ 
Ομ Ῥαταυίο [νο Οοπιππεηίαίοτε πνάε]γ ἀῑΠετ. 
(8εο Ἠεσεῃς. Ἀγπορ.) 18, Ἰονθνοτ, ποπετα]]γ 
πὀπηίοά {ο Ίνανο απ α[ΠΠΙΙγ {ο Ένα Γο τμ. οπες 
απά, Ἠλκο ναι, {ο Ἰανα Όδεῃ πιθαπί Γοτ πο Πηςίγις- 
Ποπ οὗ ϐΠτὶκς Γοἱ]οννοις ἵπ ν αμ» Σ Το μαθηταὶ 
ἵ οΏοπ ἴαπκεν ἵπ Μπ] οχίοπάεά ε6ηςο. ἆ π8 
Όιαί τοργοβθη{ς {ο 6ΟΠΡΕΦΩΘΕΠςΘΒ ο) Ἠνίηρ νους 
(οἆ ἴπ νο ννοτ]ἀ, 5ο πὶς 8δετης ἴο Ἠανο Όδεῃ 
πιραπί {ο ἴθαςλ ΠἹθη νο τας 9ο ο τίο]νες; απά 
ουν νου πιαν ὃς οπηρ]ογοά, 5ο ναί Ὀείηα ἵπ 
ν/οτ]ά το] {οννατᾶς (ασ, Όνου πιαν αταίη οἴοτηαὶ 
Παρρίποςς {η νο ννοτ]ὰ {ο οοππθ. ΑΛ Ρραταῦ]ο νθυγ 
αἰπηι]ατ {ο 8 ἵ οἶτοά Ὦγ .- απά Α. Οἶατκα 
[γοια Ὦ. Κἰπιοβί οἩ Γκαία]ι χ]. 2]. ! 

---οἰκονόμον.] Τ]νο ος Ὑνας α ἀοπιοείς, 
ποποτα]]γ α ΓΓοδάπηση, Ἠ]νο ἀἰκολατρεά ἁπίίος ο0Υ- 
τοβροπά1πς πι Όνσεο οὗ ου αγάφ απά 
οῇ. ογ Λομκο-άεερεγς. Διεβλήθη, “να αοοκες.”Ὀ 
ή 19ο ο νο ννοτά, οὗ α ἔγμε απᾶ ποῖ οὗ α ϱ4- 
Ἰαπιπίοις οἷν :ἶν οἹήεΗΥ Γουπά ἵπ Όιο Βερί. απά 
Όνο Ἰαΐογ Οτοςς ννγίίοτν. 

3. τί] [ον δτατί, Ἠονν! ος πνηαξ! ἱππρογίπᾳ οκ- 
Ροκίπ]α{1οη απά ππσοτ. τὸν λόγον, “νο ποσο, 
νἰχ. ΝνἨἶοἩ γοι πτο Ῥουπά Το σῖνο. 8ο Ρ]αΐο Ρ]ηρά. 
ὁ 8. ὑμῖν δὲ τοῖς δικασταῖς οµαι τὸν λόγον ἀποδοῦ- 
ναι. Δυνήσῃ ἵς πο τοὐυπάαπε, Όαί εἰσηίδος πηικέ; 
Ι. ο. “πη]ονς νου ρἶνο α καἰκ[αείογυ ποσοηί.’ 
Την ποῖ απτοπάἶπα {ο Ες ροῖηῖ ας οοσμείοποὰ 
«οπηο πη]κοοποσρτίοπ ἴπ νο ἱπεοτργοία{ίοπ ο νο 
Ῥαγαβ]ο. 

8. σκάπτειν οἰκ ἰσχίω.] Τὴε 8επεο ἶς, “Τ πανε 
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.᾿ 3 -- ’ α ” 3 , ” Π , Ἠ [ο] ο” 

4 οὐκ ἴπχυω, ἐπαιτειν αισχυνγοµαι. Ἐγνων τι ποιησω” ὤ'α οτα» µετα- 
. - - , ω ’ δω ον 

ὅ σταθῶ τῆς οἰκονομίας, δἐέξωνταί µε εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν. Καὶ 

προσκαλεσάµενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεωφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, 
΄ , 3 ” ς ᾽ οί ὃν .... 

6 ἔλεγε τῷ πρὼτῳ οσον οφείλεις τῷ κυρίῳ µου; ο δὲ εἶπεν Ἔκα- 

ὂ { ἐλαίου ᾽ ὶ εἰ τῷ αἄέξ ) ἅμμα, καὶ τὸν ῥβάτου αἱου καὶ εἶπεν αὐτῷ έξαι σου τὸ γράμμα, καὶ 

Ἰ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα. 

πόσον ὀφείλεις ; 
ς . ς/ ε 5. Ν ΄ / 

ο δὲ εἶπεν ᾽ Εκατὸν κὀρους σίτου. 

ον , - ὦ 1 

Ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπε᾽ «Σὺ δὲ 
οὐ ο 8 

καὶ λέγει αὐτῷ 
Π ’ 3 κών ς ’ 

8 4έξαι σου τὸ γράμμα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα. " Καὶ ἐπ]νεσεν ο κὺ- α Ερὴ. δ.8. 
. - 3 ια. 

ριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, Ότι 
» ’ ’ ς 

του αἰώνος τούτου φοογιμωτεροι να ὲρ 

2 στον 

οεεπραοπ ἀἰσσίπς, α5 Ὀείπρ ἴμα πιοςί ]αῦοτίοις 
ο ῆς ... Ῥαγ{ ΡΟΓ ιο ιο]ιοῖο. 389 Ῥλο- 
ογ|. εἰ δέ τις οὗ δέδακε τέχνην, σκάπτοιτο δικέλλῃ. 
απά Ατὶείορη. Αν. 1402. τί γὰρ πάθω, σκάπτειν γὰρ 
οὐκ ἐπίσταμαι. 

4. ἔγνων.] Καπ. απά οἴλλετς εχρ]αϊπ, ““Ι απἀε- 
βίαπά οἵ εθθ, α ἴποισηί οσσΏΤ5 {ο πιο... Βιαίῖ ΠΠῖς 
15 ἀεκιτατε οἳ αιἰ]οτῖγ, απά Ιπαϊί {πε 85εηεθ, 
ννη]οὮ 8εεπης ἴο Ἱπο]ιάς {Πῖς, απἀ {λε οΟΠΙΠΙΟΠ 
γετεῖίοι ““Ι απι (ος Ἰανε) τεο]γεά..  Βο ΒΙ5ΠοΡ 
ΒΑΠάΕΙΞΟΠ, (ἵπ απ αἀππ]ταῦ]ε ΘΕΤΠΙΟΠ ΟΠ ΥΕ. ὃ, 
Ρ. 209.) “ Ηε οαξίοίι αΌουιί Επ]5 νγαΥ απά (αί Ὕναγ 
απά ΕΥΕΤΥ ἵναγ; απἀ, αἲ Ἰαί, ὈειμΙηκεία Ἠπηςε]{ 
οἵ α οοιτ86, απά τεφο]γείῃ απροῃ 1τ. 

---μετασταθῶ.] Μεθίστημι ἵ5 οΏεη α5οά ο Τ6- 
πιοναἱ [τοπα ο/ῇσθ. ΤΠ δέξωνται Ὑνε Ἰανε αΠίεςθ- 
ἀεπί Γοτ οοπεεαπεπ{ {5πρρογί), 4 ἵπ 1οἨη χἰχ. 21. 
Δέξ. πιαη (α5 Καπ. ἀϊτος{9) Ὀο (αΚκεῃ ὑπιρετδοπαίίη; 
Ῥαξ, οἩ αοσοπηέ ο{ {πε αὐτῶν {ο]]ονγίης, ἴέ 15 Ῥείίετ 
{ο 5αρροβθ απ εᾖ]]ροε ο{ ἄνθρωποι; οἵ ταίποτ {ποτε 
βεεπῃς ἴο Ὃε α ΤΕΓΕΓΕΠΟΘ {ο οργίαἰπ Ῥεγδοπδ Ἰπ ἴηθ 
παπά οἳ ια εἰονγατά; ΠάΠΙΕΙΥ, Ἠ5δ πιαξίεΓ5 
ο, μη 1 ος -- 
άμα ϱ οἵ{ Ώνο 64565 4ἴθ6 ΠΙΕΠΊΊΟΠο 

4 ΟΕ νν]ναί ννας εαἷά {ο αἲ]. 
ϱ. δέξαι τὸ γράμμα, ὅτο.] ἜΤΊνετε ἶ5 6οππο ἀοιρί 

35 {ο Ενα ΒΕΠΦΕ ος γράμμα. ἜΤ]ε αἰπιοκί Ιπνατίαρ]ε 
τα ὰ οἵ νἔπχας πο δὲ αποϊοεπί απἀ αν οτι » 

Ἡ αἰρηίπες α .οἵ επσασεπιρπέ; οἱ ννμ]ο 
ἘΥρΚκο αἀάποςς {ουχ α---- 165 {οπι 956- 

Ταμίας. Απά Οτοί. Ἰαβ ρτογεά ναί 
κε νε -- ο .-ό θ ύιο κκ. 

ΣύΠΦΤαΡΙα, οτ είγοστα 80 Νε Β4Υ αποίεο 
Ἱαπιά) ιρλ 656 ῥοπά», Ίο .” νγθγθ 

ἵπ -ᾱ ο” οἳ νε βίοννατὰ. Ὀτ. Α. ὖς 
«ελ γράμμα Ύνας α υντ]άπρ ἵπ νν]]ο 

ἀεὈέ να ἀροοί(οὰ, {οροί]ιετ νη(Ἡ νο οὐ]ίρα- 
το ρα 5ο πιο, αἲ η] απά αποἩ ἄπιον. 
”'. οοπήπηςς Ἐς, “΄αρροατΒ {ο Ἠανο Ὄθοθῃ ἵπ 

λαπιζ-πογίείπις οἱ Όιο ἀεῦίοτ, απά ρτοβαῦ]γ εἱρῃ- 
Όνο κἰοννατὰ; απά ή ρτος]αάθὰ ἱππροβίίοη 

Το ρτενεπί αἲ] αρρεαταπσθ οῇ Γοτρ- 
σπα, ᾗς Ι ἀθεί]τοὰ {ο ντο Ἡ ονοχ 

, απᾶ οαποε] ιο ν]ηο]ο οπραρεπιοπί.”. Τῆναι 
ἵπ ενα οὗ Όινο ἀεθίος, 9 νοτγ 

ρτουαν]ς, Ὑει κωε]ν α ποίο οί ]ιαπά οομ]ὰ ποῖ το- 
απο Ένα αίεραγά)ε εἰσπαίμγε, Τε ἵα πποτο ρτοῦᾶ- 

Όναί (ποεστάΐηᾳ {ο Όνο οχρ]απαίίοι μίνοι ὮΥ 
γράμμα ἀθποίον α επίγαςί (ργοῦ- 
ποπ. Ἠονονοει, νο ΟΟΠΙΠΙΟΗ {Π- 

εηργείσίση παν ἵνε, απά Τ Οήπ]ς ου α]ηί {ο Ὄνοι αεή/- 
66 γράμματα 

παπά εοσπίγαςία. 
νο Πναγ «αρροκο, Το- 

φπ/γοῦ, ργεγ{συκ!γ {ο οΕεΙΡΑΠΕΥ, ὦ --υ τη 

βοηςο 
Ρίνα 

Ἡ 
5 

ἡλῇ η 
- ἑ Ξξ 

1 Τμε8ς. 6. 5. 
, κ / 5) ταν 

φφολιμως ἐεποιησε”. Οτι οι νιοι 

τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν 
ΓυἍλ ει 

ποῖ εἰτεπσίῃ {ο νγοτ]ς 45 α ἆαγ Ἰαβοιτετ:” οῇ πνηίο] αἴση αη επσασοπιρηί, Ὠϊπαϊησ ἴπεπα {ο ραγ α5 τεηπί 
α οετίαϊπ Ροτίῖοη ο{ ία ρτοάιςσο {ο {πε ΡτορεΙείοΓ. 
Τ]ή5 νναξ, πο ἀοιδί, οοιπ{ετεῖσπεά Ὦγ {ο ρτορτί- 
οἵογ οἱ Π5 είδννατὰ, η] απ αεεερίαποε ΟΡ έ1ε τεηί, 
(Ώνας τα (γίπσ Όνε οοπίταςί͵) οῇ νΥΠΙο] α εορή, 3ἱ5ο 
αἰσπεά Ὁγ {ιο 5ίευνατά, ννας σίνεη {ο {ο οσσυρίεγ 
{οτ Πῖς 5εοιτίγ. ἜΤηας πιο ντίπς ἵπ ααεδίίοῃ 
Ῥεΐησ Ῥοίιπ απ επσασεπιεπἰ απά α οοπίγαοί, ΥΥ8 
τἰση{]γ 5ίγ]θεά α γράμμα, ἵπ ΝΠΙοΠΕνΥεγ 8εηΠ5ε {]αί 
ποτά ΠΠαΥ Ῥο {ακοπ. ΊΆουν (ίς αἰίεγαίίοπ ος εοΊι- 
ἐγαοί Ὑνου]ά Ὃς α πιοτθ αδίΐπσ αἀναπίασε {ο ἴ]ια 
{επαπίς, απ, οἳ οοιΓςε, νοιι]ά εη{1{]ε {1ο φίθυνατά 
.- ΡτοροτΙοπαΡ]γ στοαίετ ἀοστεο ος ἐιαῖτ σταί]- 
ἰαάοθ. 

8. κύριο] Της ἀαεποίες {ια “' πιαδίοτ (ο{ {λα 
είθυνατᾷ),”. ποί, α5 Τί 15 οοπΙπιοΠΙγ Ιπίετρτείες, 
ἔέ {ιο [ιοτᾶ, 1. 6. (Ἠτὶςί. 

----ἐπῄνεσεν] "" οοππππεηάσςάἆ Ἠϊπη,” πο {οτ 5 
ζό ; δα, Ὀοειάςς Πὶ5 ῥγμάοπεο ἵπ βεοιτίῃπςσ Ἠ]8 
Ἠίατο δαΏβίκίοησςα, {ος ια ἄοπίεγίῃ νι ννηὶςϊι 
Ἡθ Παά εβεοίες Ιί (ας, ἵπ Γετεπί. Ἠοαπίο. Π1. 5, 
96, (Ἠτεπιες ρταίςος α Κπαν]σ] δογναπί: « Ἄγτις, 
Ἐλιοι ἰαμάας, 4πσδο, απἱ Ἠετος {αἱ]ετεοηί Ί (Ἴτε- 
ΠΠ66. {π {οεςο 6σο γετὸ αμάο.”); Γοτα Λ/ηπάεγίτις 
Γταιά ννοι]ά πιοτῖί Ῥοί]μ οεηςΙτο απά οοπίθπρί, 
Τὸν οἶκ. τῆς ἀδικίας 5 ΓΟΥ τὸν οἷκ. τὸν ἄδικον, (Ἠε- 
Ῥταιοὺ) ενα (απάπ]οηπί βἰοννατά. (9ο ν. 9. μαμωνᾶ 
τῆς ἀδικίας {ΟΥ τοῦ µ. ἀδίκου.) 

---ὅτι οἱ υἱοὶ ---- εἰσι.] ]ιο Ῥορί (6 οπιπιοπίαίου8 
ατα αστοεᾷ ναί νοςο απο {1ο ν’ογᾷς, ποί οῇ (ιο 
ππαδίεν, Ὀα{ οὗ Οιγὶκή, βασσοθάης απ Ἱπιροτίαπί αᾱ- 
πιοηΙίοη. Τ]ο (ΌτοῬ ΟΙ (νο ΘΧΡΤΟΒΡΙΟΠ υἱοὶ τοῦ 
α. τ. ππά υἱοὶ τοῦ φωτὸς ἶ5 ΓΙΙ1Υ απἀ αὓἰγ ἀἰδοιδεεά 
τν Βρ. ΒαΠπάθιβοη ἵπ ᾱ ΒΘΓΠΙΟΠ ΟΝ πίς {οχί, 

οὓν Ῥηταβος ατο [ουπά ἵπ πο Παυϊπίσα] νντ]- 
{6Γ8. 
Ίο ννοτάς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν αάπαῖί ο{ να- 

τους οχρ]αΠα ίσης, παπά Ἠανό θοεῃ νατίοιδ]γ Ππίοι- 
μη. Τε οἰάοτ Οοπιπιοπία{οΓ ἴπκο Τί [ο 
ν τῇ γενεᾷ, πηᾶ αβείρη {ο γεν. νατίοις πιοίπρ]οτ- 

σα] 86Πβο6Ρ α]]κο πππι]οτίχοᾶς. Βυαί α- ργα! πο- 
οερίαἶοη 18 {ο ὃο ργο[οττοᾶς ΠΑΠΙΘΙΥ, ναί ο Ολοῖτ 
οἵνη τασς, ροορ]ο Ἰ]κο-πιήπάσὰ ντι {ποπηβο]νος, 
Νοτ 5 πογο ΑΠΥ οσσπείοῃ {ο ἴπ]κο νο εἰς {οι ἐν. 
Τί πιαγ Ὦο τοπάστος (ο αἰηίποί αἲ, 38 ΓΠΥ π8 τΤο- 
Ὁ μοἊψ Όιο Ἱπάριπεηίς απά ἰάοπα ΟΕ ΡΘΙΡΟΠΝ οἱ 
Όποίγ ον Κιπά, ἩΒρ. ΒΑΠάΦΙΡΟΠΝ, ἵπ Ἠἱ ΒΟΓΠΛΟΠ 
οἩ Οκ ἐοχί, ομαδας» Όλο ναγίοΙΒ τοµροοί» ΤΠ 
νήσο] νου αγο ννικρτ, “1. Ας Ροῖπς πιοτο βαµη- 
οσοι απά ρτον]άσπί {ο Γοτο ή] νν]ναί (που οαρί 
(ο ἆο, απᾶά {οτοσαμέ Ἰονν  οασ]ή (ο ο ἆσοπος {ο 
νιοῖρ]ι αἲ ρτοβαν]ο απά ροµείρ]ο οὐμίτυσίοη» ἴο 
Ενοῖγ ἀθκίσημ, απᾶ οπὀσπνογ {ο τοππονο τοι, Ὁ, 
λοτο Ἱπδυμίίοικ απά σον π ρα κα ἶημ ναί 
που Ίνα ἀθκίμησα, ὅ, ἈΤοτο οπηµίηρ απά ο1ομο, 
4, Μοτο πεσς, Ἰοἱδίης αἳἲ (οροίμον,). Πο νο 
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Ε Μαι, 6, 19. 
4 19. 01, 
1 Τιπι, 6. 19. 

ή εἴρα, 19.1. αἰωγίους σκηνας. 

μὴ ὁ ἐν, ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικος ἐστίν. 

ΤΕΟΚΕ 6ΗΑΡ. ΧγΙ. 9 --- 12. 

γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἶσι. ' Κάγὼ ὑμῖν λέγω" ποιήσατε ἑαυτοῖς φίλους 9 

ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα ὅταν ἐκλίπητε, δέξωνται ἡμᾶς εἰς τὰς 
“Ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι" 10 

Εὲ οὖν ἐν τῷ 1 
1 - . . . ) ῳ . 1] 9 . ίς ε ’ 

αοικῳ µαμωνῳᾳ πιστοι ους έγεγεσ , το αληώΙΥΟΥ Ττ τμιν πιστευσει } 

. . 2 ΄ . . 

καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει ; 19 

εποννς Ἠονυ ΟΗτίκίίαπς αλοι]ά οπια]αίο νο ννοτ]ἆ- 
σ)5 ννικάοπα ἵπ αἲἰ ποβο ραγίίσμ]ατς, 80 48 {ο ος 
ννίκο ἵπ Οχοῖγ οιοπ νναγ, απά ἵπ Όνο εἰσ]ί οὗ ἀοἆ. 
Ηε Πιοτεονεγ οοηρ]άετς ια (ἰπηιαίίοπ ἱππρ]εὰ ἴπ 
εἰς τὴν γεν., τοπάετίης έ “Ιπ σεπεγε κο,” ἵπ Ειεῖτ 
Κἰπά ο νκάοπα, Παπιε]Ιγ, ἴπ υνοτ]ά]γ Οΐπσς, {ο 
τρογίάἰ επάφ.  ΒΙΠΡΙΥ απά αὈδο]α{ε]γ οοηβἰἀοτ- 
οὐ (οοπίπαες 6) νε ο)Η]ά οἳ Πρι 18 ενα ννίδεγ 
ΠΠαΗ, 8ἱπος ἴτας ν]βάοτα σα ο Ἱεατπεά οΠΙΥ [τοπ 
Όνο υνοτὰ οὗ ἀοσά. Τα σούπερ ἵ6 ιο οη]γ 
νγκάοπα, απά ναί Έπετο 18 πο {οοἱ Ὀμί ιο ΒΙΠΠΟΓ. 
νι] αρρεατ 8 [οονβ:--- 1. Ἠο 19 αἰ] {ο νο 
Ρτοβθηΐ, απά πουεγ οοηΣἰἀετβ ναί πεἰφε]ίε[ν ος ἵπ- 
εοπυεπίεποες νν]]] {οἱ]ονν πετεάροῦ νο ρρόψ 2, 
Ἰγοπ Δοῦι ατο Ῥοτπιίίοὰ {ο ὲς ειοίσε, Ίο Ἠαἴ]ι 

Ὅ πο νο νν]έ {ο ρτο[ετ ναί ννλ]ο]ι 19 οππΙπθΠ{]γ δεί- 
(2η, Ῥαί οποοσθθί]ι ναί ννμίο 19 οπέγεπιε[η 100γ96, 
Ὁ, Ἠο ΡΓΟΡΟΒΘΑ {ο Πἱπαθο]{ Ώαδο απά απιρογέ]ηη επικ. 
4. Ἐοτ ἴἶιο αἰἰαϊπῖησ ονεῃ οἱ έποδθ γοογ επᾶς, ηθ 
ππακος οἶοίσς οΓ 51ο] πιραπις 48 ατθ πεΙἴπεχ Ῥγορεγ 
ΠΟΥ ργοβαβ]ο Ὠιετοιπίο. ὅ. Πο σο68 οἩ ἵπ ῥοίά ετι- 
{εγρτίκο ην στοαί οοπβάςηςθ οῇ 8Ις60ΘΒΒ, προΠ 
ΥΟΤΥ αἰρπάεν οτοιπά ΟΙ 4Β8ΙΤάΠΟΘ. Απά Ἰα141γ, 
νηογο Ἰής ουν υνΙί 1 ποί 5οτνε Ἰἶπα, γο/[ δεί] {0 
Ρο αἀηίκρά ὮΥ ἴλοβο ναί ατο ιοΐφε; ναι Ἰήπηβε]ῇ, 
ναί Ίο νναπίαίἩ ἵπ ας ππακίπςσ αρ ἵῃ το{. Χο 
νδο ππαῃ, Τ ἐ]π]ς, οπη ἰα]κα α ΡΘΙΡΟΠ ΟΓ Επ]5 οΊνατ- 
ΠΟἴΕΓ ΓΟΓ 4ΠΥ οἵλετ ἴἶαμ α Γοοῦ.. Απά 6ΥΕΤΥ ιοογίά- 
ή οἵ μπσοά{ πια 8 αἲ] 1115, απά πιοτθ; απά 6ΥΕΤΥ 
«9Η πιαπ νε οοΠίΓαΣΥ.) 

9). ποιήσατε--- σκηνάς.] Όπ ἴνα Ὑ]ιο]ο οὗ εφ 
γοτςο {πετο 15 πο Ηί]ε ἀἰνεγαῖίγ οῇ ΙπίετρτείαΠοῃ, 
ἨγΤῆν τοκρθοί ἴο μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, Ἱε 15 Ρ]αἵπ]γ 
μέ ΓΟΓ μαμωνᾶ ἀδίκυυ, Ὦ} α οοΙΙΠΊοΠ Ἠοευταίδια, 
αἱ Όλο {οτος οϐ ιο ερἰτ]εί Ἠοτο 18 ποῖ 5ο οἶσατ. 

ΦΟΠΊΘ ἴακθ μαμωνᾶ τῆς ἀδ. ἴο ἀεποίο γἰσ]εν αεφιέγεά 
Ρ ὑπ]ηκίορ. Επι Ομ οπηποί ᾖεγε Ὀο αἀπι]αοά, 
νοσαακο 1{ ννου]ά ]οπά {ο α 8θη9ο ννμίο] ννου]ά ἵπ- 
ομ]σαίο α ἀοοίτίπο απννοτίγ οΓ ἴνο (οβρο]: αν ΙΓ 
Όπο υνγαϊ]-οῇ (ο [ος Π]-σοίίεν ραϊπ οοσ]ά ὃς αρ- 
Ρεαβοεά ὃν σἰνίης αἶπης {ο ἴα ροος, Ὦ 18 ῥοεχ ἴο 
βαρροβο, νυν νο Ὀοθεί αζλιο Οοπιπιθηίαίοτα, 
Οναί ἀδικία ἵδ Ἠθτο {ο ἴνο {ακοῃ ἵπ πο 8οηΠ96 ἀοορή- 
όν πηκίαβ[ο, 38 ορροβεὰ {ο ἀληθινὸς, 38 αἲ νετ. 1]. 
[ ή 8οη8ο {Που πόάπσοο ππαηγ οχαπηρ]ος [τοι 

Όιο 1 ΧΧ. απά Όιο Ο]αβεὶσαὶ ντους, απά α [ουν 
{τοπι Όιο Ν. Ἔ,. Βιί νονο Ἰαδί το ποῖ ἴο 16 ρΙΓ- 
Ρο56: απά νο οίποιε ατο ἀομδί{α! ἃ9 ἴακον [Τοπι 
Ροε [ο Ρ]ταβεο]ορβγ. 1 Ὀνετο[οτο ρτοῇοτ, νι 8οπηθ 
αποηί απά βονοτα] πιοάστα Οοπιππθηία{οτς, ο ε4ρ- 
Ρ056 ναί νο ορί]οί Ίνας τοίετεηςο, ἵπ α ποπετα] 
86/56, [0 ἴ]νο Ππραπ ΝΟΤΟΥ τίο]νος ατα οΏεῃ ας- 
απ/τοά. Απά Τ ννου]ά εασμοβί, Οναί ἁδικία 8ΟΠΠΘ- 
επιον ἶς π9οά οῇ Παγει απά οπρίπσ οοπάµοί, απὰ 
(ακίησ απ ντ πἀναπίασος, νου νο ϱγεαί 
τίομον, 1 19 {ο ὃο Γοατθά, ατα τατο]γ αππαβεοά. 6ο 
Μαι, κκν. 341. ΑΛἲ ἐκλίπητε Ώνοτο ἵψ απ θ111ρεε οἳ 
τὸν βίον, Ὑνλλο]ι 9 ροποτα]1ν οαργοκκρά ἵπ Όνο (]19- 
βἰσαί ννγίτοτα, νουσ] ἵπ πο ΤΝ Χ., αἴνναγς οπηϊεσᾶ, 

ΑΦ {ο πο Ῥεγκοπς πποπηϊ ἵπ ὀέξωνται, ΠΙΔΠΥ πη- 
οἶεπί απά πούστη Οοπιπποηίαίοςς απάθγκίαπά να 
απισο]α αρροϊπίοά (ο γεσεῖνο ἀεραγίοά αρίγ. Από 
{οτ Ελ] ἶχοτο ἵ8 8οιπο οοηἴεπαπος ἵπ Ν[αια. κχὶς 

51. Ίωακο νἰ, 96. απά ορρεοἰα!]γ κ. 20. τὴν ψυχήν 
σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ. Βαΐ εχετε {ιο ἆπαιτ. πια 
να {ακεπ α9 απ ἱπιρεγεοπαί;: 80 Ιπάεεᾶ αἱπποδί 
τευεπί Οοπιππθηίαίογ ἴακο [ιο ὀέζωνται ἵπ να 
παρα Ράββασο, α. ᾱ. “' ἠναί γε ππαγ ὃε τεσεϊνοά.) 

ον/δνοτ,  νοι]ά δ6επι πηοβί πααταὶ {ο τε[ετ 
δέζωνται ἵο πε φίλους Ῥε[ογε; απά Ὀς 19 ίτοπσ]γ 
οοπβτπηεά ὮΥ (νε {οτεμοίηᾳ ραταῦ]α, οἱ νν]] οἷι ες 
ἱ5 απ αρρ]ίοπίίοη. Απά πας χα 5οηβε παν Ὃςε, α 
Φοοίί απά Το Βα5 1ρροβε, “' Μακοα {ο γουτβε]νρ8 
{ιεπά». ὈΥ τε ενίπρ ἴπαο ρους απά ἀεειταίς, Ονας 
Ώιοφς ννλοπα γοι ανα ενας Ὠε[πεπάεά πιαγ, Ὁγ 
Ὠιαίτ Ρταγοτ απά Ἰπίετοςβείομς, Ὦς α ππεαης οἳ 
γοιτ Ὀείημ τεοεϊνεά Ιπίο Ἠεανεῃ,” 1. 6. ΠΙαΥ ο0η- 
τιραῖε {ο γουιτ τεοθρίίοη, Απά ἵῃ αἰωνίους σκηνὰς 
Ώνετε ἵ8 πιεαηῖ {ο ὃς απ ορροκίίσπ, παπε]γ ο εοά 
απά Ιαδίΐπσ Ἠουδος [ ποῖ πιαᾶο ντι καοτημξ Ἐν 
Ώια {ΕΠΙΡΟΤάΤΥ απ [Ταἳ] ἑεπίς οἱ Εής ννοτ]ά. ϱ 
πῦονο γεν 19 εαρροτίεὰ Ὦγ Βρ. Βαπάθτεοπ, νο 
αΏετ τοπιατκίπσ ἴπαί ἴπεςθ ννογάς οοπίαΐῃ πε αρ- 
ἠἰεαξίοπ οἳ πε Ῥαταῦρ]α, 84Υ8, "Τι Ίνας ἵννο ρατία. 
ε Νποτο σοπεγαῖ τεβρεοῖπρ ἦιο επά; ναί α9 Ίνα 

ν/αβ οατε[α] {ο ρτον]άς πιαὔίεπαποε ΓΟτ πε ΡΓεκε- 
ναἴίοη ο Ἠΐ5 παίωγαί {ίῇε, 5ο Ὑνε “λου]ά ὃο οατοΓα] 
{ο ππακο ργον]κίοη Γοτ σγ δοιία, ναί νο πηαΥ αἲ- 
ταἵπ {ο ουεγ/ακ{ἰ ο. 3. Μοτο ερεείαί, τεκροοί- 
ης ιο ππεαπα ; ἵ ων αφ Ίνα Ῥρτον]άεά Γοτ ἠήπμκο]ς 
οί οἱ 8 πιακίεγ σουᾶς, Ὦγ ἀῑκροβίπς ἴἶνο 8αππθ 
Ιπίο οἵ]εν ᾖαπάς, απά Ἡπροη ο.” ; 80 νο 
αἸου]ά {αἡ ερ [ου οµγκεῖνες α ροοά Γοωπάαἑίοπ ἕονν- 
ατός ἴπο ααἰππιεηπί οΕ εγετ]ακίίπσ Πε ουί οἳ να 
μπγίσ]έεοις πιαπιπιοπ ννηετενν τα (αοά ναί Ππίταςί. 
εἆ 5, Ὁγ οίπας γε] ἴπ σοοά 1σογἆς, οοπιπαηῖσαἲ- 
Ίπσ απά ἀἰκιιραίπᾳ 5οππθ οὗ Οναί ἵπ ους Ἰαπάς 
ο. ιο μεση. ο] ος  ... κ 

10. ὃ πιστὸς ---- ἐστιν. 18 λα ον. ο βαν] 
ιο ὃς ππάργείοσᾶ αφ ναί σεπεγαζη ο. : 
παπά πα. Όνο ρτϊποῖρ]ιο οἩἳ νμ]ο] ΠΠαΦΙΘΤΒ 
αοΐς νο, ποτ ρτονῖηᾳ ο ΠάεΠγ οἳ φοτναη!ς ἵῃ 
πια) πηπῖίοτς, αἱ Ἰοπμίῃ οοπβάθ πποτο ἱππροτίαπε 
Ῥαείποςς {ο. ιεῖτ σατο. Όατ Τ,οτὰ, Ἠοννενοτ, ΡΓΟ- 
οεεζς {ο μῖνα ἵτ απ αρρ]ίοπίοη α5 τοερεοίς ἵνα 
οοππραταΊνο ἱπιροτίαπος ο) νο τίο]ος ο) Ον 
νγοτ]ὰ απά Όνορο ο) Ἠδανεπι ᾳ. ᾱ. Ας Ίο νν]ο ἶ8 
Για] ἵπ εππα]] πιαίοτα, Ἆο, 5ο Ἰδ Ὑλο Ἠαθ 
κττη, Ἰἱοά νο τίσ]ες οοπητη τε {ο ήν φἰεννατά- 
ΒΗΡ, ἅτο, 

1]. τίς] Ἑν ἱπιρ]σπίοἨ, πο οπε, ᾳ. ᾱ. (οἆ 
Ν]] ποι. Τὸ ἀληθινὸν, “« Όνο ἴταο τίο]ος,” 1. ο. 
Όινο Γανοιγ οὗ αοἆ απά πἀπηκείοπ {ο νο πιπηβῖοηθ 
οὗ εἴογπα] ]]9ς. 8ο εαπἰά ἵπ ορροβ{ομ {ο νο τὶο]ι- 
ϱ5 ο{ νο ννοτ]ά, νν]ο] ατο ας α- ναῖη εηουν, απιά 
Ῥγοπηίφο ναί 1ου πενοτ ΡοτΓΟΓΠΙ. 

19. εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ ---δώσει] Της ἵψ οπ]γ 
αποίἩοτ πποᾶς οΓ οχργοδείηᾳ ἴ]νο βαππο Ολίπς γίουν- 
οἆ ἵπ αποίποτ Πρ, Ὦγ τὸ ἀλλότριον ατο ΠΙεΛΠΙ 
Όνο ποοᾶς οὗ 9 ἨΓο οπ]γς Ὑνλ]ο]ι απο κο οα]]ες, 
οδυσυκς ου ατα, εἰτίοι]γ εροακίπᾳ, ποῖ οςσ οννη, 
Ῥαξ οπ]γ οοπιπη {θά {ο 8 ας φἰουνατάς. Ῥο Ο]επη, 
Ῥοπι. Π. δ. οἴτοά ὃν Ἰπαίς., οπ]οῖῃα 8 τὴ κοσμικὰ 
ταῦτα ὡς ἀλλότρια ἡγεῖσθαι, καὶ μὴ ἐπιθνμεῖν αὐτῶν. 
Ἑγ τὸ ἡμέτερον ατο πησαπί Όνα τίομος οὗ απ οἴθγπαί 
π]οτίίαπος ἵπ Ἠεανεν, σα]]εά σµγ οιοπ, Ῥεσααςο, 

' 
ἳ 

. 

ο κι 
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Φς . Ἡ Π η , 
19 Ουδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ τὸν ἕνα µιση- 

ί 3 ως. .8 3 κ... ώς ; 

Ὅσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει 3ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου κατα- 
΄ ν ΄ -” ’ ν 1 

φρονήσει. οὐ δύὐνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ µαμωνᾷ. 
»” - ’ ω ’ « ’ 

1 Ἠκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἳ Φαρισαῖοι, φιλάργυροι υπάρχοντες, 
3 Φ 3 . ς άρον. -” 

16 καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς' "μεῖς ἐστε οἵ δικαιοῦν-- 
5 . 3 ’ - 3 7 4 ς ᾽ ᾽ ’ Λ , 

πες ἑαυτοὺς ἐνωπιον τῶν ἀνθρωπων ο δὲ Θεὸς γινώσκει τᾶς καρδίας 
ς ---α ια] Γι Β 3 , ς υ Π . ΄ -” Φ 

υμων” οτι το ἐν ἀνθρωποις ψηλο» ῥδέλυγμα ἐνωπιον του Θεοῦ 11 

19 
19 

δ. 
18 

90 

- υμάσμης-. ν ’ 
16 [ἐστιν]. Ὁ νόμος καὶ οἳ προφῆται ἕως Ιωάννου: ἀπὸ τότε ἤ βα- 

- ης » 2 μ 
11 σιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αυτὴν βιάζεται. Εὐκοπώτε- 

. 3 . - ια α. υ) 

ϱον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν, ἡ τοῦ νόµου μίαν 
-” - 3 ΄ ” 3 . 1 ’ 

15 κεραίαν πεσεῖν. ΙΠᾶς ὃ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἕτέραν 
- 5 8 ; 3 ᾽ 3 - ΄ 

μοιχεύει καὶ πᾶς ὃ ἀπολελυμένην ἀπὸ ανδρὸς, γαμῶν μοιχεύει. 

19 ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον, 
3. 6 -- νο σον » Ν ; 5 3 ὁϕ , 

90 εὐφραινόμενος καθ ἡμέραν λαμπρῶς. πτωχὸς δέ τις ἠν ὀνόματι «4ά- 
. . . 3 - ς ; [ ὀ υ] 

91 ζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ, Πλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν 

Ἱ 
. 
ι 

| 

Ι 

- 3 - - ’ 3 »” ’ υ. 

χορτασθηναι ἀπὸ τῶν ψΨιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ 

1εί, Όιε ἴοπ οἱ 1έ ἵς 5εουτεᾶ {ο 15 0η οεἵ- 
ταἱῃ οοπάἶοιμς; 241γ, 1 νι] Ῥε νΥο]]ν οιτ οννη, 
απᾶ ποῖ {ο Ῥο «στοά ννῖτ οἱ/οτς. 

14. ἐξεμυκτήριζον ἀ.] “' 5πεετεά αἲ Ππι.””.  Μυκτη- 
ρίζειν (ἴτοπα μυκτὴρ, Έα ποςθ) ΡΓορεΓ]Υ εἰσπίῇος {ο 
ἔπρπ πρ {ο ποδε; ἃ ππείαρῃος α5εᾷ ἵπ πιορδί Ί4η- 
περα {ο ἀεείσπαίε ἀεγίκίοπ. [ζοπιρ. Μα. κκ], 
4. 
8 ὀικαιοῦντες ἑ.] Τηϊς εκργεβείοη (ν/]ο] ἵ5 

νατίους]ν Ιπέετρτείεά) πιοεί ρτοραῦ]ν ἀεβείσπαίεφ 
Ὀνεῖτ αττοσαείπρ {ο Ώιειπηςε]νες α νἱτίαθ απά 5απο- 
Πεν ποῖ τοα]1ν Ὠνείτ. ΊΤ]5 δικαίοω ἵ5 ἴακεῃ, Ικθ 
Όνα ΗιρΗΙ οοπ]αραίίοπ ἵπ Ηεῦτενν, Γοτ “΄ {ο πιαε 
[σπορ εερπι] Γι. Βδέλυγμα ἵδ οι βδελυκτὸν, αὐ- 
αἰγαοί Γοτ εοπεγεῖε. ΟΕ σοαί8ε, 5 επαπεἰαίοῃ 
ππαςι ὃς τοβιτ]οτεὰ {ο ναί ννοπί Ῥείοτε, απά ἆε- 
ποίε να ροππρ οΓ ορτεπποΠΊοι5 ΟΏΒΕΓΥΑΠΟΘΡ, νο] 
εετγοά α5α «]οα]κ {ο γίσα, [ζζοπιρ. Ρ8. Υ. 9. 1 Βαπη. 
αν]. Τ.] 

16 ---Τ8δ. Οπ ενθθο ΥεΓΒ6Α, 56ο Νοίο οπ ΜΠπίΕ, 
αι. 12 δι 15. ν. 19 δι 93. απά οἨ {ο οοΠΠΘΟΠΙΟἨ 
νι Όνα ρτοσθά(ης, εοο ἸΛΜΥ, Ὠοάάτ., Καῑπ., 
απά Ὑαι, 

17. ο.» Ῥν. οἩ. 20. Τ5. χ]. 5. 3 Ρο, ΠΠ. Τ. 
19. ἄνθρωπος δέτις, ἃις.] Τί Ίαν νεο ἀἱκρυίες, 

Άπποπς αποϊεηί απά πιοάστη ΟοΠΙΠΙΕΠΙΑΙΟΤΕ, 
νε νετ Όνο Γο]]οννίπσ πατγαίοη Ός α τοι] ΠήβίοτΥ 
οτ πιετεῖγ α- ΒίΟΓΥ, ο; κοπποίηίπσ οοπιροβοᾷ οἳ 
νους, 1. ο. (ουπᾶσα ον [αος, Ὀαί αἆογηοςὰ γή] οο]- 
συσίης απά ἵπιασετ Τ]ηο Ἐθεί ΟοπιπιθΠίπίοτΑ, 
Ῥο νι απεῖομί απ πιοζστῃ, υΥ]]ι ΓΘΊΒΟΠ οοπείἆοτ ἰέ 
α” α ραγαβε; εἶποο αἲ] Όιο οἰτοππηβίπῃσθι ΒοσΠι 
Ρατ νο] ἡσαῖ, απᾶ α εἴοτγ νοτγ ἰππί]ατ {ο 1έ 18 βουπὰ 
μα Ένα Ἠαυγ]ουίαη ΟσΊηΆγα. Τ{ κοορο {8 {οο οὐ- 
ίσης {ο πουὰ πηπ{{οη, 3 
προς. πες ο ρατρ]ο νοβίτηση(α ννης 

οπᾳί ἵ ηοᾶ {ο -”-- Ὀηί Ἰναά σγπά πα]1γ 
πκο]Γ το Όνο ποῦ]ο ππά το, Όπ Οία, 

πι] Όνο Ππίήτο παπά αρεσίον οἳ Βγκκυς απιοης (λα 
αποἱοπία, κος Ἠεεσῃη, 8ΥΠορ. 

30. πτωχόε] Νο κο ἹηπΟἩ  ῥεσσαγ, 14 Ά Ῥοογ 
{ κε (μέ ρ.ΓεΟΛ. Ἀλητο, να τοσο ους 
1... 9ο Νορ ο Μπ, γή, 6. Το Ρογκ] οί α 
τε πικη Ὑν λα, ΓοἨ ΤηΝΗ τοπκοης, α (οφποΠί τονοτί 
οἵ νο πορήγ, ἵῃ νήο]ν γίονν Νοιν, οἵέο Ἠοπι, 
οὐ. ϱ. 3030. απά Ἡ. κ. 15. Ἐκ κ! σοπήπον {ο 

ασ 

Ῥο {ο οαςο Ιπ .α απά θἱ56ῃθτθ. Τὲ σνοι]ά 
866ΙΠ {ο Ἰανε Ώθοπ {πε Πδιαῖ ρ]αςθ νΥηετο Τ,4ζαΤΙΙ58 
γγας Ἰαϊι4. Όεο Νοίθ οη Αοΐς Π1, 9. 

21. ἐπιθυμῶν χορτ.] Τί Ίνα Ὀδεῃ πιαο] ἀεραίθά 
4πΊοηΡ {ο 0 οπιπιθηία{οΥ5 νλείηθτ ἐπιθυμῶν βἰσπ]- 
Πες ἀεδίγίπς, {ιω]ιο ἀεδίγεα), Οἵ Ίυ]ιο 1οα5 οἰαᾶ, ΟΥ 
/αἰπ. Ἔ]ε ἔοτπετ Ιπέοτρτείαίῖοη Ἰας Ώεει σθη- 
εταἰ1γ πιαϊηίαϊηεἁ Ὦγ αποϊεπί απά πιοάστη Οοπι- 
πιοηίαἴου5; Ῥαΐ πο Ἰαΐΐοι Ίνα Όοεῃ αἀορίοά ὉΥ 
Ε]δη., ΡαγκἩ., οαππρῦ., απά ο{μθτς, νηοςς ΥΘάΦΟΠΑ, 
Ἰον/ενοατ, ατα Ἱηκη[Ποϊεπί. Έοτ ἀγαπῷν, ἴλιοισ]ῃ 
α56ἆ 1η Πμς 8οη5ο ὉΥ {ο Οαφείσαι νντίίοις, 18 
ΏΘΥΟΥ Γουπᾶ ἴπ νο Βοτιρίατα] 9Π68; απ ἐπιθυμεῖν 
ΠΟΝ/ἨΘΤΘ Ο66ΙΓ8 ΤΠ Εναί 5εη5ε ἶπ {ο Ο]αφείσα!, 
ποτ, Ι Ρε]ενε, ἵπ ἴἶο οτιρίατα] υντὶίοτς; {ΟΥ ας {ο 
Τλ1κο χν. 16, εεο {ο Νοίο {Ἠοτο. Όιγ οΟΠΙΠΙΟΠ 
Τταηρ]αίοτς Ἠανο, ΤΙ (ήπίς, ἆοπο τίσΏί ἵπ αάορίῖη 
Ώνα 56η86 ΄΄Ἰο νου] Γαἱῃ  1π {]ιαί Ῥαββασο; αἩ 
Ἰανο αν τσ]{]γ τοίαϊπος ιο οτάἵπατγ αἰσπιῃοσίίοι 
ἵπ πα ρτοβεη!ί. Εογε 1 18 εἰπιρ]γ ἀρείνο, οἵ ιοΐἱδ 
Ὠναί 19 οχρτορφοά. Ἠ]ς ἀθβίτο, ἵπ Ὀοῖπρ ]αἱά {Ίετο, 
Ὑάξ {ο Ὁο [εά, ὅο. πο (πἰάπς Ἠὶς Ῥοεί (Ίνοτο 
νίαδ α βοτί οὗ Λοσσίπσ ή αοἰίοπ. Τα 115 18 
ἀθβίτο νναβ, 45 8ΟΠΊ6 Τοργθβοηί, πιοί Γιβ1/οα, 18 που 
οΠΙΥ ποί Ἱπιρ]ίοά ἵπ νο (στα Ιβο]ῇ, Όιέ 18, 48 
Οαπρῦ. αἸοννε, Ἱποοπαϊκίοπί νυν νο οἰτοιῃ]- 
βίαποςς οῇ νο πατταίΊνο, 

---τῶν Ψψιχίων, ἃο.] Νο, ο ογαπιῦς ννλἰο]ι 
{ε]] ῄοπι, ὅτο. αί (νο 6 φεραρς νν]]ο]ι ο/ιαπορᾶ 19 
μο οπί ποπα νο (αρ]ο.. Ἑγ νο απο ΠΙΘίαΡΙΟΣ, 
ἨγΏναρογαβ (οοὰ Ὦγν Ὦ Ου τίπ) οπ]οίπος τὰ πί- 
πτοντα ἀπὸ τὴς τραπέζας μὴ ἀναιρεῖσθαι, Ἱ. ο. πο ἴο 
ραΏιογ αρ νο 6οταρς οτ Ἰοανίηρς, Ὀί Ἰο Όχοπι 
π]οπο Γοτ Όιο ροστ. ή ννοῖο οοη{οχ{ 18 ννο]] 
Ππακίτα(οά Ὦγ Ποππος Οάγνα. ϱ. 2390. (οπηειοὰ ὮΥ 
α)] Όνο Οοπιπο ππΜουκ}, Πτωχὸν ἀνιηρὸν, διαιτῶν 
ἀπολυμαντῆρα, "ὋὉς πολλῆσι Φλιῃσι παραστῆς 
Φλίψεται ὤμους, Λἰτίζων ἀκύλους, Ν]οτο ἆπολυμ. 18 
εχρ]αίπος ὉΥ ενα 86Ο]. τὸν καθάρµατα ἀποφερόμενον. 
Το ο πο Πημίγηίο» νο ση βίοπα ο πιο {Ισ Τ8 
(ακίήρ Ολο καοῃ αἲ α- το πιαπ) ροτίπς απά 
ένο οχργονείοῃ ἀσποίίης οπ( πα πες ἴπνοτο, νο ρ]ι 
Ποπιο]γ, ἵπ ίτοησ. Τ]νο δᾷ απά Τ{ ]πον αγο Παν» 
ππισὰ Ἐν α Κἰπάτος ῥππκασο αἲ Όνο Ην ἵπ (στ 
115. Αἰτίζων ἀκόλους τε καὶ ἴκβολα λύματα δαιτός. 
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3 ΄ ΄ - ” 

πλουσίου" ἀλλὰ καὶ οἳ κύνε ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 

ἸἨγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὺν, καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν 55 

ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον [τοῦ ᾿αβραάμ. ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος 

καὶ ἐτάφη. Καὶ ἐν τῷ ᾷδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων 53 
ἐν ῥασάνοις, ὁρᾷ τὸν ᾿ἄθραὰμ ἀπὸ µακρόθεν, καὶ {άζαρον ἐν τοῖς κύλ- 

4 τα, 66, 94. 
Ζει, 14. 12. 
Ματς 9. 4. 

2 . ” .. ’ ΄ 

ποις αὐτοῦ. Ὁ Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε' Πάτερ ᾽αθραὰμ, ἐλέησόν µε, 
΄ ε. ’ . ’ - ’ 3 - 

καὶ πέµψον {άζαρον, ἵνα ῥάψη τὸ ἄκρφον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ἕδατος, 
9 ζω 3 .. ’ . εϱ/ 2 - . 9 ’ 

καὶ καταψύξη τὴν γλὠσσάν µου" οτι ὀδυνῶώμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 
Ύ . 4 9/οὐ.5Ι.19. 9 Εἶπε δὲ α42ρααμ Ίέκνον, µνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες [σὺ] τὰ ἀγαθά 56 

. -” - . ο - εϱ” 

σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ «{άζαρος ὁμοίως τὰ κακά᾿ νῦν δὲ Ἰ ὅδεπαρα- 

---- ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες, ἃο.] Τη πιαδί ποῖ, η Ἡ 
8016, Ὀε οοπβἰἀοτος α8 πιθαπί ἴο ποίθ απ αἰρυία- 
εἶσπ οϐ Ἱματατας)’ εαΠετίησς; ουσ] ιο {οησαο οἙ 
ἃ ἀομ ἵ5δ Κποννπ {ο ὓ6 Ποα]ίπσ; Ὀαῖ οπ]γ (15 Ε- 
Όιγπα. απά Ώοδάτ, τοππατ]κ), {ο τερτοφεηί 5 Πε]ρ- 
155 απά πηἰκεταῦ]ο οοπάίοι (ντ 5 αἱσθγβ 
ποϊίηετ Ῥουπά αρ, ποτ πιο]ήβεά νι κο γ. ὃ- 
ἃπά οοηδοφοΠ!1γ ιο αμπο]ιαγαδίε πεσἰεοί οἱ έιο 
γἶο]ι πιάτο. 

25. ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγ., ἃο.] ἜΤηα 
εἰάειτ (οπιπιομίαίογς ἴα]κο Όχοβο ννοτά» Ηετα]]γ; 
Όνα πποτο τοσθηί οπ65 ἐπ] Ὠναί Όνο βἰππρ]ο Ἱάθα 
οἳ Ἱμαατας Ῥοῖηρ τοππονθά {ο ΒΙΡΙΕΠΙΘ Γε]]οΙγ ἵπ 
Ἠθανοῃ, ἶ9 αογιεά να Ἱππασετγ αρτεσπὺ]θ {ο {πο 
ορίπίοης οῇ πα Ίοννς; ν]]ο] ατα βἰαίεὰ απά Ἱ]- 
Ιηδιταίεά Ὦγ Ὑγείς., Ῥομοείίμ., απά οποτε, οἶτεὰ 
ος το[οττοᾷ {ο ἵπ Ἠθοθην. 3ΥΠΟΡ., Γτοια νν]ή ο] Τί 
ας ἐκ ναί Όλο απ ποῖίοης Ργενα]]οά απποπᾳ 
ενα τος απά Ἠοπιαηβ. Νονν 1 Όποτε Ἰαά Ῥεσι 
ΟΠΙΥ πο οἰτουπηδίαπος ο Ἡπς Ὀοῖης οαττίοά ν να 
4Πσε]5 {ο (πε ρ]ασς οῇ εἴοτπα] Ὀ]]ςς, ---- ἐιαί, Ἱνονν- 
6νετ αρτοσαῦ]ο {ο νο ποίΙομς οϐ νε ᾖεννς, νου]ά 
Ἰανο Παά 8οπιο οοµπίοπαησο {ος 1 ἵπ ου Τ,οτὰ”8 
νοτάς; εβρεσία]1γ, αν Οδ οῇῖσο (Ώοάάτ, τΤε- 
ΠΙΠΤΚ5) ννου]ά ο εαἰίαθ]ο {ο Ενεῖτ Ὀσπονοίεπί πα- 
{1Τ6Β, απά ἴο πο οἰτοιππείαπος» οῇ α ἀερατίεὰ 
αρίγ.. Βυιί νο νο οοηκἰἀθτ νο ππαΠΥ οἵεν 
οἰτουπηξίαπςςθ οοππεσίθὰ νι ς 8 νο ἄπενε- 
χθῆναι αὐτὸν εἰς τὸν κόλπον τοῦ ᾿ΑΛ. (ννπἱο]ι Ίνα τεί- 
εἴ{6ηῃοςο {ο Όιο Οτοπία! οαφίοπα οἳ γοοὐπίπς αἲ 
(αρ]ο, Ὁγ νμίο] ιο Ποιά οὗ α ΡοΓ8οή εἰ ίηρ πεχί 
Μπα νο Ὕνας αἲ ο ορ ο) ἴἶνο (το πίαπα ὙναΒ 
ῬτουσΏί αἰπιοςί ἵη ήν Ἱαρ (9ου Νοῖο οἩ 10] 
νἰ, 1.5 παπά Ὠναι, αοσοτάἶηῃ το νο ονν]α] ορίη- 
Ι9Π8, πηΠσοε]ς Ἠοτο οΠαρ]ογοςά {ο οοΠπνεγ ιο Ὀπὰ {ο 
ο], αφ ννε]] αν πο σοοᾷ ἴο Ἠδανεῃ, 1 λοι]ά 
866 Ειαί πο Γογπποτ νίουν 1 πο πιοβί οοττου!. 
Ὑεί ἰἱ {9 {ο ο Όοτπο ἵπ παἰπᾶ, λαξ πο γεκροπαἰδθίέη 
ος. ος [,οτά) ρατί 19 πνο]νος ἵπ Ες οπφο, ἃ5 ἵπ 
Οιαί οὗ νο Πα ποπίαςσα; οι ους Ὀοδί ΟοΠΙΠΘΗ- 
ἰαίοτς απά Τηδοἱομίαμς ατο αρτοςεά, ναί ἴπ ραγα- 
Ροὐΐσα] παγγαἰίσπα, ρτονιάσοὰ νο ἀοοίτίπος Γπου]- 
οσίοᾷ ὃο εἰτίοῦγ (τας, νο (στης ἵπ νήσο] νου 
8το οχρτολκοά ππαν Ὃο πἀαρίοά {ο νο ρτοναἲ τη 
ποβίοης οἱ λος {ο Ὑοπα 6Υ ατο αἀάτοφκοά, 
Ώθο ΟΤτοί., Ὀοάδν,, απά Ἀποκη. 

25. ἐν ἀἆ δη] 3ο Νοῖο οἨ Μαϊ, χὶ. 30. Ἠοτο 
ἰπάσςὰ, ἵ ἵν οοπηπιοπ]γ εαρροφοά Όναι το κ οτά 
ἀθποίος 1111, νο μίας, ο (οπή. Ἀπὰ ενοι 
Ῥτοίσδεκοτ βίπατί, ἵπ Ἰ Εκοροίίοαὶ Έκκαγς οἩ 
/οτὰς ἀοποίίης θαἴατο ραπ]κηηοηῖ, παδίρης ή 
86ΠΑΟ ; ἠνοιρ]ι Ίο αὐηῖτς ναί ή 19 να κ 4 
«αμο ννηοτο (πο ννσξὰ οαττίος ναί Ἱππροτί. είς, 
Ἠοβεπία., απά Οαππρῦ,, Ἠοννονοτ, ἴπκο ἴ ἵπ νο 
μκαα] εἰσπίβοαίίοῃ {ο ἀθποίο {νο ρ]ασο οἳ ἀορατίοὰ 
ρου], Αλιεοί, οἵ Ἠαάος, νήσοι νο ουν ἃ5 ΝΕΙ] ας 

Όνο (τεεΚς εαρροβεά {ο Ὦε ἁῑνιάεά Ππίο ἔννο ρατίς, 
Γαγαάίΐδε απὰ , οοπίίσαους {ο επον οὔνετ, 
Ὀα{ εραταίοά ὮΥ απ ἱππραφκαῦ]ε «Ἠαδτη [ας Ἠογ, 
Οαστη. . 19. 39. βοάεδφιο ἀἰφεγείαν Ῥίοταπα "], 
8Ο ΠΑΙΤΟΝ, Ἀοννενοτ, Οναί Όνοιο ννας α ργοδρεςί οἳ 
οπθ {Ποια πο οἵπεγ; παγ, επ] Ὠναί Ονεῖτ τεερες- 
{να Ἱππιαίες οοι]ά οοπνθγεο γῆν εαοῖ οἵνογ. 
ΤἨα5 Ῥοῖ]ι ενα τίοὮ τα απά Ἱναπατας ννου]ά ὃν 
ο ἵπ Ἠαάες, ουσ] ἵπ ἀῑβετεπί ρατί. 
Τ]η8 ν]εν/ 86ετη» ργο[εταῦ]ε, Ῥεσαυςε ἴτ 15 Ὀείτετ το 
αγοἰά βαρροδίηρ ἄΠΥ 5ο] απαφηα] εἱσηίβοσίίοη 8 
Όιο αὔονθ. Ιπάθεά, 1 ἐν τοῖς βασάνοις Ὃς ππεπηξ 
α8 ΚπῑΠ. (Ίο τείαῖης ο ϱΟΠΙΠΛΟΠ αἰσπίβοα ποπ) 
Β4Υ5, ἴο αμα ἱ1ῇν ἐν τῷ ᾧόμ, Ὠναι ο Η9ε]! ἀεοίάεά]γ 
Ῥτονθς {αί ᾧδης πηεί Ὁο ἴακεν ἵπ Όνε αξιαὶ 
εεηςθ, --- οι εγνν]κα, ποσοτάἶπρ ἴο νε αἰσπιΠοσίίο 
1Ηε)Ι, πο 5αοἩ αμα βοαίίομ οοσ]ά Ἠανε Όεεῃ πεςε»- 
Β4ΤΥ. ΤΠ Γιο, ἐν τοῖς βασάνοις ὑπάρχων ἵ5 οφ υἱνα- 
Ἰεηί {ο ἐν τῷ ταρτάρῳ ὗ. 5 δι. Ῥείΐετ ερεακ: Πποτο 
ἀεβηΙ{ε]γ, 2 Ρεῖ. Π. 4, σειραῖς ζόφου ταρταρώσας. ππιὰ 
/οδερ]. οοηί. Αρ. Π. 90. ἐν ταρτάρῳ ὀεδεμένους. Τε 
. τεργεκεηίαίίομ 18, Ιπάσεά, ΔΟΟΟΠΙΠΙΟ- 
ἀαπίεά {ο κ ονν]κ] 1άεας, απιὰ νο ἰην]εϊυ]ο κἰαῖο ἵς 
ἀεβοτῖρεὰ Ὦγ ἵππασες ἀεπ]νεά Γοπι 1 δεπΦεδ. 
Βυΐ ἴ 8 ροῖπᾳ {ου [αχ {ο καν, Ντ. ο ογίῖῃ ο 
ϱΟγ]γ απά απ) ναί « ννε ατο οΠ]Υ ἴο [π[ετ ἴἶνα 
ἀοοϊτίπο οἱ α [πίτα δίαΐε οὗ τον/ατάς απά ραπ]κ]- 
πηθηίς.”. Εος πη]εςς νο «Ἴρροςε {πε ργεαί 5ουτος 
οἱ αἲ] (γαῖ]ν {ο βαποίίοη εγγου, νο οαπποῖ Ὀαἳ ΤπΓετ 
Όναί Όποτε 195 απ ὑπίεγπιεαϊσίε κίαίε Ὀε[οτο νο εῃ- 
οτα] τοδυγγθςίΙοῦ ; ἶποῬ ναί ἶ5 ἴοο Ρτοπαπεπί α 
{οπίπτο οῇ ιο τορτοφεπία {ου {ο ὃς παπαῦετο νντ]ι 
οἰγοιηκίαποςς Ιπογε]γ οὐπα 

90. ὅδε.] ειν ΠΙΑΛΥ ΛΒ5., Ὑ ετείοῦ», Εαΐ]νοτς, 
ππά οατ]γ Εάά., Ίνανο ὧδε, νο ἵ οὐ τοά Ὦν 
Μαν. απά Ῥο]νο]α. Βαι, Ὀνουρ]ι Ες ππαν 8οσπι 
αστοσαῦ]ο {ο α ννο]]-ΚΠοΝη οπποῦς γεί Οναί 4οος 
ποῖ αρρ]γ {ο ννοτάς εχορεδἰπμὶν εἰπί]αγ απά οβίοα 
οοπ/{ουπάεά; ἵπ Ν]ήσὮ οἳκς πιαπκοτὶρί απ οτγ 
ἵ απια. Γγοργίείν πιαδί, επ, ἀεοίάςο ; απά ναί 
Ἀετο τοφυἶγος ὅδε, 

--σύυ.ιὶ Τις ἵς οπα εέοἆ ἵπ «ονοτα] ΛΤ85., Ὑοτ- 
βοῦς, απά Ἐαίλιογα, απά ἵκ οππος]]εὰ Ὁν Οτίςκὺ., 
Ὅλεαπα,, απά Ῥο]ιοίκς Ὀαξ νννοαί ΓοπΚΟΗ; ΓΟΓ 
Ὀοκίάος ναί νο απ ]νοκίς τουυίτες Όλο σὺ, απά 
νο η ΠοἶθποΥ οἳ νο ονἰάσηος Γοτ οπποε]ττηῃ Ἱε, 
(ναί οὗ. Ἐεγείοπς Ὀοῖπμ η α οπκο Ἰἶκο Ες Όε 
µκωρς νο ος ποσουηί Γοτ 198 οπεκκίοπ ἵπ ές 
Νανα Γος κ ἱηβογίίου, ἵπ οπε οπ]γ, απά Όναί πο 
α νοτΥ Ρτοβαβ]ο οπςο, 

--μνήσθητι ὅτι --- ὀδννᾶσαι.] ἜΤ]νο ννογᾶς ατο οκ- 
οο]]οπί]γ ραταρ]τακοὰ Ὦν Ἡρ. βαπάστεον. Ἀοτιη. αὖ 
Ῥορυ]απα, Ρ. 151. “ Τ Όνοι Ἰαδεί απν Οήπα ροσά 
π ποσο, τοπιοπαοτ νου Ἰνακί Ἠπά ην τοννατὰ ἵπ 
οαγί]ν αἰτοπόν; απά πουν ἴ]γοτο τοππαἰποἩ Γος (μου 
ποῦνίηᾳ Ὀπξ Όλο [01 μιπίκ]ωπεπί οἳ Ολπο απρος]- 



πο 
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9ϐ καλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 

2095. 

ὰ. ἂπ. Ἡ κο 4 .ὰ. ο. αλ. Δ 
Καὶ ἐπι πασι τούτοις, µεταςυ Ίμω) και 

ἡμῶν χάσμα µέγα ἐυτήρικται' ὅπως οἳ Θέλοντες διαῤηναι ἔνθεν πρὸς 

91 ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσω. Εῑπε δέ᾽ 
- Σ , , 3 ευ ” » , 

:Ερωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέψης αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὀς 

99 µου" ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς' ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ 
΄ - - ’ 

99 καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς ῥασάνου. 
.. ΄ ι) ΄ . 

᾿αβραάμ Ἔχουσι ἸΜωῦσέα καὶ τοὺς προφήτας 
- 3 - 

ἆλλ᾽ ἐν τις ἀπὸ νεκρῶν πο- ς . .-- ὰ, 239 ΄ 3 ΄ -, 

3) Ὅ δὲ εἶπεν Ουχὶ, πατερ 4ῤρααμ 

3 - 

΄.4έγει αὐτῷ «1ο 
3 ’ » ω ᾖ1οἨῃ 5.99, 45. 
ακπουσατωσαν αυτωγ. ο ον ο]. 

ἓτ. 11. 

7 ’ - . 3 ε., .. ΄ κ, 

91 ρευθῇ πρὸς αὐτοὺς, µετανοησουσι». Εϊπε δὲ αυτῳ Τι ΠΙωῦσέως καὶ 

- -- 3 3 ’ 3 ’ Γ - 3 υ) 

των προφητων»ν ουκ ἄκονουσι, οὐδὲ, ἐαν τις ἐκ γεκρῶΩ» αἄναστῃ, πει- 
ΜΤ. 

σῷήσονται. να τς. 16. 
ι ΧΥΠ. ΕΙΠΕ δὲ πρὸς τοὺς µαθητώς -ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἑλ- Τ 

9 θεῖν τὰ σκάνδαλα" οὐαὶ δὲ δι οὗ ἔρχεται. «4υσιτελεῖ αὐτῷ, εἰ μύλος 6 

κα. ὄνικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔθῥιπται εἰς τὴν θά- 

3 ]ασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίση ἕνα τῶν μικρῶν τούτων. προσέχετε ἑαυτοῖς. Ιδ 

/. 
Ώου. ο νο ανν (8 ΤΠ 

. 3 .  »” Β Δ λ 

᾿Εὰν δὲ ἁμάρτη εἰς σὲ ὃ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ καὶ ἐὰν µετα- 
. Γ ς [ή -” ς Π ς ’ 3 ᾽ Δ 

4 νοήση, ἄφες αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ εἰς σὲ, καὶ 

ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἐπιστρέψη [ἐπὶ σὲ,] λέγων ᾿ ΠΜετανοῶ ' ἀφήσεις αὐτῷ. 

πεςς ἔοτο ἵπ Πε. Βπί αξ Γοτ Τ,ατατας, ης Ἠαίῃ 
Ἠαά νο οἸναββφειπεπί οῇ Π5 Ἱπβγπηϊαες οπ θαγί] 
αἰτοαάν ; απά πονν τεπιαϊπεί] {οτ Ἠῖπι ποθηῖησ Ραΐ 
Όιε γειραγά οἳ Ἠ]5 σοά]ϊπεςς Ἠετο ἵπ ΠΗεαυεπ.’ 

. ἔνθεν.] ἜΤΓηἱ5 ({οτ νε «ΟΠΠΠΙΟΠ Γθαάῖηςσ ἐν- 
τεῦθεν) ἵ8 [οαπά 1η πιαην Μ55. απά ἴἶνε Ἐά. Βτίης, 
απά ννας τισ] ]γ αἀορίεά Ὁγ ἨΨείς., Μαιίμ., απίεἙῦ., 
απά Ξε]οίχ; Έιε οΟΠΠΠΠΟΠ τεαάίησ ρ]αϊπ]ν Πανίησ 
αγίκεη ἴτοπι α πηπτρῖπα] ρ]οβ. ἵῃ πο Ἰαΐοτ (τθ- 
οἶδπι τος Όνα Οπήσ5 οἶτεά Ὦγ Βοτπεπῃ.) ἔνθεν Υα5 
πφεά Γος ἐντεῦθεν. Ἠονγενετ, (8 ννα5 πο Ἰππονα- 
ἤοι; εἶποο 1ὲ ἵ9 Γουπά ἵπ Ἠοπι Ἡ. αχ. 19. Τί 
Ἠπά ργουαῦ]γ αἴνναγ» δε τοἰαϊπθὰ ἵπ {θε ΟΟΤΙΠΙΟΤΙ 
ἀῑαίεσε, Ενουσίι, ἵπ με πποτθ τοβποὰ ἀῑοίίο, ἐν- 
τεῦθεν ννα» εατ]ν αυ (αίεά. Ὑεί ἔνβεν ἵ9 Γουπᾶ 
ἵπ ΓἩπογά. απά Χθπορμοῃ. Ἰ]ναῖ 18 Πποτο, ἐνθεν 
καὶ ἔνθεν οσετ (οηποεπί]γ ἵπ πο Βερί.; ἐντεῦθεν 

τατε]γ, αἱ Ναπηῦ. κκάἰ. 24. φραγμὸς ἐντεῦθεν καὶ 
Φραγνὸς ἐντεῦθεν. Απά Τηασγά., ἵπ α αἰπηί]ατ Ρ38- 

, ας ἔνθεν, η. 81. ὁδὸς δὲ Ἔνθεν τε καὶ ἔνθεν. 
δι ται.] Ἠεπάετ, ατη, οἱ δ/γίοι δή 
αι, ὅή Δραγίπσ ερίποκς ο ἔἶιεδε ἐγή]ι9. 
Μωῦσέα καὶ τοῦς ολ μκωψ (νο βποτοὰ 

αι. χν. ὔ.)1 αἰ] το- 
πεα]πᾳρ, πποτο οἵ 68. ο]θατ]γ, Όνε ἀοοίτίπο οἳ α 
βιατο ία, απά α ίαίο ος 41δικς απά ρυπ]ςη- 
πορηίς, 

30. οὐχί.] Τ]ο οοπείταςίομ ἵ9 οΗριίοα]. γα 
σοκ Υ ἀκούσονσιν, “' Όνευν νι] ποί αὐοπά {ο 
Όνρπ, μερα Όνοπι αν Τ ἀῑά, 

31. εἶ Μωῦσέως --- πεισθήσονται] Ἴϊο ὀοννν 
ΌνοπνκεΊγες Όναί νο [ανν ννας ἀο]]νοτοὰ 
{ο Όνεπι Ὦγ Οσᾷ, απά οοηβγιηοὰ ΒΥ ππαπ(ξοφί πιά 
σπα! πτκε]οα: Όνο Ῥεροτί ο νν]ήο]ν, 5 Ἠαπόσὰ 
ἁσννη {ο ναι .. Ώνείς αποθκίογ», νου Ἠιὰ το- 
εεἰγεὰ, ει Όναγ Ἰοά α [ο αφ. (ο νο ρ]αΐη 
ἑπ]απεύσηα οἱ Όνο Ἰανν, Νοθιπα, νοτοίοτο, Πήη- 
ἀετοά Εναίε τοπική ση ἵνα α ρογνογκο παίπὰ, υ- 
ηλ ναα ἵο οπαίνασα, ας (της, νν]ναί νογ σον] πο 
ο το ἔνο αἱκα, (Ἠοεοηπη.) Το Άσο ΠΥΑΥ 

να. : Οεεπείοῃκ ο τοροπίαησο 
απά τῇ ατα Πο νπμίηᾳ {ο ἴποπα, ΤΓ, 
Ὀνετοίοτε, Όναγ γη] ποῖ «ηῦγασο (Ἴρχε; Ποῖ ονΟΠ 

πιῖγασ]εδ οου]ά πιονθ {λαῖτ Ῥογνογεο απἆ 5αῬροτη 
ν]]ς.. Ἐοτ, α 1ὲ ἶ5 ννε]] οχρτοςδεά ὃν ντ. ΒοαίἩ 
(Βεγπι. Υο]. ἵν «πνηοτε α 5ίτοης Ἰηγοίεταίο Ίουο 
ΟΕ εἵπ ας πιαάθ αΠΥ ἀοοίτῖπθ ος Ρτοροβ!{]οη ν/πο]- 
1γ πηδυἱίαρ]θ {ο {πε Ἠεατί, Πο αγσαπηεπί οἵ ἆεπιοῃ- 
βίΓ4ΙΊοΠ, ΠΟ ΠΟΥ ππἶτας]ε, Υνλαίδοδνετ, νν]] ὃο αΏ]α 
ιο Ὀτίησ ιο Ἰθατί οοτάΙα]]γ {ο οἼοδο νν]ί] ΟΥ 16- 
οεῖνε Π. 366 ποτε ἴπ Ώοᾶάτ. απά Οαππρῦ., αμά 
4ἱ5ο α Ὠϊκοοιπεο Ὦγ Βρ. ΑίετΌιτΥ, νο]. . 6η. 
2, απά Βρ. Ἀπετ]ουσ]ς, νοἱ. Π. Ῥοσπῃ. 10. 

ΧΥΠΙ. 1. ἀνένδεκτόν ἐστι] Γοχ οὐκ ἐνδέχεται, νΥῬ]ο]ι 
οσο τς ἵῃ Τακο ΧΕΙ. 90, απά ἀοποίος ναί πθςςθς- 
ΒαΓΙΥ πηαδί Ἠαρρεπ, ΓΓοπι ἴπε οοπάἰποη οῇ πιαη. 
96ο Μα. χν]. Τ. απᾶά Νοίθο. ἜΤ]ιο τοῦ Ιηςετίοςί 
Ῥοίοτο μὴ ἐλθεῖν [τοπ ππαπγ ΝΤΑ. Εαΐ]ογς, απᾶά 
οαγ]ν Ε44., απά αἀορίοςά Ὁγ Μαίι., ἀτίοςὺ., αΐοτ, 
απά Ῥο]ο]Σ, 19 ρτοβαῦ]γ ρεπιίπο, Ὀθοίησ οργίπἰη]γ 
αστοαπθ]ο {ο [πο ε5δασο ο ϱι, Τμκο. Απά πας 
νο πΙαγ τοπάετ Πίατα]])γ, «19 Ιπιροδδίρ]ο Γοτ οἱ- 
{οποςς ποῖ {ο οοπηο.) 

Ἰπ πο Γο]οννῖπσ ροτίίοης {λογο ἵ8δ ΠΟ οοςββΙΟΠ 
{ο Ρροτρ]εχ οπγ5ε]νο αὐοιί {ο οοππεο[ίοπ ; 8ἶποο, 
48 νο οερί Οοπαιπεη{αίοτς Ἠπνο οΏβογνος, {ο 4ἱδ- 
6ΟΠΤΑΘ ἶ5δ Γοτπιοά οἩ ἀοίασ]ιοά αἀπιοπΙοης, απά 
οοπΣοΩΠεΠΙΙΥ πο οοΠΠΘΟΙΙΟΠ 19 ὑπ/οάοι]. 

3. λυσιτελεῖ.] Ἠοετο Όνοτο 18 ο {οφποπέ ε]- 
ρα οῇ μᾶλλον. 

ὦ, προσέχετε ἑαυτοῖς.] Τ]οβο ν/ογβ ππαΥ Ὦο το 
Γετγεὰ ο ιο {ο νι]αί ῥγεορήρα, ος {ο ναί [οῇ]οιον. 
Απά Ἠθτο Εκχροβίτογη ατο ἀῑνίάοὰ ἵπ ορ]πίοη. Το 
/0ηπιεγ γίονν 86οΠΙΑ ρτο[οτα)]ς, βἶπορ ΐς 80/2ΠΙΠ 
/Γογηηµία ο) νναγηίης 19 οογίπ{π]γ παοδί η ἰ(αῦ]ο {ο 
ναί Ίνα μέ ρτοσσάοά, ἜΤ]ο δὲ, ίσο, ]αλί αβος, 
νο Ίνοτο (18 νοτΥ μα Πιτ] νο (ταηβίτίοη 
{ο α πον/ αρ]οοί, τα γον πουν (ναί νο ννογζφ 
Ῥο]οηᾳ {ο Όνο ρτοσθά(πα, Ἠονονοτ, ἵί πια Ὁο 
ππθαπί [ον ΛοΠ, 36ο ΝΤΟ αππά ΟΗρίη. Ον 
νν]νί Γο]οννα, σπιν. [ονίί, χἰκ. ΤΤ. Ῥτον. χνι]. 9. 
Εσοίης. χἰκ. 15. 

4. [ορ Μα, κνΏῃ, 51.] 
--ἑπτάκις] [ος πολλάκις:  Πποφποπί Ἠουτονν 

ἰάΐίοια, Ἴο ἐπὶ σἳ αβογ ἐπιστρέφῃ ἵν οιη{σὰ ἵπ 
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ΜΤ. 

17. Καὶ εἶπον οἳ ἀπόστολοι τῷ Κυρίῳ"' Πρύσθες ἡμῖν πίστι. Εἶπε ὅ 
90 δὲ ὁ Κύριος" Ηἱ εἴχεε πίυτιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ ϐ 

συκαμίνῳ ταύτῃ Ἐκριζώθητι, καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ Φαλάσση" καὶ 
ε ΄ ” έεωοω η . Γ. - - .”, ο - ” 

ὁ ὑπήκουσεν ἄν ὑμῖν. Πῖς δὲ ἐξ υμῶν δοῦλον ἔχων αροτριῶντα ἡ ποι- 

µαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐφε" Εὐθέως παρελθὼν ἀνά- 
. δε. 3 3 .. δρ... κε... ΄ ’ 

πεσαι αλλ οὐχὶ ἐρε αὐτῷ ΕΒτοίµασον πί δειπνήσω, καὶ περιζωσά- 8 

µενος διακόνει µοι, ἕως φάγω καὶ πίω" καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ 
’ 

πίεσαι οὐ; ΛΜ χάριν ἔχει τῷ δούλῳ ἐκείνῳ, ὅτι ἐποίησε τὰ διατα- 9 
) τα.» 2 - ε’ κ"νἩ 

χδ έντα [αὐτῳ]] ; οὗ, δοκῶ. Οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ποιήσητε πάντα 10 
, μα ΄ ο 

τὰ διαταχθέντα τὉμῖν, λέγετε 
.] -- ’ 

ωφείλοµεν ποιησαι πεποιήκαµεν. 

Ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν' ὅτι ὃ 

ΚΙ ἐγένετο, ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ αὐτὸς 11 
διήρχετο διὰ µέσου «Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας. Καὶ εἰσερχομένου αὐ-- 19 

δ », ’ δν. »- ' -. ει 2 
τοῦ εἴς τινα κώμη», ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν 

.ς . 3 7 ᾽ , ὁ 3 . | 

πόθῥωθεν᾽ καὶ αὐτοὶ Ίραν φωνὴν, λέγοντες" Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον 13 
. ].ον. 18. 9. 
4 1. 3. 
Μαι. 8. 4. 
εαρτ, ὃ, 14. 

ἡμᾶς ἡ 
3 μ .. 

α καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς /1ορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς 14 

ἱερεῦσι. Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς, ἐκαθαρισθησαν». Εἰς δὲ 16 

ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάΦη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν 
, 9 ’ . " ΄ .) - . - 

Θεόν καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρὀσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὐχαριστῶν 16 

ΥΟΓΥ ΠΙΠΗΥ Μ988., Ὑδγβίοπς, ππὰ Εαΐλοτς, απά ἴ5 
οπποε]]εά ΡΥ γαίς., Μαι. ἀτίοξὺ., Ῥλσπα., γαἲ., 
απά 9ομο]2. Βυαΐ νο ενἰάεποο {ος 1 15 5ο βίτοπᾳ, 
Όιαί 1 18 πιοτα ρτοβαῦ]ε πα νγοτάς Ἰνογο οπηοά 
Ὦγ 8οπιο ονογ πῖσο ΟΓΙΙ65, {ο τ6πιονθ Ὑν]νας 5οθπΠῃ- 
οἆ απ οβοπεῖνε τεροΒοἨ, Όταν Ὠναί 11 ]ου]ά Ἠανθ 
νδυι. Ῥτουσῆί ἵπ {ο οοπηρ]είο ἴνο΄5οῃδο. 3160] 
εοτί ο {αμίο]οσγ ας (5 δέγεπις σης να 5επςε, απά 
5 Γουπά 1π ιο Ὀδρί υτ]ίογς. Ἔ]ο Εάῑίοτς Ἠανο 
ο)ήοβν Όοσπ Ἱπάασας {ο σαποσ] {ιο ννοτάς, Ώεσπαςθ 
Όπου Ονουσ]ί ἶνο οχἰείοηςσο ΟΓ Όννο τοπάἶπῃ», ἐπὶ σὲ 
3η πρὸς σὲ, βΊιοννοὰ (ναί ῥοί]ι Ίοεγε Γγοπι {ιο πιαγ- 
ῥίπ. Βαί ἴἼχοτο ατο οχοορίίοης {ο Ὠπαί, α5 νε]] αν 
πποδί οἴπεγ Οτ]άσα] Όαποπε. Απά οπθ ἶβ, ὙΝηετο 
ἃ Ρηταςο ογ οἰααδια]α ἶ5 πο] αφ ἴπο ΟΠΙΠσς, {Γοπα 
ονοΓ Γα5Ηάἱοβης»ς, πνο]ά νο Ἠκεὶν {ο οὐ]εοί ἴο 
απά αἱίοτ. Εος, ἵπ εασῇ α σᾳφε, ἴπθτο πιαν Ός 8ου 
ογα{ νναγς ὮΥ ννπῖο ἐπο αἱ]εσαά ἱππρετ[δοίίοῃ πηὶρ]ε 
Ὀο τοπιονοά Ισ] πιαγ αἲἰ Όο τοβοτίσᾶ {ο ὮΥ πα 
Οτίήσα. Απά γαι ναί νν]] πο Ῥρτονε ναί νο 
τοαδίησᾳα ατο αἲ] αἰίκο πο σοπαίπο.. Οοτίαϊπ]γ Όπα 
εχἰαίοπος οῇ να ννοτὰς ἵπ ιο Ῥθεο]. Ἀγτ. Ύ εγδίοηΒ 
ατίορίς Οοῖγ Ἠ]σ] απο α1(γ. 

6. συκαμίνφ] Ἱ. ο. πο [ος «ήεαπιογις ο  Εήππα)- 
πδς α του νοκ Ίθανος τοπρπηρ]ο ιοκο οὗ ενα 
πηῬογεγ, παπά 19 (Γαἲς ναί οἳ νο ἤμ-ίτου. Τί 18 
{οαπά ἵπ Εσυρί απά Ῥαἱοκήπο, απ ἶ9 8ο οπ]]εά α8 
γοβοπηυ]ησ ο σ-ίγερ ἵπ ἴ5 (ας, απά νο πυί- 
Ρεγγη ἵπ 18 Ἰοαῇ. 

8. φάγεσαι καὶ πίεσαι.] Ἴ]οχο πτε, 35 Ἰλοίς, 
ὀὔαογνον, 3 Ῥοτς, Επί. ΝΤιά. Γογ φάγη παπά πίῃ, πς- 
οοτά(ημ {ο πο οατ]γ πδαρο (νο]ι, 1 86ΕΠΙΒ, 60Π- 
πασά ἵπ πο «ΟΠΙΠΠΟΠ ἀῑα]οοί {ο α Ἰπίο ρετίος}, 
ΝΟΤΟΡΥ φάγομαι Ἀπιὰ πίοµαι Ὑοτο α9οᾷ Γοτ φαγοῦ- 
πι Ἀπά πιοῦμαι. 36ο Μαιν, ασ, οτι ὁ 10τ. Ἰ. απά 

Ἠυείπη. ο, Οµ, Ρ. 3Η. ἀλλὰ οὐχὶ ἐρεῖ νεο πιοἙί [ου 
Γκαὶ ο. πο ἀοοιτίπο οομαϊηθᾳ ἵπ γετ. Ἱ--- 10 ἰ8 
Ρ]αϊπ]ν Ες, ναί 1ο τονναγός Ἠε]ά ους ο ϱ Ἠτί- 
«απ οὐοάίοπσο αγο ποί οϐ πποτῖε, Όνί ρατε]ν οἳ 
στασο, Όηπ νο] Τ ννου]ά το[οτ νο τοπάοτ ἴο ἃ 
Ροννοτ[α] Ἀθπποῃ οὗ Ὀν. Βου ον δοῦ κκ, 30, 

οπ{11εἆ “Το Ώουσίτῖπο ο πποτῖξ εἰπεθᾶ, απά Όια 
ππροβεϊρτγ οὗ Μαπ)5 πιετ]ῖηᾳ οὗ (οἆ.” 

ϱ, μὴ χάριν ἔχει. Καπ. τοπάςτε, παπι στα ]ατα 
παθετο ἀοῦεί,”. νο] Ἰ αρρτονγεά Ὦγ Βογπεπη., 
Νο μἶνος 5ονετα] εχαπηρ]θς ο Οι] 8εηκε, απἀ το- 
{ετς {ο νατίους Οή1ο8. 

---αὐτῶ.] Τις 5 ποῖ Γουπά ἵπ ποατ]γ αἲ] Όνα 
υοεί ΝΤ85., απά 1π βενετα] Επίλετε απά εατ]γ Εάά., 
απά 15 νι Γ6πΒΟΠ οπποε]]εά ὮΥ αἰτποεί 6ΥεΓΥ 
Εάῑίοτ (γοπα Βεημ. ἴο Ῥομοῖα. 

1]. ὀιήρχετο διὰ µέσου Σ] Όπ Όιε οχαοί Γοτορ 
ΟΕ ή οχρΓγθβείοη ένο Οοπιπηεη/αίοτε ατα ἵπ ἆοιθί 
εἶποο Φαπηαγία απά (α]ΐ]θο 8οοπῃ {ο Ῥο πιοπῖοποά 
ἵπ ἃ ΤΙΠΠΠΘΓ πε ΤΕΥΕΓΑΘ οῇ ἠείτ σεοσταρ]σα] 
Ροβίτοη. Βηί ἵί ελοι]ά γαίες 8οοπη [αΐ πο πο- 
ισα ἶ5 πιοαπί οὗ ναί μι γ- απά Οναί ατοι., Ὀ9 
Ῥίει, Ἠ/είς., (απιρὸ., παπά οἴ]νετα, Ίνανο τἱσ]η]γ 
εαρροδθά Επαί ουσ Τ,οτὰ ἀῑὰ πο ρτοσεοά Ὦγ Όνθ 
αἀἱρεοί Ὕναγ (παππε]γ, (πτουσὴ Βαπιστία) {ο ὀθγακα- 
Ίοπις Όαι Οναί, προῃ οοπηῖηᾳ {ο [πο οοηβπες ο 
Βαππατία απά Οᾳ1]οε, Ίνα αφο: {ο νο θα8έ; 5ο 
38 {ο Ἠανο Βαππατία οἨ Όιο τίρηε, παπά (α]1]εο ο 
Όιο Ίο. Της Ίο 86οπης {ο Ἠανο Όνε ᾗοτ- 
ἆπη αἲ Βογλορο]ῖς (νηθτο (πθγο Ὕνης α Ὀτίάρε), 
παπά ἴο ανα ἀθεοεπάσά αἱοηᾳ ἴἶνο Ὀαπ ον ἴἶνθ 
Ῥετασῃ ἰά6, απ] Ίνα αραϊπ οτοκεεὰ {νο τίνετ, 
νηθη Ἡδ οαππο ορροεί{ο {ο «ἠογίο]ο. Τῆνο τοπβος 
νο. Ιπάποοᾶ ουσ Τ,οτὰ {ο ἴακο Επί οἴτοπίίοιφ 
τοῖς, Ὕνας ρτοβαδ]γ Ὀοι] {ο ανοἰὰ απγ πιο]οβίαῖοπ 
Γγοπι ιο Βαπισγίίαῦς, απά αἲ Όχο βαππς πας {ο ἵπῃ- 
απ ἴο α μα παπηῦοτ ο 1 ουνς ἴἶνο Ῥδποβίς οΓ 
ἴ (οκρε]. 
19. εἰσερχομένου αὐτοῦ] ΄'π8 Ίο γνας οπίοτίης,” 

1. ο. αοιί το οηΐοτ. Ἡ » Νο ἆουῦε, ὡς 
ἵπ νο ἀἰκίαπος, νλαίονετ 1 ννας (Γος οἩ ναί νο 
Ἠαὐβίης απο ποῖ αρτοθά), αἲ ννη]ο] Ίδροτα ννογο 
οὐ]ίσος {ο εἰππά αρατί ΠΓοπα οἵηογβ. 

14. τοῖς ἱερεῦσι.]. Της ἵ οἴθλγοτ πιοπηῖ (48 ΟτοἙ. 
παπά οἵρογς η πΚ) {ο Ὀο ἴπΚοῃ ἵπα οο//εβήγε βΘηΒο: 
ος, νῦν είς. Νο ΠΙαΥ βπρρο8ς νο ρτϊθείς οἱ 



ΤΌἘΚΕ ΟΗΑΡ. ΧΥΠ. 17 --- 92. 

11 αὐτῷ. καὶ αὐτὸς ἦν «Σαμαρείτης. 
3 ᾽ ει, η 3 3 

᾽Αποκριθεὶς δὲ ο Ιησοὺς εἶπεν ' 
“ 3 3 ’ » 5] ς ’ { 

18 Οὐχὶ οἳ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἳ δὲ ἐννέα ποῦ; Οὐχ ευρέθησαν ᾿ 
ἐ - ’ - - 3 . τς ὅδοος 1.14 ο Ὁ αν ὓ Μαι. 9. σὲ. 19 ὑποστρέψαντες δοῦναι δοξαν τῷ Θεῷ, εἰ µη ο ἄλλογενης οὗτος. ᾽ Καὶ Μία α δις 

ζ - 3 α ς ’ ’ . ο, 

εἶπεν αὐτῷ ' ᾽Αναστὰς πορεύου᾽ ἢ πίστις σου σέσωκέ σε. παρεα Ἱ. ϐ0, ἃ ὃ, 48. 
- ’ ς .. 

20. ᾿Επερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, πότε ἔρχεται η βασιλεία τοῦ Μα 18.43. 
. 3 ο 5 -- 

Θεου, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν 
3 ς - υ 

Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία του Θεου 

91 μετὰ παρατηρήσεως᾽ οὐδὲ ἐροῦσιν' Ιδοὺ ὧδε, ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ' ἰδοὺῦ γὰρ 

29 ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν. Εϊπε δὲ πρὸς τοὺς µαθητάς 

3 ’ 3 - 6 ο 

ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ 
ς . . 

265 ἔσται [καὶ] ὁ Τίος τοῦ 
- 3 . 5» 

δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν, 

9Ἱ ταῖς ἡμέραις τοῦ Τἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

ς . 9 3 ’ 5/ 

25 6 κατακλυσµος καὶ ἄπωλεσεν ἅπαντας. 

μ.) 3 - ορ - νᾱ ε/ 
90 απ οὐρανοῦ καὶ ἅπώλεσεν ἅπαντας. 

Ἐλεύσονται ἡμέραι, ὅτε ἐπιθυμήσετε µίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ Τἱοῦ τοῦ 94 

93 ἄνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε. Καὶ ἐροῦσιν ἡμῖν" ᾿ἸΙδοῦ ὧδε, ἢ 38 

9: ἰδοὺ ἐκεῖ" μὴ ἀπέλθητε, μηδὲ διώξητε. ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἡ απ 

οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ οὐρανὸν λάμπει οὕτως 
ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. Πρῶτον δὲ 

καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

96 Καὶ »αθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις [τοῦ] Λνῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ο 
Ἔσδιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξε- 88 

αμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἴσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιθωτὸν, καὶ ἠλθεν 

"Ομοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς 
. δν οὐ) . ο ο. λα μον η 
ἡμέραις ώτ' ᾖσθιον, ἔπινον, ήγύραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδὸ- 

99 µουν' ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξλθε 4ὼτ ἀπὸ Σοδόμω», ἔδρεξε πῦρ καὶ 9 εἴον 

κατὰ ταῦτα ἔσται ἡ ἡμέρᾳ ὁ 

3Ι Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. Ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳῳ, ὃς ἔσται ἐπὶ 
.. δ ’ 9 . ’ .) - . -” μα η) / ’ 5 ον μη; 

του ὀωματος και τα σκενη αυτου εν τη οικιᾳ, µη καταῦσατω αραι αντα 
ου Ὁ- - .) -”- ες ΄ ᾽ / 3 ᾿ 3 ΄ ’ 

30 καὶ ο ἐν τῷ αγρῷ οµοίως µη ἐπιστρεψατω εις τὰ Οπίσω. «ήνημονεύετε 

αν Βαπιατίίαη5. Βιί νε {οΓΠιοτ ἵ5 Γατ 
9. 

17. Ξεε α πα γο Βοδπιοπ οἩ Εμίς τεχί ὮΥ Ὦτ, 
Ραττ, επήεᾶ, Οπ {ιο αἷπ οί ἐπσγαιιάρ. 

19. ἀλλογενής.] Ῥαε] Όιο Βαπιπγίίαης ντο ϱ5- 
ἐρεπιεά Ὁγ νο ον; απά οδερῃα5 οπ]15 επθπα 
ἀλλοεθνεῖς. ἸΝΠοίΊνετ Ώνεγ νετο [ο ὓο τοσατὰεἆ α8 
(Οεπέήεε, ννας α ἀἱκαραίοά απεβίῖοη απποηᾳ ἴπε Βαὐ- 
υπ, Τ]αί ἤναγ ννοτο πο Πρα/]ιεπα, ννη8 οθγίαῖη } 
Ὀαί Όιο ενγς του] αἀναπίασε οἱ 5οπηθ 4ΡΡΤΟΔΕΠ ἴο 

,τπ ενα ννοτεΠρ αἱ Μουπί Οετίχίτα, {ο Τθ- 
ραγὰ ἴἼνοιῃ ας 56], 

30. μετὰ παρατηρήσως.] Όπ Ένα 8εηΏςθο ο (8 
εκρτεκείοπ ΟΟΠΙΠΠΘΠΙΑΙΟΙΑ ατο Πο αρτεεά. Τ]ο 
ποτά «ἴ Ἰπάροὰ τατε; Όαί Γουτ οχαΤηρ]εΒ αΓΘ 
ὁλλεροί ὅρα Ένα Ἰπίοι ντος, ἵπ Ὑνπ]ο] ἴἶιθ 
.επεο α, α/επέίοπ, οὐκεγνα ίση. Εις αν εἶναι αἰση]- 
βεπείοη ἆθθι πο ο. ει αῦ]ο στα, ΠΙΑΠΥ υ. 

τοπάστ ἵ ερ]ρπάσητ, Ῥοπιρ, παγαάρ ; 
ψηήε], Ἰνονγονοτ, ἵν γαί]γου πΠ κ. Όναῃ α 
πεγείοπ. τος ποπ, ὮΥ πισίοηΥπΙΥ, {ο 
ἁσποῖο αρ]! οὐκ πα (ίσα, 

ἡμῶν {.] [οι ἐν ὑμῖν, “«ἴπ απποηρ γοι.” 
οἱ Όνο Μονεία)ι Ίαν ονεῃ οοπι- 

πεπερά Ἀπποηᾳ γου (ή, ο. ἵπ γουγ ΟΥ οοΙΠΙΤΥ, απᾶ 
τα - Τσ ονῃ ρεσρ]ε], Όιουσ]ι γο ἆο πο κοο 
π, α!. 30, ἔφθασεν ώ ἡμᾶς ᾗ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

(0 σπηπιοπ{αίογ» αΓθΘ 
απᾶ πἀάπσος οκαπιρ]ον οἱ Οή κο ο ἠντός, 

οπ, νήσος {{ οὗ Όνο 
παπά Ῥήπείρία, γ{ε]άν α΄ σου 

..... (190 Ἠοπι. αἰν, ΤΤ.), ἵνας ἵκ [οηήἆ δάση Ὁγ (νο 
εσπάκ τί 

νοι, 1, 9 ϱ9 

Ρος ἷ6 
πιοτε Ρ{ 

2ὔ. [ζοπυρ. Μαϊ. χνὶ. 21. ανῖι. 92. χσ. 18. 
Ματ]ς νΗ]. 91. 5αρτα Ἱκ. 22. 26.] 

20. [έζοπιρ. 1 Ρει. 1. 20. (επ. νΙ. 9.] 
28. ὁμοίως καὶ ὡς ἐγ.] Α 5οπιαν]αί απαςυα] 

πιοᾷς ο{ οχρτοερρίοη, Φζζον ἱ5 ]οαγπσά]γ. ἀϊβοιεεεά 
. Βογήοτῃ., νο, Ἰοννονος, ἶ5 ντοπσ Ίπ τε[εττίπσ 
Ώιοςο ννοτὰς {ο ναί ργεσρᾶρς. Τί ε]οι]ά 5εοτη {ο 
Ῥο α 5ίγοπσεγ εχρτθβΣῖοη ἴἶναπ εἴτπογ ὁμοίως ἐγέ- 
νετο ΟΥ οὕτως ἐγέν. ννοι]ά Ἰανο Ὄεοιπ. Απά ννθ 
ΠΙΑΥ ΑΙΡΡΟΡΟ απ ε//{ρίς, ἴ]α5 {ο Ὦο εαρρ]]οά: « θ 
οἰτοιπαβίαποςς οῇ Ονπί ασο, απά {ο οοπδεαιοηί 
οπί{αβίτορ/α, {οο] ρ]ασο αἱδο πα βΙΙ]άΓ ΠΙάΠΠΘΕ 
38 Ώου ἀῑά ἵπ ιο ἆαγς οἳ Τ,οι.”. [ζοπιρ. εΠ. 
χὶκ, 14. 

29. ἔβρεζε.] ἈΒαῦ. Θεός; α ᾖθαποπι ο1ρ8., Ὀαί 
νι »--- ἵπ (6η. χἰκ. 2Ί. Πῦρ ἀεποίες Ησ]έπίησ; 
παπά 5Η6Ἡ 18 (ο ϱ)ορογ εἰρπίβοαίίοῃ οῇ θεῖον, Ἱ. Θ. 
αἰυῖπορ ᾖγο. ἜΓ]αν ρ]ασος αίτιο νι Ἠσηίπίπσ 
Ἠνοτο βαἷά {ο Ῥο θεῖα, απᾶ ννογο βοραταίοὰ {οι 
ἨΗΤΠπΠ πο, Ῥίπσο, Πονήονοτ, ἵπ 81ο] ρ]ασος ἴ]νοτο 
ατα ({0ο 156 πο ννοτάς οῇ Τµαοτοαί. νἰ. 219.) ὑπηκία 
φαρογρ Βίσπα ποίπφµε, σγαῦε Πια]απίος αρ) 18 
απγας; απά αἶποο σ]νεπίπα Ίνα α- ΑΙ ΡΗΕΙΤΟΙΒ 
βΠΠΟ]], Πσποο Τέ ἵς οβ6οη πος ΓοΥ κήρ/η, 38 ετο 
ππᾶ {π Άροο, χὶν. 10. χὶκ. 20. ΊΤΠοτοίοτο, Ὦγ πῦρ 
καὶ θεῖον ἵπ ἀοποίθά α αἱράτοις το, πιοπηῖηρ ναί 
οὗ Πσλιπίπα, 

33, µνημ. τῆς γυν. Λώτ.] Όου 1οη. 19. 20. 
Ἠαίονον πια Ὦο νο νίονν (ακοή ο) νο οσσΙΓ- 
τοῃςς ἵΠ ΠΦΗΗΟΗ, --- ]οίον [ον ννΙίο να /ἱ]- 
αγα({η εατησὰ {ο πα ρί]]ατ ο καῑε, ος Πσρα ροίη νο, 
Ὦν Ὀοίηα καβοσπίσᾶ, παπά νο σοτρκο Γπόταίοὰ ὮΥ 
εις κα ]κίρίπος νΑρΟΣ, --- Όνο ννατπίηα ἵν οφ Η 11 

οῦ 

291 

---- 



ΤΟἘΚΕ 06ΗΔΡ. ΧγΠΙ. 55--5τ. ΧΥΠΠ. 1----Ἴ. 
ΜΊΤ. 

16. τῆς γυναικὸς «4ώτ. Ὃς ἐὰν ζητήση τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει 38 

3 αὐτήν" καὶ ὃς ἐὰν ἀπολέσῃ αὐτὴν, ξωογονήσει αὐτήν. «έγω ὑμῖν ' 34 

24. ταύτῃ τῇ υκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς' ὁ εἷς παραληφΦήσεται, 

4 κἀὶ ὁ ἕτεος ἀφεθήσεται. δύο ἔσονται ἀλήγθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό' ἡ 3 

ο. µία παραληφθήσεται, καὶ ἡ ἑτέρα ἀφεθήσεται [δύο ἔσονται ἐν τῷ 36 
3 .., 5 τ ’ ο ο, 3 ’ 3 

αγρῳ ᾽ ο εἷἲς παραληφύήσεται, καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται.] Καὶ ἄπο- 3η 

κριθέντες λέγουσιν αὐτῷ" ΙΠοῦ, Κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' Ὅπου 

38 τὸ σῶμα, ἐκεῖ συγαχῷήσονται οἳ ἀετοί. 

ο  «ΧΥΠΙ. "ἜΗΓῆ δὲ καὶ παραθολἠν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε 1 
Ερὴ. 6, 18, υ. 9 3 - , ὀ ” ’ στ ”, . 

Αα προσειχεσθαι, καὶ µη ἐκκακεῖν, λέγων Ἀριτης τις ην ἔν τινι πολει τὸν 3 
6... ὅ, 17. 

; Βρτα 11, δ. 
4 3. 96, 

Θεὸν μὴ φοθούμενος, καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενο. ἈΧήρα δέ [τις] 3 
ἦν ἐν τῇ πύλει ἐκείνῃ, καὶ Ίρχετο πρὺς αὐτὸν, λέγουσα". ᾿Ἐκδίκησόν 

. να ΄ 9 2 2 ΄ α 4 , ν 4 
µε απὀ τοῦ ἀντιδίκου µου. Καὶ ουκ ἠΦέλησεν ἐπὶ χρόνον" μετὰ δὲ 4 

- 3 . ας .3 9 . . 3 .. ” 

ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ' Εὶ καὶ τὸν Θεὸν οὐ φοθοῦμαι, καὶ ἄνθρωπον 

οὐκ ἐντρέπομαι διά γε τὸ παρέχειν µοι κόπον τὴν χήφαν ταύτην ἐδικήσω ὅ 

αὐτὴν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ µε. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος" 6 
Ὦ Πεν. 6. 10, 

{οτοῖθ]α ασαϊηβί {πο 5ἶπ οὗ ἀϊεοοενίπσ Ίναςο αν’ Γ] 
ΡΓοάΙο(Ιοης, απᾶά αρα]ηεί α Ίονο οἱ Ηπε ννοτ]ἀ, οἵ 
οίμετ οαγηα] ἀδροδηίοης. 

90. ὅς ἐὰν, ἃο.] Οοπιρ. 6αρτα Ιπ. 24. Ματς ΥΠ. 
35. οὐ χι. 20. απά Μαιί. κ. 99., νηετο 566 ποίθ, 
Ηογο ἴἶνο αρρ]ϊσαίίον 18 κοπιονν]χαί ἀϊβετοπί, Τ6- 
Γοττῖησ {ο κ Ῥγουεάεν. Τ]ή5 «οη5ο ΟΓ ζωογονεῖν 
(παπηε]γ {ο ῥγεκεγνε) ἵ8 πενετ Γουπά ἵπ πο Ο]α8- 
αἶσα] ννγίοτς» Όιπί Ἡ 195 ποί απεφπεπί ἴπ Όπε 
ΙΧΧ. 

26, Τ]]8 νογεο ἵ5 οπηε{6ἆ ἵπ α ρτοαί πΙΠΙῦος ΟΕ 
ἴιο Ὀεεί ΛΤΒΑ., 8οΠ1θ Υ ογβίοΠΒ, απά εενοτα] εατ]γ 
Εάά.: απά 18 οπποθ]]οά Ὦγ αἰπιοςί αἲ] τοσεηί 
Εάῑίοτ5, π5 απ Ιπίογρο]αίοπ Ποπ Μαονν. Βαΐ 
αφ 1 ἱ Γουπά 1η 8οιπο ΝΤΡΡ. παπά αἰπιοδί ΘΥΕΤΥ 
Ὑοτδίοη οῇ απ]α αγ απά ογοςξ, 1 ελοπ]ά ταίοτ 
86ΟΠ1 {ο ὃς ροπιἶπο, απά ΟΠΊΥ οπα]{οὰ αοοἰἀοπία]- 
1Υ, Ργορίεν Πιοπιαοίεἰεμίοπ. 

Ὁτ. ποῦ, Κύριε] 5οἶ]. ταῦτα ἔσται νε] γενήσεται} 
1. ο. 1ρ/ιογο ε]να]] ἴποκο (λ]πσ σοπηθ {ο ραςς Ί Νο, 
α5 Κι. οχρ]αίπς, ῥή 1ο]ιαί ππραπς αλλα]], ἃο. Έοτ 
Όνας 1ο ννοτά» οὗ ογ Τιοτὰ ἵπ τορ]γ νου] Ὁς πο 
8Πβινετ {ο πο φΠδβίίο”.. Απά Ον», ονεπ σταηἶηᾳ 
(ναί ροτηπρς οομ]ά ποί ὃς ῥ/ουρά) ναί ποὺ 18 
ευ” αφοά Γογ πῶς, ἵί οο]ά ποῖ Ὃο εαν {ο Ἠανο 
Ὠναί 8οη5ο Προ, Όυατ Τ,οτὰ, Ιπάσςά, νο πιαΥ ννε]] 
εαρροθο, Ὕνας ποί, ποιοι Ιπίοπάοὰ {ο ἴα, απάθγ- 
είοος ἔλοπ; Ὀαί Ίο να αβογιοαγάς; παπά νοτο[οτθ 
Ομ ρατίακος οὗ νο παίητο ΟΓ ἃ ΡΤΟΡΗΘΟΥ, ἴο ὃς 
οο--- οοπαρ]θίθ]Υ ομ]γ Ὦγ νο εὐσπέ, απιὰ ννΊνεη 
α]β]]οά, 

ΧΥΤΠ. 1. πρὸς τὸ δεῖν] “ον νο κα0]οοί ο ἴἶνο 
ἁπίν οῇ ἁο. 3ο6ο 8πργα ἰκ. 18. παπά ποῖο. Οἵ 
Ολη 86Π80 ο) πρὸς ιν νοτοα ο) αροπκίπσ απά 
Μπ ίημ, γρκο πάάπσος απ οχαπιρ]ο ᾖοπι Ῥ]- 
ατομ, Πάντοτε εἰππίβος οοπκίαψ, ρογκονογπση, 
ἵπ ορροείζοη {ο Όναί Ππιοτπηϊκείοη ο τοσπ]ατ ἀμ1γ, 
Νίο ατίκος οι νοατίηοκς ος ὀΦθβροπάςπογ, 
«Τη (οὔεογνος η, Ώατγονν, Ἀοτπα. 1. Τὸ.) ἱπαροτίς, 
ας νο οηκαίης ἀἰβοσιγκο οἶνουνα, τονί]ο9ς ΙΠΙΡΟΓ- 
τάΠ/{(γ τη Ρτανοτ, κο οὔση ομ]οίποά ν νο ϱτάκος 
μὴ) ἐκκακεῖν, μὴ παίεσθαι, προσκιοτεοεῖν, ἀγωνίδεσθαι, 
προσµένειν, ἀγρυπνεῖν ἓν προσκαρτερήσει..  Ἀ6ε ιο 

᾽ακούσατε τί ὃ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει. ᾿ Ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ ποιήσει τὴν Ἰ 

νηο]ο οῇ Ἠ]8 Β6ΥΠΙΟΠΑ, γἱ. απά γη, οἨ Ἰ Τ]ος. ν. 
17. ᾿Εκκακεῖν βἱρηίῇες ρτοροτ]γ "' (ο αὈαπάοῃ νά 
Οΐης [γτοπι οογνατά]σε, Ι1ἱΠ655, ος ἀθεροπάσπογ.” 
ὓιε οοπιπιεποσπιθπί οἱ ή οἨαρίετ 5 ρ]αϊπ]γ 
εοππθοίεά ἵπ εαὐ]θοί νι ἴἶνο οἱοεθ οῇ ἴἶνο ρτθ- 
οεἀίπσ. Έοτ αη αἴἰεπίοῃ ἴο νο ὀἁπίϊος οΓ ρτανετ, 
Ραΐΐεποθ, απά ρετεθγοταπςε που]ά ο νετ Ίος 
βιρροτί ἵπ νο Ἠοιγ οῇ τπυη]αίοπ απά ἀῑείγεςς, 
ππόςτ νο ον]]ς κ μίοἩ ννου]ά ρτεσεᾶε Όλο ἀθείτας- 
Ποπ οὗ οτακαίεπα, 

3. τὸν Θεὸν ---- ἐντρεπόμενος.] Α Ρτονετοία] Γοτπη, 
ἀεποίίηρ νο πιοςῖ ἀατίπσ απά απυ]ακβίηρ νν]οκεὰ- 
πθ5ς; ΟΓ ν/μςἩ ΠΙΠΠΥ εχαππρ]ες ατο σίνεά Ὁγ Ε]κη. 
παπά Ὑγαί5.: {ο νιμ]ο] Τ Ίνανεο αὐάεά πππην οἵηογβ 
ο -- ΑΙ πλαΥ Ίαν ογἱα]παίεά Γγοπι Ἠοπῃ. 

.Χ. 99. 
9, ἐκδίκησον] αἰπιοςί αἲ] Ἐησ]1κὴ ΟοπιπιθῃΙα{ογΒ 

αστες ἵπ οεηδυτίηςσ ἴηο ανεπσε οὗ ους ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
γοτείοη, απάἀ τεπάοτ “' 4ο της ]ηρίίος προπ.”. Βατ 
Όνο «Ἠπησο 8 ΠΠΠΟΘΑΒΒΗΤΥ, εἴποςῬ αὖεπσε ἵπ ους 
οατ]γ τες Ἰας ή νοτνΥ 5δ6ηδες παππε]ν, “(ο 
ίπκο φαἰἱκ[ασίίοη Γοτ απ Ἱπ]άτγ Γοπα οτ αροπ Όνα 
ἱπ]ατοτ.”. ο [απ Ποπ γερεπσε Γοτπηῖηα ἄΠΥ ρατε 
οἱ Όιο Ἰά6α, ἵπ χο πηϊπὰς οἱ Όνο Γταπε]ατοτε, ενεη 
Ότο ννοτὰ Πδε]ῇ ἵς Γεφποπν ακοὰ Ὁγ ουσ οἷά 
τς ἵπ Όνε 5εη»ο ο) ἰακίπρ τετ ποπ, Ἰαφίσος 
Υ Ίαν, 
4. ἐπὶ ν] αοἴ]. τινα, 38 Λος χκκν]]. 6. 1 

οοἨ, νὴ. ὅ Ηοπα. Ἡ. β. ος, 

ὅ. εἰςτέλος.] Απ Ηο]]οπ]κῖς Ρῄτακο (Γογπιδὰ οἩ 
Όνο Ηεῦτ, τΠΣ 19) {ος νο Ο]ακεῖσαὶ οἨ6 διὰ τέλους, 
ππά αἰσπ]θγίης μα], οσπκἰα μμ. «3ο ἀεὶ ἰ8 
υφσοὰ ἵη αἃ πε. οῇ Ἠετοάοι. 1. 119, 
νήσο] ἵ Ἠπνο πόάφαοσά ἵπ Ἠοθοοῃα. Ἀγπορ. δι) 
ὕλου, Επ ηνία. "Ὑπωπιάδειν ἵβ Ρτοροτ]ν α ριεστ)ἰφείς 
ἴοτπι. Ἡ εἰσηίῆος 1. {ο Ὀγαῖκο ππάογ {ο ουος; 5. 
το Ὀταίκο ροποτα]]ν. 5. Ἡ βσαταἰνο]ν ἀθποῖος Το 
βίπη ΠΥ οὖο Ὦγ ἁληπίης ἵπ Ἠὶ8 θα1ς, παπά 60Π96- 
μα... το ννοατν Επι. 3ο Επίηγπι, ὀέσωπῃ. 3668 
ο86ρῇ. Πε]. 1. 1, 3. Νο οσγίαϊη οχαπηρ]ο οῇ εί 

5θηκο πάς Ῥσου πἀάποσά ΓΓοπα νο Οακαίσα] υντὶ- 
ἵετας Ὀῖ ἴτ ἵκ (οφ πθηῖ ἵη Όνο οοττοεροπά επί [απ 
ἴουπι οδίωπάεγε; 8ο ναί Ὠνής ἵς ργοῦαῦ]γ α Τμαἴη- 
ἵδη], 

- 

“- 

ι 
- 

ι 

ι ΄ 



ΙΙΚΕ «ΠΑΡ. Χνπι. 7. ιδ. 
΄ .. ΄ ο) 3 » ο) ’ " αι Ἡ ς ’ 

ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν ῥοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέρας 
υ) 3 3 ω 

Β νυκτὸς, καὶ μακροθυμῶν ἐπ αὖὐτοῖς ; 

ρήσει αἲν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς ; 

299 

Ἆ καὶ 
’ ς ν / ΄ ο 

λέγω υμῖν οτι ποιήσει την ἐκ- 
) ᾽ 5 α ἃἩ , Ν 5 ς 

δίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. Πλὴν ὃ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα ε- - 

ή δέ- 9 
- , 3 ” / 

Εϊπε δὲ καὶ πρὀς τινας τοὺς πεποιθὀτας ἐφ ἑαυτοῖς Ότι εἰσὶ 
μ 3 ) .] .) ’ ») 

10 καιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς, τὴν παραθολὴν ταύτην. ᾿ν- 
3 ν κ κά ο 

Όρωποι δύο ἀνέθησαν εἲς τὸ Ἱερὸν προσεύξασθαι ὃ εἷς Φαρισαῖος, 

Ἡ καὶ ὃ ἕτερος τελώνης. 
’ - ς η ε) - ο 3 5 Ἡ ς/ [4 

προσηυχετο Ο Θεὸς, εὐχαριστῶ σοι, Οτι οὐκ εἰμὶ ὠσπερ οἳ λοιποὶ 
- 3 ῃ ] »” ΄ ο) ιν Γ ς , 

τῶν ανθρωπων, αρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί ἡ καὶ ὡς οὗτος 0 τελωνης. 

πα » ν 3 ς . . Ίσα. 1. 15. ϱ Φαρισαιος σταθεὶς προς ἑἕαυτον ταυτα ανα. 15 
3 Πεν. 8 17. 

-- - . . , υ] - ς 

19 Ἱηστεύω δὶς τοῦ σαθθάτου, αποδεκατῶ πάντα σα κτῶώμαι. ἸΚαὺ ὃ 

18 τελώνης µακρόθεν ἑστὼς οὐκ ᾖθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἲς τὸν οὐ- 
3 .. . 3 3 Π ᾽ - 3 -” . 8 Γ- ᾽ 

ρανὸν ἐπᾶραι' ἆλλ ἔτυπτεν εἰς τὸ στήθος αὐτοῦ, λέγων Ο Θεὸς, 

Τ. ἐκδίκησιν ποιήσει ἵς {ΟΙ ἐκδικήσει. 
| ---τῶν ἐκλεκτῶν] “' Ἠϊ9 οἰοῖεε απά αρρτονεά 
εογναη!ς.’΄ Βοώντων ἵ8 ἴο Ὀο απἀετείοοά ο ]ουά 

;απά εαγπεςί οηίτεαίγ. ἜΤ]ε Βσιτε ἶς οὔίθη Γουπά 
ἵ τπ νε Ο]αβεῖσα] νντίίετς, Ὀυί αἱναγ» ο{ τθρτοᾶς] ΟΥ 
εχροφίπ]αίῖοηπ. ΈΤ]νετε ἶ5 α ἀἰ[Πποι]{γ αἰεπάσηί οἩ 
οὗ μὴ, ὙνΙεὮ πιοδί Οοπιπιοηίαίοτε 4ο ποῖ {ας6. 
Ῥοτπεπι. οβοτς απ αΌ]ε φο]ηίίοη, Ὁγ ἰακίησ {ο 

αφ ΙΓ νιτίῖεη μας: ἀλλ᾽ οὐ φοβητέον, μὴ 
καὶ θυμῶν ὃ Θεὸς ποιήσει τῶν ἐκλ. α. ὅτο. Τηἱ8 
οκ ό νο] 18 είτοησ]γ σοπβτιπεὰ ὮΥ ἴἶπο οοπ{εχζ. 

---καὶ μακροθυμῶν ἐ.α.] Τ, ΝΕ πιοδί Εκροςί- 
{0τβ, μακροθυμεῖν, Δοσοτάᾷ(πς {ο 15 σοποτα] 5εη5ε 1η 
Όνε Ν. Τ., οε ἵαξεπ οἱ ος” ἰοπσ εα/εγύισ, οοη- 
εοαπεπ{]γ αὐτοῖς τημδί Ὃε τοζετγεά ἴο ἴοβθο Ὑ]ο 
ασσγίρυε {ιε γἱσ]εοις. Τα, Ἰοννενοατ, νοι]ὰ ἵπ- 
νοῖνο απ ππργουθεάεπίεά Ἠατδηηςθβς, 5ἱῃπος 5ο] ἃ 
β6η56 οαπηποί Ὀθ εἰο]ίεά ενεῃ {Τοπι πο οοπίοχί, 
ππποἩ Ἰε5ς αΠΥ νοτὰ οἱ νο {θχί. Αὐτοῖς οαηποξ, 
νουί νιοἱεποθ, Όε το[εττεά {ο απγ οὔ]λετ ννοτὰ 
Όναι {ο ἐκλεκτοῖς. Ίνα πηαςί Όνετε[οτο 51ρρο8ε 
8οππε οίἩετ βεη8θ ΟΓ μακροβυμεῖν. Απ α5 ἴ]ιε νγοτὰ 
αἰσπίπε» ρτορετ]γ {ο Ῥε ε1ον-πιπάθά, Τί πιαΥ νοτγ 
νε]] ἀεποίε {ο ἵνα εἶονν ἵπ ανεησίησ ος αβοτάίης 
ββεἰρίαηςσςθ. Απά ἵῃ Ομ] 6εηςο ἴ]ια ννογὰ ΟΟΟΠΤΡ 1η 
α Κἰπάτοά φοπείπποπί αἲ Εουλας. κκκΙ]. 18. Βερί. 
καὶ ὁ Κέριος οὐ μὴ βραδίνει, οὐδὲ μὴ µακροθυµήσει ἐπ᾽ 
αὐτοῖς. Τη Ιπίετργείαήοη (ν{οἩ αἱοπς βμ1{5 {1ο 
βζορε οὗ νε ραγαῦ]ε) 19 αἀορίεά ΡΥ αἰππιοδί αἰ] το- 
οεπί Οοπιπαεη(αἴος», απά 19 οοπβτπιεὰ Ὁγ Είηγπι. 

8. πλὴν ὃ Υἱὸς ----τῆς γῆς] Ἔϊε ΟοπηπιεπίπίοΓθ 
8τ6 πο αρτοςὰ ν]νοήνοτ ης οοππίηςσ οὗ οαγ Τ,οτὰ 
αὐνετία {ο Ἠής Γπα! πάνεπι, οτ 1ο Ἠἱ9 πάνοηπί αἲ νο 
ἀρείγμεβίοπ ο ἠεγικα]οπι. Βί ΠΙΛΥ ποί Λοί]ι νῖοννβ 
να πἁπηή θά Ἰ ας ἵπ οἨαρ. καν. ἄν κχνἰ. ο/ Βί. Μαι- 
Όνενν, Το Γοηογ πιαγ ὃς πιαἰηαίπος; Ῥυί 11ο 

ᾳ κο σοπβῃτιπεὰ Ὦγ ιο αοοοιηῖ νγ]ηοἷν ννο 
οἳ Όνο πιο ἵῃ απθρίοη, τη ιο Ερίκιον οἱ 

Ρείετ, παπά Ῥαμ], ναί 1 ση βοπτος]γ νο 
Όας Ἡ ἵ νο Ίταο ἹπίετρτοίαίίοΠ. ΟΕ 

γῆς πια! ὃς {ακοπ, 5 ος, οὗ νο 
[πιά οὗ διάωα, 890 Όνο ποίον οὗ ΥΥαί»., Ὠοδάτ., 
(απαρῦ,, Ἠσκθηπα,, ππά Κωίη,, οἵ 1ο αὐφίγποί ἵπ 
Βεο, γη, ΊΤ]νο ἱπίογγομαίίοἩ ἱππρ]ίος α- βίτοηᾳ 

«πηρα Όναι Μακ], απά Οαππρὺ, κἰου]ά 
--χ τν πίστιν ἴο ποπ “'Όιο Όσο οἱ ή 
παν, ' παο]γ, Όναι Οοὗ νν]] ανοησο ήν οἶσοι; 
{ο ναί νου]ά αἶτο τὴν πίστιν ταύτην. Το 
της [οτος ο νο Απίσ]ο ἵν ννο]] ροίμίεά ουί 
Βοίποπη, 

9, εἶπε δὲ πρὺς πεπ.] Πε Ὀοςί ΟοπιπιοπίαίοτβΒ 
ατε αστεεά {]ιαί πρὸς Ἰετγε απά αἲ ν. 1. πεαῃς οεοπ- 
εεγπῖπιο, 5 5αργα ΧΙ. 41. πίτα χὶκ. 9., απά 50Πῃ6- 
επιες Ιπ ο ϱ)]αδείσαΙ τίτεις. ἢΤηϊ5 πε Οοπι- 
ππεηίαίοτ5 εχαπιρ]Ι[γ (οπα Ῥιαίατομϊ ΟΡ. Ρ. 994, 
πρὸς ὃν δὲ Πίνδαρος εἴρηκε. Ἰ αάὰ Τηαογά. αμ. 45. 
πρὸς τὰ μέγιστα λέγειν. 

11. πρὸς ἑαυτόν.] 'Τ]ετο Ἰας Ώδεεῃ 5οππο ἁἀοιδί 
α5 {ο να οοηδίγασίίοη οῇ ος ννοτάδ; νΥμ]ο]ι 
ΞΟΠΠΘ πω αμαμ ΜΠΕ] σταθεὶς, ἴπ 6 56ηΏ5θ 
ἔ« αρατί ΙΠΡ6Ι{: ”. οίΠ6γ ΥΕ] προσηύχετο. 
Τ]ε Ἰαΐίοτ πποάς ἶ5 Ρτο[οταῦ]θ; {ΟΥ ἴἶια ο 
Ῥτοσθθάς οἩ α ΟΠ{ΗΒΙΟΠ ΟΓ πρὸς ἑαυτὸν ΥΥΙίἩ καθ᾽ 
ἑαυτόν. Πρὸς ἑαυτὸν 6πΏ ΟΠΙΥ ἀφποίο «6 ννέῖι Ἠ]πι- 
561/;”” απά 15 ποί απ/γεαιιοη!]γ ]οΐπεά νυν νετῦθ 
οῇ εροακίπσ οτ ἐμ]π]ῖπσς οΡ νο νο ΟΟΠΙΠΠΘΗ- 
ἰαΐοτς αἀάισος εχκαππρ]ες Ὀοί] Γγοπα {πε Ν. Τ. απἀ 
Ώνα Ἰαΐεγ (1]αβδίσα] ννηίαις. Ὑγείς. τεπάετς Ιί 8ε- 
οι {αοῖ(μς, απά οοππρατθς {πο Ποταίίαν  ]αῦτα 
πιογνοεί πιοίαθης αα!τῖ,. Το Πληρίταίίοι 19 Ρεί- 
{ει απ νο Ὑετγείοῃ, {0Υ 1έ 15 πο, 48 80ΟΠ1Θ Ἠανθ 
Ώινουσ]ί ({οτ Ἰηβίαπσο, Βι]κε]εγ απ Ὀτ. ΝΤαΙΙΟΥ) 
ππεπίαί ος Όναι 1 πιοαπίς Ὀμί δοεγοὲ ΡΤΑΥΕΤ, 
Ν/θΠ. να ννοτᾷς ατο ρτοπουποε ὮΥ (ια Η1ρς, αἱ 
ποί 80 ἄς ἴο Ὀο Ἰοατά ὮΥ α Ὀγδίαπάστ, Σταθεὶς ἵ8 
ἱ6 Ὦγ 8οππο τοπάετες οοπαἰδίοπα; Ὦγ οίΠετς 5 σοἩ- 
βἰάογοὰ αδ αὐάεά [οτ οτπαππεπί. Βαΐί (α5 Τδις- 
ρερίοᾷ ἵπ Ἠοσθηβ. ΒΥπορ.) 1 Ίνα το[οτοησοο {ο 
Όνο Ροβίητο οἱ ΡταγοΓ αΠΊΟΠς {]ιθ οννΕ ---- ΠάΠΙΘΙΥ, 
ίαπάύπς : ΙΠΡΟΠΙΝΕΙ Επαί 1 ννας ποῖ Ρρογιη]ίοὰ {ο 
ΡΓαΥ ἵῃπ 4ΠΥ οπου ρολίατθ. 

----ἅρπαγες.] 
αποθνετ Ὦγ /Όγορ; ἄδικος, 016 Ὑν]λο ουογ-Γδας]ιο8 
Πάπα Ὦγ [γαμά, οτ ππάοτ α βοπιμ]αποο οῇ Ιηβί]σο, 

19. δῖς τοῦ σαβῇ.] νὶη. ΟΠ πο 24 παπά δη ἀαγα, 
38 4Ρρεβτε ἴοπι Βριρ]γαπίας απά νο Παυρίης, οἱί- 
εὐ Ὦγ Ἠλείςδ. Ἑγ Όνοκο ατα πηθαπ{ ποί ριήίο, Ὀαί 
ϱγέναίρ ππιὰ νο] ΠίατΥ [αβΐς.. Οµπ ἀποδεκ. 5οο Νοίο 
ος Μα, κκΏΙ, 90, 

192. µακρόθεν ἑστώς.] ἨΝαπεΙγ, ἵπ ιο σουτ οῇ 
Όιο (6πΗ16ς, 1 νο νναβα Ῥαραπ οἳ,  α ὀονν, 
Ρ]ασεὰ [αν αρατί Γτοια νο Ὦλαγίκοςς, 

---οὐκ ἤθελεν ---- ἐπᾶραι.] Ἀο]νοσίέμ. τοιηατκς λα 
Πἱ να α ππαχίπα οὗ "νο Παυυίης, ναί Ἰνο νο Ρταγς 
αου]ά οπκί ἆοννῃ ήν ογος, Ὀ{ ταἶκο ήν Ἰοατί ἴο 
(σάς οΟΠΙΓΑΕΥ {ο Όλο οπρίοπι οῇ ο (τος παπά 
Ἠοππαηα, νο] να {ο αρ πο ογο» από Ἠαπόη 
τ - Υοι ἵπ Ον ρἱοίατο οῇ τοι] οοΠΙΓΗΙΟΠ 
απά σεμηἶπο ΗΕ ννο πιαδί ΒΙΡΡΟΜΟ 6ΥΘΕΥ 
πρ πμ {{ρη, 

--ἔτνπτεν εἷν τὸ στῆθος.] Λι ποϊίον επ]ίοὰ το 

“Αρπαξ ἀεποίοβ οπο Ὑν ο ἐπ]ιγον 
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3 ια ἀπ 2 ά ” - 
εις τον οἶκον αυτου, Τη ἐκεῖνος. 

ΚΕ 0ΗΠΑΡ. ΧΥΠΙ. 14 ---21. 

ἱλάσθητί µοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 3 4έγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωµένος 4 
αι, κ, Ἡ -” ᾿ ή 

οτι πας ο ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθη- 

σεται". ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
κ , : . ” 9 ᾽ - «ϱ.  - ϱ, ο -”ς/” 1Ιφοσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ ῥρέφη, ἵνα αὐτῶν ἅπτηται" ἰδόντες 16 

αντι δὲ οἳ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. Ὁ δὲ ᾿Πησοῖς προσκαλεσάµενος αὐτὰ, 16 

εἶπεν ᾿άφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός µε, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά" τῶν 
1 γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ᾽αμῆν λέγω ἡμῖν, ὃς ἐὰν 11 

μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ 

αὐτήν. 

16 3 1Τ 
ΙἹ 18 ήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονοµήσω; ἍΕϊπε δὲ αὐτῷ ὁ ἸΙησοῦς" 

18 19 

δα. Μὴ μοιχεύσῃς᾽ 
ψευδομαρτυρήσῃης 

19 90 τέρα σου. 

ρτὶα[, ΤαΠΠοΤΡΘ, ὅτο., παπά ΟΟΠΙΠΙΟΠ {ο αἲ] ΠαΙοΠς ; 
ἃς Άρροατς {ΤοπΙ ο ΠΙΙΠΥ κ. πάάπσεά ὮΥ 
Ύψείς. απἀ οίμογς: απιοης Νίο Ἡ, Ἀοννονου, [ βπά 
ποπο 5] οἱοηί]γ αἱπηί]ατ 1η ελο οσπιδίγηε Πίο ; ΝΟ] 
πρρεατς Ηο]]οπ]φέίσα], απά οοηδίκί ἵπ 01 οπηΙβδῖοῃ 
οἳ ο ῥτοποΙΏ; λοισ] ελα ΡἨταδα, 6ΥΕΠ τοι α 
Ρεγεοπαί Ῥγοπουπ, 8 Τα. 

---μοι τῷ ἁμ.] Ἠοαίβ. απά οίποις ἐπῖς (ἶναί να 
«Απιϊο]ο ἶ6 οπιρ]ναἶσα], απά αςοά κατ’ ἐξοχήν. Βαΐ 
ἵίς (οτοο ἵψ Ὀοΐίοι Ιπάϊοπίοά Ὦγ Βρ. ΜΙάάῑεί. πας: 
«γ/ποπανογ απ αἰγἰῤιζνο ΠΟΠ ἶδ ρ]ποεὰ ἵπ ορ- 
οβεἶοι Ὑν] ια Ρογβοπα] ΡΓΟΠΟΙΠ, 51ο] ατα {Ίνθ 
38 πο Ατίσ]α ρτοβχοά, Ένας ἵπ Τακο νΙ. 34. 

ἡμῖν τοῖς πλουσίοις. ΧΙ. 40. ὑμῖν τοῖς νομικοῖς. Ί/ο 
Ἠανο {νο βαππο ΓΟΤΠΙ ΟΓ βρθθοῇ αἱδο ἵπ Ἠετοάοί. ἵκ. 
«919. μὲ τὴν ἱκέτιν. Ῥ]αί. Οοπν. ΥΠ. βαρ. Ρ. 90. 
μὲ τὸν ὁύστηνον. 366 αἱ5ο ΒορΗ. Ε]εοί. 252. Ε- 
Πρ. Το. 9418. ΑτίκίορἩ, Αν. δ. Αοπατη. 1104. Ἐς- 
οἷος. 619. ΟΡ 1νο αβαρο ἵπ απθείίοη ἴο ρτουπά 8 
ειβ]οἰοπί]γ ουνίους. Τ]α Αγίίο]ο Ἠθγα, α9 656- 
Ἡ στα, πιπτκς νο αββΙπαρίίοη οῇ 15 ρτεάΙσαία; 
απά νο αἰτίοί πιοππῖησ οἱ ἴπε ραβ]]οαμ”ς ρταγος 18, 
««Ἠανο ΠΊοΤΟΥ ΟΠ πιθ, ΝΟ απ οοπ/ο88ρά{η ἃ εἶη- 
ποτ; ος, “ εοσῖηρ (μαί Τ απ α ΦΙΠΠΘΥ, Ἠάνθ ΠΙΘΤΟΥ 
ο) πῃθ, 

14. κατέβη εἰς τὸν οἴκον αὐτοῦ.] πιά νι τοί- 
6Γοποθ {ο [ιο /οιρογ ΑΠαπίίοη οΓ νο ον νι το- 
αροοί {ο νο Ἴοππρίαο. 39 νοτ, 10. ἀνέβησαν. Βπῖ 
ἵπ Γαοί Όιο οχρτοβείοη ἶ8 κό οφ υἱναἰοπί {ο 
«ννοπί Ῥαο]κ, ἀπεχώρει, Ἡδ ἵπ ὸπασγά. 1. 495. 
ἀξυνετώτερος ἂν ὄόξας εἶναι ἀπεχώρει. ΕΥ ὀεδικαιωμέ- 
νος ἵδ Πιοπηί αεοερίεά, αρργουἑά, οομβἰἀοτεὰ ας ]αδί, 
96ο Ῥολοσίίᾳ, 

---ἡ ἐκεῖνος] Τ1ογο 18 Ονουρ]ν {ο νο Ἰογο ἴἶνο 
ΟΟΠΙΠΊΟΠ ϱ]]1ρ8ο ΟΕ μᾶλλον. Βαϊ ἵτ 1 Ὀδίίοτ (νι 
Επίηγπα., Ἠοβοππη., απά Καν.) {ο αρροβο μα, 
π8 ο ἨΠοῦτοννς οὔ ο οχκρτοφς α βἰππρίο πορα[ίοι 
Ὦγ α- οοπιραρα(ίνε, (18 ἵπ (οσπ. κκακν, 396. απά 
]. Όππα. χκχὶν. ΙΤ.) 5ο Ἠογθ 1ο βοηβο ἴς, ναί νο 
Ρυυ]ΐοπα ννοπί αναγ Ἰαδήβοάς Ὀπί πο νθ 
Γ]ητίκοο. 

Εοτ ἡ πιοβί οῦ νο ΜΒ. απᾶ αἸπιοβί αἲ] εἶνο οπτ]γ 
Εάά. νάνο ἢ γὰρ, Ννλίο 18 αρρτονοά Ὦγ ΜΗ, απά 
πἀορίοά Ὦγ αἰπιοβί ονοΓΥ ήτο (τοπα ἸΝοίς. ἴο 
κο]οῖπ. αι νους Όνο πχοτο ἀἰβηοα]ε ἶ ακυσ!]]γ 
(ο ο οοπεἰἀοτοά νο ργο[ογαβ]ο τοπάΐησ, Υοῖ Ενί 
Ρτϊποῖρ]ο ἆοθς πο οχίοπὰ {ο πηπη][ονί νἱο]αήοηθ 

μὴ φονεύσῃης' 

τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν µη- 

Θεοῦ ὡς παιδίον, οὗ μὴ εἰσέλθῃ εἲς 

Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων, λέγων «ικάσκαλε ἀἆγαθὲ, τί ποι- 18 
Τί µε 19 

λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ μἡ εἷς, ὅ Θεός. ἨΤὰς ἔντολὰς οἳ- 50 

μὴ κλέψῃς' μὴ 

“Ο δὲ εἶπε' Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ γεύτητός µου. 9ἱ 

οὗ νο ρτορτῖαίγ οὗ ια Ίαμ κ Απά, ποῖνν]ι 
νὰ» ανν ρω» -μνν ον ο. Ες 5ο οῇ γὸρ 
οπηποί Ὀο ἀοβεπάοεά :; α5 αρρεατε ᾖοπα Ειο ναῖπ΄αἲ- 
ἰθπιρί5 πιαὰε {ο εχρἰαίη Ἡ. Έοτ {ο τεπάογ 1 εσπὸ, 
ος πυπείγια, ΟΥ ἴο οοηδἰἀετ 1 α5 Ἰανίπρσ τεβετεηποθ 
ιο ἃ εἶαικα οπη{εὰ, 18 αἰῑκα Ἱπαδιηϊκείο]ο, Απά 
38 ἢ γὰρ ἀϊβοτε 5ο 51ἱσ]]ν [τοπα αποίπετ τεπάῖπα, 
ΠΔΠΙΕΙΥ ἤπερ, Γουπά 1π 8ος ΛΤ55. απά Βαθ], νο 
ΠΠΑΥ εαεροοῖ (6 ἢ γὰρ {ο Ὦ6 απ ΘΓΓΟΣ ΟΓ {11ο φοτῖνε», 
ΝΟ Ἰαά ἤπερ ἵπ Ογεῖτ οτἰσίπα]α, ποιες, ἵπ- 
ἀεαά, {ιαί νο ια ἴτας τοπάἶπᾳ, ἵ ἀοαδέ. ΤΠ εεετηθ 
ίο Ἠανο Όεεῃ α νετγ επτ]ν εογγεοίοπ οἳ Τ ακε8 
Οτεεκ. Ἐοτ εἰεσαπος οΓ είγ]ε νγου]ά τοφαίτο ὕπερ, 
ταί]ετ Όναῃ ἤ. ἴ ΠΙΣΥ Ὃε αἀάεά, ίσο, ναί ονετγ 
απο]επί Ὑοτείοῃ οΓ ογθ1ζ τερτοεεη!5 ἢ οἱ ὕπερ, πο 
ἢ γάρ. Ἠονν περ πιὶσ]ηῖ Ὃο οοπβοιπὰεά πι γὰρ 
(εεροεία]]γ Ὦν έπος νο ἀῑά ποῖ οοηκίἀοτ (νε οοη- 
βίγιςσ(1οη) 5 ουνίοις ῄεοπη ἴ]χο είτονρ αἰπηϊ]αγίέν Ὃε- 
ἵννθεῃ π απ Γ απά α απ ε.  δαφρεοῖ, Ἠονθνετ, 
Όναί οῇ Όνοβο νο τοῖς γὰρ πιαπΥ Ἠπά ἵπ Ὀνεῖγ 
ογἱρίηα]ς παρ᾽ ἐκεῖνον, Νο 18 Γουπά ἵπ φενογαὶ 
νΕΤΥ αποϊεπί Μ85. απ νε Ῥεεε]μ. Ἁγτ. Ὑεγείοη ; 
ππά Οιαί παρ Ἠπὰ ατἰςθΠ ΓΤΟΠΩ περ. οι ἐκεῖνος 
νοι]ά οαεί]γ ὃς αἱίοτεά {ο ἐκεῖνον. πας Τξ αρ- 
Ρθαγς (]πί 1ο οπἰσίπα] τοπάῖης ννας ὃ, (οπή ννμ]ο] 
ΛΓΟΒΘ ἤπερ, ππά ἢ γάρ. Χον 1 18 οπο ΟΡ 1ἶνο πηοἙε 
ορτίαϊἰπ οὗ ΟτΙσα] 0αΠοΠΕ, Ὠναί, απποηςσ εενοτα] 
τοπάἴπρς οΓ α ποτά ος ρᾳβκασο, Επαί [τοπ νν η]οἲι αἲ] 
Όιο τοεί πηὶσηί οπκί]ν Ίνανο ογἱριπα θὰ 19 {ο ὃο ρτο- 
[οτγοά. Ἀποτοονος, ναί ἢ, τα]νετ ναῃ ὔπερ, 19 ιο 
ἴταε τοπά(πᾳ, ἵ5 ρτοῦα]ο ΓΓοπα νε Γογππετ οσσυττίης 
πα αἰπιί]ατ οοπαίτασοἴση, 6αρτα αν. Τ. εὐπε Όαν, 
οί. 

15--- 1π. Τηϊς κοοῖοι ἶς πίτούάυσοά Ἠοτο ἵῃπ α 
νοτν ὀἰβοτοπί οοπποσίον να Τε ἵς ὃν ἈΤα ουν 
ππά Μακ. Ἑν ήοπι ἵτ 9 Ῥτουσ]ηί Ροτννητὰ αβοτ 
Όνο πατγα(ίοῃ ο νο ἱπαπῖτν πιαᾶο ὃν νο Ῥ]ατί- 
βοος ας {ο νο Ἰανα]ηοςς ο ἀϊνοτος; απά αι 
εἰπιρ]ν Ῥσυπικο ἴξ ἴοοΚ Ῥ]ασο ἱπιπιοάίαϊιο]ν α/ῖεγ. 
δε, Τακο, ονονοτ, ἱπίτούυσθς ἴἱ λογο, 5 Ιπίοπὰ- 
ἵπμ (ο εἰακκί{ὴ Ορ ποσοτάῖπῃ {ο Ὠνοίγ εαρ]οοία; 
απά Ἰπόάσεςὰ νο οοπηοδο(ἵοη οτε 18 νου αι ταρ]α, 

15. τὰ βρέφη] 1. ο, Όνο ολή]άτει οἳ νο Ῥογεοπβ 
νο τοβς το Ἠἶπα, Ἠσπάοτ, ' ἠνοῖτ ολ]άτεῃ.” 
Οπ΄ νο τορί οὗ νο 0Ἠαρ. 96ο νο Νοῖος οἩ Όνθ 
Ραγα]]οἱ ρακκασος. 
1. [Οοπιρ. Μα, κν. 5, Τ 0οτ. χὶν. 90. 1 Ρει. 
μΝ 3] 
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3 ᾿ ς - 3 2 ’ ’ ς 

29 Ιδοὺ, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἡκυλουθησαμέν σοι. Ο 

2 3 ᾿ 28 - 328 ’ [α να , κ. 
90η ἀδελφοὺς, ἡ γυναῖκα, η τέκνα, ἔνεκεν της βασιλείας τοῦ 

τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 

ο 2 , 3 ’ 

αὐτῶν, καὶ οὔκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα. 

40 ζεν' Τίὲ «αυϊδ, ἐλέησόν µε. 

ΜΤ. ΜΚΕ. 
. . . - - ο ” . ’ 

90 Ακόύσας δὲ ταῦτα ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ: Ἔτι ἕν σοι λείπει πάντα 19. 10. 
[ο] 3, , Λ / -” π,. 8 . » τν τω. 20 91 οσα ἔχεις πωλησον, καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις Ὁησαυρον ἐν ουρανῷ ᾿ οι 

. - 3 ς 4 3 ’ -” 3 ῃ ο 3 98 καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο ἦν 3 35 

24 γὰρ πλούσιος σφόδρα. ᾿ἸΙδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ιησοῦς περίλυπον γεγόμενον, 53 38 
Σ -- ” ’ ς " , 3 3 ’ 3 ᾽ 

εἶπε᾽ Πῶς δυσκὀλως οἳ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς την ῥα- 

20 σιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ἐνὐκοπώτερον γάρ ἐστι, κάµηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφί- 9ὔ 

90 δος εἰσελθεἴν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. ἈΕϊπον 35 «36 
ο] 2 ΄ ’ .. . εν ὦ ᾿ 

ϱτ δὲ οἳ ἀκούσαντες' καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπε' Τὰ ἀδύ- 36 

95 γατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ. Εϊπε δὲ [ὸ] Πέτρος: 5τ 258 
δὲ εἶπεν 28. 99 

τα ντ 3 ᾽ , δα 5’ » Π 3 [ο] ο... -α κὖ. Ε] -- 
αὐτοῖς ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὔδείς ἐστιν ὃς ἄφηκεν οἰκίαν, η γονεῖς, 

Θεοῦ, ὃς 30 
3 . 3 ’ , μ . - ’ 9 5 .. .»»ὁ 

οὐ µη ἀπολαδη πολλαπλασίογα ἐν τῷ καιρῷ τουτῷ, καὶ ἐν τῷ αιώνι 

20. 
ο ᾽ 2 3 9 

8Ι ΠΗ4ΡΗ41{48.ΩΙΝ δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπε πρὸς αὐτούς' Ιδού, ἀναθαί- 1 89 

νοµεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμµένα διὰ τῶν 18 88 
3) προφητῶν τῷ Τίῷ τοῦ ἀγθρώπου. Παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσι, 9 84 

. ’ - ι" 4 ’ ν ’ Ξ . ’ 

30 καὶ ἐμπαιχόθησεται καὶ υθρισθησεται καὶ ἐμπτυσθήησεται καὶ µαστιγω- 

34 σαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη ἀναστήσεται. «Καὺ 
3 3ς. υ 5 ᾽ εν ο. / .. 3 

αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκα», καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμµένον ἅπ 

2 ΄ .. - . 3 ᾽ 

3 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱεριχὼ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ 99 «46 
. ες κα. 3 , . , . , 

36 την ὀδὸν προσαιτων ἄκοίσας δὲ Όχλου διαπορευοµένου, ἐπυνῶάνετο 80 

3τ τί εἴη τοῦτο. ᾽Απήγγειλαν δὲ αὐτῷ, ὅτι Ιησοῦς ὁ Ἱναζωραῖος παρέρ- 
38 χεται. καὶ ἐθόησε λέγων Ἰησοῦ Τἱὲ «αυΐδ, ἐλέησόν µε! Καὶ οἳ 4Τ 

3) προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃη αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκρα- δι 48 
-. Ν ων ο 3 -” όιτν Ἆ τ4 

Σταθεὶς δὲ ο Ιησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν 5 «49 

41 ἀχθηναι πρὸς αὐτόν" ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ, ἐπηρώτησεν αὐτον, λέγων 9 δι 

4 Τΐ σοι θέλεις ποιήσω; ὅὃ δὲ εἶπε' Κύριε, ἵνα ἀναθλέψω. καὶ ὁ 8 δλδ 
΄” . .) - 3 ’ |. Π ΄ 

43 /ησους εἶπεν αυτῳ | 4ναύλεψον ᾿ { πίστις σου σέσωκέ σε. Καὶ παρα- 
. , 2 ’ ρω ’ - ς 

Ἰοῆμα ἀνέθλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν" καὶ πᾶς ὃ 
] 3 . ”, - - 

λαὸς ἰδὼν, ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ. 

σα. [Οοπι. Μαι. υ. 19. 1 Τίπι, νΙ. 19.] 
20. ρηαν πάντα.] Μ988. ΑΛ. ὅς Β. Ίνα ἀφέν- 
τὰ ;απά Ὦ. τὰ ἴδια ἀφήκ. ἜΤ]νο (οτππε οῇ 

Βοτπεια. πα, ἵν νο (τας τεπίηρ: Ἱ. 
οἵ Όνα ννεἰρ]η οἱ (ορ πιοηΥ 1π 19 (πνουΓ; 
Όνα οχκρτονκίοη Ὀοίπς “« οπφικ ου ; 7 8. 

6ΟΠΙΠΟΠ τεαβίηα πρ] Ἠανεα Όθεῃ 
Όνα πιοδο] οἳ Μαι, χἰκ. στ. Μαι κ. 

γ. Ἡς οτε νο οίοι Ίνα ποηήπσ 
{ς π Ἡ με) -ν Ιοατηοά ο 

αρργε]νεπὰ, απο νγ . ϱ ετ/ργπα/ ἴ6ρ- 
{ον νο να Ἀμωνς ἵφ α)πιοἙί 15 κίτοηᾳ 
νο {ο ΗΥ τοπά(ηᾳ. ΛΙ νο ΜΒΑ, 
Ώ } εχοερί ἤιγεε, Ἠανο , Απά νο 

Πῇή 
ε ε Εν ᾶἩ - 4 |] Ἔ : η Β, 

Ώοεῃ αοτοςά Ιπίο οπθ επφφἱογῖς (τα οἱρπηί, ἔ]ναπ 
Οναί α κοππεννμαί ε]εσαπί τοασάἶπσ εποα]ά Ἰανε Ώθθῃ 
αοτος αὖ! ἰπι ππΙνετεα]]γ Ἱπίο α Ρίαΐπιοπο, Νοῖ, 
ἱπάεσά, ναί Τ 19 αΏκο]α(ο]γ Γοπιοίι; {ου 1ο (ογΠι 
ἱς 1Π6Ἠ 48 Χσπορ]οῃ Ἠήπηκο]/ παρ! Ἰανο αβεά. 
Βυΐ [αβάΙοακπορς 18 ο ολατασίοτίεί]ο οὗ αἱ] 
Οπής οἳ α οοτίαϊπ οπ]ρτο ἵπ ΘΝΟΓΥ ασο. Απά 
48 {ο ναί ΒοτΠσίη. ΠΤµΘΒ, 5 σγαυἰκκίπππι αγοι- 
πποπέα, Ελα Όλο οΟΠΙΠΠΟΠ τοπόίπρ πες] Ὦο ΓοΥπῃ- 
οὐ (Γοπι οἴ]λογ ραβκαρος, νν]ή]ο ἴἶνο Πονν 9Π06 Ἰαβ8 
ποηήηρ κο Τί ἵπ νο (ομρεΙς --- ἴέ 1 Ἰατά]γ ροβ- 
αμ] {ο Ἱπιπρίπο αἩΥ ατραπποπί πποτο βμ1ἱο, 1 
Όιο Ἱοατποά Οπής ιά οχαπηϊποά Όντο ναττ, Ἰοος, 
ΊΠοΓοΟ οπτοβ]γ, νο νοι]ά Ἠανο Γουπὰ απο] 
τοπζίηρ; νο, Ονουρ]ι Πέ Ίνα πο οπίπις {ο οο 
Που] νο (γης οπς, παᾳ]ῖ νο ρτονοπίος Ἰήπι 
Γγτοπι Εν ταβ]γ πἀορίίπς οπο κο Πε] απ νοτίσοἆ 
απ νο πονο-πποποποᾶ, ΠΑΠΙΟΙΥ, ἀφήκαμεν πάντα 
τὰ ἴδια. ἈΝον πο οπη ἴνο πποτο ογ]άοπί Εν 
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ΧΙΧ. καΙ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ" καὶ ἰδοῦ, ἀνὴρ ὀνό- Ἱ 

ματι καλούμενος Ζαμχαῖος, καὶ αὐτὺς ἦν ἀρχιτελώνης ᾿ καὶ οὗτος ἦν 9 

πλούσιος" καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ιησοῦν τὶς ἐστι, καὶ οὖκ ἠδύνατο ἀπὸ 3 
” »ν «ϱ/ - « . ΕΙ . . 3”, απ 

τοῦ ὄχλου, οτι τῃ Πλικίᾳ μικρὸς ην. καὶ προδραµών ἔμπροσύθεν, ἀνί- 4 

θη ἐπὶ συκοµορέα», ἵνα ἴδη αὐτόν" ὅτι [δι] Τ ἐκείνης ἤμελλε διέρχε- 

σθαι. Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπο», ἀναθλέψας ὁ Ιησοῦς εἶδεν αὐτὸν, ὅ 
9 ./ ᾽ νυν, ἀ - ’ ’ ὁ ’ . 

καὶ εἶπε προς αὐτον" Ζακχαῖε, σπεύσας κατάθηθι" σήμερον» γάρ ἐν 
- ΄ - - 

τῷ οίκῳ σου δεῖ µε μεῖναι. 

χαίρων. 

Καὶ σπεύσας κατέθη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν ϐ 

Καὶ ἴδοντες ἅπαντες διεγόγγυζον, λέγοντες" Ὅτι: παρὰ ἅμαρ- Ἱ 

«δυρια.ϐ. Ἡ, τωλῷ ἀγδρ) εἴσηλθε καταλῦσαι. " Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν 8 

Ἱ κύριον" Ἰδοῦ, τὰ ἡμίοη τῶν ὑπαρχύντων µου, Κύριε, δίδωµι τοῖς 
.. . - ὃ Συρία 1.16. πτωχοῖς. καὶ εἴ τιγός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. ν Εἶπε 9 

δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἸΙησοῦς" Ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγέ- 
Μαι]. γετο" καθύτι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾽Αθραάμ ἐστιν. "ἦλθε γὰρ ὃ Τίὸς τοῦ 19 

ΥΩΝ 1 ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. ἳ 

᾽ΑΚΟΤΟΝΊΩΝ δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἶπε παραβολὴν, διὰ τὸ Ἡ 

ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι Ἱερουσαλὴμ, καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει 
ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀναφαίνεσθαι. Εἶπεν οὖν ᾿Ανθρωπός τις 13 

εὐγενῆς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν, λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑπο- 

Ενας τὰ ἴδια οπππο [τοπι ἴπο Βε]οἰίακίς απὰ Όιο 
Μαγσίπ, παπά Εναί ἀφέντες Ὑναδ Ὀαἳ δοππεήης {ταπι- 
οἆ ὮΥ (νο 4ἰεχαπάτίαπ Αγίδίαγε]ιδ. 

ΧΙΧ. 1. ὀιήρχετο] “να ραδεῖηρ (Ἡτοιρ].. Βο 
Οαπιρῦ, απά κο ', οοπβιπιοά ὮΥ νε Ἀντ. 

2. ἀρχιτελώνης.] Τ]5 εἰσηίῇες α 5οτί οΓ γεοεῖυ- 
εγ-σεπογα] οἳ ἴἶνο {πχος ο α ἀῑδίτίιοί, ἵπ Υπο 8εν- 
ογα] ἱπ[οτίοτ οο]]εσίοτ Ὑοτο οπιρἰογεά. ἘΤ]αί 
Ζαπου65 ννας α ουν, απά ποῖ, 48 8ΟΠ16 Ἱππαρίπο, 
α Οοη{]ο, ἶ8 Ρτοίγ οογίαϊπ (οι νοτ. ϱ.. Τ]6 ος- 
οΙΤΓΘΠΟΘ ΟΡ οὗτος ΠΠΠΘΓ αὐτὸς ΠΙΑΥ 5θθπῃ Ἠαγδὴ, Εα{ 
οχαπιρ]ος ΓΓοπα ἴἶνο ϱ]αβείος ατο πἀάποεὰ Ὦγ Ῥοι- 
πθπι,. Ἰπάςεά ἵτ νν]] αρροατ Ἰοβς κο, 1 Ίνα οοηκ]ά- 
ο: {ιο ννογάς καὶ οὗτος ἦν πλούσιος 88 ἵπ ΒΟΠΠΘ ΠΠΘΗΒ- 
πτο α ρατοπ{]ιοι]σα] οπαδο. Τί πιαγ Όοδ τοπάστοά 
ἑέαπά Ότο ππαη ννας τίο].” 

ο. ἐζήτει ----τίς ἐστι.] Οπ Ομ Ιάϊοπι 5οο Ἠ σοι 
παπά Μαν, Οοτ. Οοτ, ὁ ο00. ὃ. Τίς εἰσπίῆος φμα[ίς, 
ναί βογί ο ΡοΓ8ΟΠ. Τ]ο πδο ο) ἀπὸ Ώθ[οτο τοῦ 
ὄγλου ἵ5 Ηε]]οπίκίίο, απά Γοτπιοά οἩ ενα Ηεὺ. Ὢ, 
οπ αεζοιή οῇ. 

4. προδραμὼν ἴμπ.] Τ]νο ϱοπιπιοηίαίοτε πἀάπος 
εἰππ]]ατ ΡΙοσΠαρπής Γοπι Ὠνο ϱ]αβείσα τος. 
ὙΎοι ἵτ παν Όο ἀουυίεὰ νν]οίνοτ ἴποτο ἵς νετ, 
αἰτὶοι]ν αροαΚίηᾳ, α ΡΙοοπακίη αἲ αἲ]. Τ]οτο 19 αἰ- 
πηοβί αἱ νναγς α ο γεποιοπίπις οί ἔ]ιε δεπςε, 

--- ἐκείνης.] Ἀῦ. ὁδοῦ, παπά ἰπάσοὰ διὰ, ννμ]ο], 
ποσα Τε Ἰ βοαπά ἵπ πο οοπΙΠΙΟοΠ ἴοχί, απά ἴπ 
νοιν Ἱπαην ἈΤ98., νο 19 οπή οὰ ἵπ πιοκί οἳ Ίνα 
αποϊρη! Μ3Β., απά οπποσ]]οὰ Ὁν αἰπιοκί ονοτν το- 
οοπί Εάῑῑου, ἜΤ]νο οΏΠρ., οννονου, 9 Ἠαγκ]νς απιὰ 
ποῖ {ο νο ὀἀοβρηδοἡ Ὦν α αἰππί]ατ οπς αἲ ν. 19, [ος, 
35 ΒοτΠσΠΙ. ΤΟΠΙΛΓΚΗ, απ  Ἰνπά πανκο]ῇ Ίσηασ οοη- 
Ἰοσιητοά, ἴποτο οππ. Ἰνο Η]ο ἆοαρί Ενα Ὀνο ἵταο 
τοπ ἵηρ ἴπογο ἴ8 ποία, παπά Ίθτο ἐκείνη. 

5. εἶδεν αὐτὸν, ἃο.] Ἴ]ο αποϊοπῖ, απ νο πιοδί 
ιδ [σῖοις πιούστη Ο οπηποπῖαίοτς τισ] ]ν τοβοτ ουσ 
νο Κπον]σἅσο ο) Όνο πππης παπά οἰτοππακίαποθΒ 
ο ΖασοσἹσας {ο ήν Ὠινίπο οπιπ]κοίσπσς, 

---μεῖναι] “'ἴο κο]ουτῃ.”. Βεο Νοίο οπ Μαϊ, κ. 
Ἱ. καταλῖσαι.] 3899 Νοῖο οἩ Ἰαήκο ἰχ. 12. 
8. σταθεὶς ---- εἶπε.] Οοιμβίτας: σταθεὶς δὲ πρὸς τὸν 

Κέριον εἶπε' (πρὸς αὐτὸν) ΠαππεΙγ αΏοτ Ζαοε]σαβ 
Ἠπά Όδοῃ Ιπίτοάισεά Ιπίο να ρτεβθποο ο εεις 
(απά Ἰιαὰ Όπετεῦν απ ΟΡ οκ πἀάτοκείης 
Ἰήπι), πο βαἰᾱ, ἃο. 39 Αοῖρ ν. 20. σταθέντες λα- 
λεῖτε, ππᾶ Χχνι. 93. 

---- ὀίδωμι.] τοι., Ἰλείς., Οαπιρὸ., ον, απ 
οίμογς ἰαίκο Ονής αν ------ [ος . ε, ἴο ἀεποῖο 

γπηπεςς ο Ῥιγροςε. Βαι  ἵς Ὀδίίετ {ο 6πρροςα 
κ ον πηγη, Τ]νδορΗγ]., απά Ὑαἰοτ) πο 86η5ο 

ιο ῦς, “1 μέ νι σινο;' αρτεσαθ]γ {ο ννλο]ι 
Οεῖκί αγ», 1 Πε ἀαν ἵ9 κα]ναξίοῦ οοπης απίο νου 
απά (γ (απηϊ]γ, ἃο. [ζοπιρ. οη ἵν. ὅδ. Λείβχ. 
2. Ἀπά Όιαο Νοῖο οἳ Μαι. κκνη!, 19.1 

Ὁ. εἶπε δὲ πρὸς α.] Το πρὸς ἵφ ὮΥ 8οπΏο τοή- 
ἀεγεὰ μον --ᾱ ρω σοι ναί ἰσαἰδοείος 
ἀοθς οσους, Υεί πθνογ πΏοτ νο Ρῃταρο εἶπε ὁέ. 
Απά αἰθιοασ]ι Ζαοσμας 9 κος αΏογ 6ροκεῃ οῇ ἵπ 
Όνο Ο]τὰ ροΓ8οἩ, Υοῖ νο Ἠανο οπ]ν ἴο εἩρροφο 
Ενας εἶνο Ἰπίέοτ εἶπίκο ννπς πἀάγοκκοὰ {ο {ο Ρη- 
κίαπάεγα, ππιάὰ νο Γογππος {ο Ζαοε]ιας, ννηοςο ἆθς- 
Ἰπταίοη. τοφυ]τοὰ 8οπιο τορ]γ.  Ἠανο ροϊητοά 
ποσοτά{ησ]γ. 

-- καθότι] Τ]νο Ῥατιῖο]ο 1ἶναα ἀοποῖος οσµ5ο, 
απά, ας ἵ οὔ ση νο σπκο κ] γὰρ, νο αφο Ἠοτο 18 
ο) ρεῖσαὶ: α. ᾱ. [ες ἵ 4ο ή] 
ΠΠΠΟΗ ας, ἃο. 

Ἡ. δοκεῖν αὐτοὺς, ἃο.] Οατ Τ,ογάς ννοτός ]ηαί ἵνα 
{οτε ἀοο]ατοὰ  Μοκκἰα]νεΠίρ, απά νο Λροεί]ος 
πο ἀοαδί «αρροφοά Όνοπι {ο Ἱππρ]ν Ἰς οη- 
ἵτππσςο 4ροῃ Πα τοῖσπ, απά αβεαππρίίοη οἳ νο οἶνα- 
τασίοτ ο) Πνογαίοτ οὗ Όνο ονν]κὴ πα ήοπ. Τη 
οτοησοἩς ορ]πίον ουσ Τ,οτὰ οοττοσία ἵπ ἴ]νο Γο]- 
Ἰονΐπς ραγαθ]ο, οἩ Ὑν)ήσἩ 9ος Νοῖςα οη αἲῖ. καν. 
14. «οσα. απά Ὀτ, Ἠπ]ος. 

15. λαβεῖν ἕαυτῷ βασ.] ον, 0απιρὸ., παπά 
Ἀολ]ου». νο «Ἰνοννη, Ὀναξ νο ρ]γγακο αἰσπίῇος “ἴο 
τουσ]νο πα Ίομ ο α Κἰπσάοπα, Ρτοσγο Γοτ Ἰέπι 

σαμκε, ΟΓ ἵπας- 
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13 στρέψαι. Καλέσας δὲ δέκα δούλους ξαυτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, 

14 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς Πραγματεύσασθε ἕως ἔρχομαι. 

- 3 ΄ .. - 2 ς - 

16 Οὐ Φέλομεν τούτον ῥασιλεῦσαι ἐφ ημας. 

16 τεύσατο. 

17 γάσατο δέκα μνᾶς. 

18 χίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθδι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 

19 ᾖλθεν ὃ δεύτερος, λέγων κύριε, ἤ μνᾶ σου ἐποίησε πέντε μγᾶς. Εῑπε 

90 δὲ καὶ τούτῳ Καὶ σὺ γίνου ἐπάνω πέντε πόλεων. Καὶ ἕτερος ἠλθε, 

λέγων ̓ 

91 ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ' αἴρεις ὃ οὖκ ἔθηκας, 

2» καὶ θερίζεις ὃ οὔκ ἔσπειρας. «4έγει δὲ αὐτῷ Ἐκ τοῦ στόµατός σου 

κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε 

93 αἴρων ὃ οὔκ ἔθηκα, καὶ Θερίζων ὃ οὖκ ἔσπειρα". καὶ διατύ οὖκ ἔδω- 

ὦ ώ, ν Ξ ' 
94 ἔπραξα αὐτό; Καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν 

ο” μνὰ ὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχον μνᾶν, καὶ δό ῷ τάς µνᾶς ἔχοντι. 

96. 
Οἳ δὲ πολῖται .. 

ως ο κα ὃ 9 απ το Ἡ 4, 5, ἀνλ 3 ὃ- 
αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτὸν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσθείαν οπίσω αὐτοῦ, λέγοντες 

Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ ἐπαν- 
- 3 -α - » 

ελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν ῥβασιλείαν, καὶ εἶπε φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς 
, ΄ τ 3’ μ 3 κε ς/ «.Ἡ ΄ ’ δούλους τούτους, οἷς ἔδωκε τὸ ἀργύριον, ἵνα }γνῷ τίς τί διεπραγµα- 

Π ᾽ ς » ΄ ο ’ ς ” 

Παρεγένετο δὲ ο πρῶτος, λέγων κύριε, ἡ μγᾶ σου προσει- 30 
. α.α, εἰ 3 - 5) 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ' Ευ, ἀγαθὲ δοῦλε" οτι ἐν ἐλα- 

Καὶ 

, 3 . ς ” ϱ ε 3 ’ |) / 
κύριε, ἰδοῦ ή μνᾶ σου, ἢν εἶχον, ἀποκειμένην ἔν σουδαρίῳ. 

94 

26 
20. 5/ η 3 

Ἔιδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἶμι, 

2Ἰ 
ο οὔ , ΄ -- ᾽ , κι» Ὁ ᾽ , 2 

κας τὸ ἀργύριόν µου ἐπὶ τὴν τράπεζαν, καὶ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόὀκῳ ἂν 
» 2 οἃ 3 ” υ 

ἄρατε απ αυτου την 28 
Δ ε .. , 

Καὸὶ εἴπον αὐτῷ χνυρις, 

29 
” . - - ) ςε ν ., πα ”. ὸ) ’ ὠ 2 ᾽ 

96 ἔχει δέκα μγᾶς. 4έγω γαρ υμῖν, οτι παντὸὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται ἀπὸ 

εο]{ τογα] έν,’ α5 ἵνας ἴε σα5θ νηίἩ Ατομε]αιας απά 
Ἠετοά. [ζοπιρ. Ματ] κ. 94.] 

19. δέκα ὅ. ἕ.] “ἵεπ ο{ Ἠὶς βετναπίς.”. Τηϊς ἵ8 
πηετε!γ (α5 Εαίηγπι. τεπιατκς) α τοιπά ΠΙΠΙΡΟΓ. 

ματεύσασθε. Τ]ε υγοτά βἰσηίῇες Π{ετα]]γ απά 
ἵπ Όπε Ο]αφεῖσαϊ ντε, “ {ο Ώεο επσασεᾶ ἵπ Ῥηβί- 
η6Ῥς; Ῥυί Ἠθτο Πί 5 α5εά α5 α ἀεροπεῃί, ἵπ ἴ]α 
βρηφο ΄“{ο ἆο Ῥηείπεςς υγ ὮΥν ἱπνθείπεπί 1η 
ὑαᾶρ.”. Της πραγματευτὴς ἶδ α5εά Ροίῃ ἵπ 1 
ΟΙαφείσαί νντίέετς απ νε Τ,ΧΧ. (ο ἀεποίο α πιεγ- 
εἶαπ!. Τη6 ἴθτπα ἵπ Μα]ιονν 15 ἐργάζεσθαι. 

14. οὗ θέλοµεν, ἃο.] Τ]ιο οπτ]τετ (οπιππεηία{ίογ5 
ατο ο ορίπίοη εναί ΟΕ αἀνετίς {ο (πο σα5ε οῇ Ατ- 
εμεῖαας. Βυί ΟΌναί νίονν ἶ5 Παθ]ε {ο ορ]εοίίοῃβ; 
απᾶ Οιετείοτε Τ ἶ5 Ὀείότ, νηἩ πιορί τευεηί Οοπι- 
ππεπ{αίοτε, {ο τοσατὰ πε οἰτοιαπιβίαηςς ας Ιπίτοςι- 
σεᾷ αά ογπαίπι; Όνοισ]ι ππάουαρίοά]γ Πέ Γοτπις απ 
Ἰπεετοβῆπρ Γοπίπτε οἱ {νο {οΓΥ. 

16. προοειργάσατο.] ἵπ Ὠήθ 19ο οῇ ἐργάζεσθαι 
Όνεγε 19 νο β1Ππο ππείαρ]οτ αφ ναί γ νήσο] νο 

έ(ο πιαΚεΤΠπΟΠΕΥ,”” νίπ. ὮΥ Ἱπνεδίππρηί 1ῃ (ταάς. 
ΟΠ6Υ 5ο επιρ]ογεὰ ννας απἰἀ {ο Ὦο ἔνεργον; ΟΠ 

να οοπίτατν, ν]ας Ὕνας αἱ]οννοά {ο Πε «1 Ανάν: 
ννας καἰᾷ {ο ο ἆργόν. 

ΙΤ. ἴσθι ἐξ. ἔχων.] Της Ιάΐοπι 15 Γουπά ἵπ πο 
ἱσαὶ ντσγν ας ννε]] α5 Όιο Βογίρίαγα] 9Π6Α. 

--ἐπάνω.] ή 8οηἨ9ο, 49 ἀοποίίπσ α/]ιογί{η 
ορεη, ἵν τατο ἵῃπ Όνο (]αρκίσαὶ νντίίστε, απά ΟΠΙΥ 
οσευτα ἵῃ Όνο Ἰπίοτ οπο». Τ]οτο ἵ9 Ἠογο (48 Τ το- 
πιπηκεά ἵπ Ἠεσςπα, 9Υπορ.) πη αἰ]ακίοη ἴο νο πη- 
εἶεαι Οµήεπια] οπκίοπη οἱ Αλἰσηίηςσ ἴἶνο ΟνΟΓΗ- 
ππεπί απά τονεπηο» ο α οσγίαίῃ ΠΗΠΙ ΤΟΥ ος οί 
{ο α- πιρηοτίους οβϊσστ,. 366 νο οχκαπηρ]ον {π 
Ῥτουί ο Ον τη Ἡσσσην, ΒΥΠΟΡ. απ οροςΙα]1γ {η 
τν Νο ον Τηασγἀ, 1. 158. [Οσπιρ. αργα χν]. 

, , σουδαρίῳ.Ἰ Το νγονὰ ἵπ οἱ Γι αΐη οτἱρίη, απᾶ 
ἁρηοίςς εαο]ν ἳ ε]σΏή πα ννπΝ αΠπΟΠᾳ νο πποΙοΠίν 
αεπεγα]ἲγ ποῦ 4 Α. ό ος πισς ας α 
παρξίπ. Απά [τοπ Όνο πίσα] ντο { αρ- 

Ῥθατς5 ἴ]μαί 5πο] Ὑνθγο 5οπηείΊπιες Ἱ8δεά {ο Ὑ/Ταβ 
ΏΊΟΠΘΥ ἵπ απᾶ Ίαγ Ι{ ῬΥ. 

21. αὐστηρός] Τη γγοτά 
{ο /2ε[ΐπα) εἰση]ῇος ἄγη, ᾖαγδ, απἀ, ἃδ αρρ]ῖθὰ {ο 
Ώπο {αδίο, δοιγ απά ογαθῥεά. ἵπ α πιείαρλοτῖσα] 
5οηςο Τί αἰσπίῆος δευογο απ οτίσαί; οἳ, ἵπ αποί]- 
ϱΓ ΥΙ6ΥΥ, δ6υεγο απᾶ ογὲρίπις, νο ἵ ια 86η5θ 
Ἀθτε, απά Ὠ[ο (Ἠ1γ5. Οταί. 12. Ρ. 201. ἄνδρα αὐστη- 
ρόν. 39 Ηοτ. Ερ. Ἱ. Τ. 91. Ώιγις πἰπιῖς αἰτεηίαδ- 
απς ν]άθτῖς 6556 πα]. 

--- αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας.] Α Ρτονοτρία] οχρτοβρίοη, 
Ἰῆκο Παί. κκν. 24. Ίνρκο οὔβογνος, (Παΐ αἴρω 18 
πδος οβ {ακίπσ πρ απά οαττγΊησ ο απγ (ίησ νν]]σ]ι 
Ἰας δε {ουπᾶ: απά πιθηίίοης α Ίανν ο) βοΐοῃ ἃ 
μὴ ἔθου, μὴ ἀνέλῃ : εἰ δὲ μὴ, θάνατος ἡᾗ δηµία. Ἐτοπι 
οίπετ ποτε οἵίοά ὃν Πάπα απά Ἰλ/αίς. έ 15 οἶοαγ 
εῑαέ να ρηγο Ονθοῖς Ἰάίοπι τοφιίγος ἀναιρεῖσθαι. 
Απά α5 πο οχαπιρ]ο 18 Βρε. οῇ αἴρειν ἵπ πα 
8οη5ο οΓ οαττν]ησ οβ απά πρρτορτίαίίπα, Τξ ππαγ ϱο 
τοσατάεᾷ α5 Ηο]]οπ]κής, {ποσα απ΄ ἰάϊιοπι οχας{]γ 
οοτγτοκροπά(πρ {ο 1 15 (οαπά ἵπ ιο Άπς. βαχ. απά 
οἱά Επσικ ἨΗΠίβαπ, το ΓΙ 1. 6. ἴο ο«ΤΤΥ οϐ”, αρ- 
Ρτοργίαίο ΒΥ ο. 

23, [όοπι. Μα. κ. 1. 3 Βαπι. Ἱ. 16.] 
23, τράπεζαν.] Ἔ]ιο ννοτὰ ἀεποίος, 1. α {αρ]ο; 

3. ἃ ΠΙΟΠΕΥ-(πυ]ο ος σομηίοτ, οἨ ννη]ο]ι ο ΠΙΟΠΘΥ- 
εμαήσοτς ἀῑά Ενοῖτ Ῥβίηορς. Επί α8 ἴἨοβο οοή- 
ἴογα ννοτο, πο ἀουδέ, ρτον]άοὰ νν Τι 4 οἵ 1ος, 
{ο Όιο ἀοροε]ί οΓ ΠΙΟΠΟΥ, 80 τράπεζα ΟΠΛΟ {0 ΠΊΘΠΗ, 
5, α ρ]ασε [ογ ιο ὑπρραίπιοπί ο πιοποη, Ἰαδί πδ ος 
Ραπής, ἀοτινοὰ οπι ἄθαξ, ο ρίπα]]γ οπ]γ ἀοποίοὰ 
Ά σπορ, 
Μππγ ΜΒ, απᾶ Εάά. Ἰοτο οπή νο Αγο]ο. 

Βυ νογο 1η πο ΡγοοΕ Ενα! (ἶνο ρ]νγακο Ἠπὰ Ὀνοσςσπιο 
βο 6ΟΠΊΠΙΟΠ, Ον Όντο Ατήσ]ο, ννμ]οῃ ἵ9 Ρτοροτ]Υ 
τοφηζκής, οοπ]ά ὃς ἀἰκροηκοά νν τι, 

--- ἔπραζα.] ΤΠ κοηΏκο ΟΓ πράσσειν {οΥ οτίσογο 
{ουπά αἷκο η πο Οηκκίσαὶ ννηίογν, Ὀα{ 0 ΠΟΤΑΙ1Υ 
ἵπ νο πια ἅ]ο νοίσα, 

20. Τε ϱοπιπιση(πίοΥΗ αγο ποῖ αρτοσὰ νοίῃογ 

ο (ας αρρ]ἱοά 



' 
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9]. εἰ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿᾽ αὐτοῦ. Πλὴν τοὺς 5Ἱ 

ἐχθρούς µου ἐκείνους, τοὺς μὴ θΘελήσαντάς µε βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς, 

ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε ἔμπροσθέν µου. Καὶ εἰπὼν ταῦτα 58 
ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἀναθαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. 

ΚΙ ἐγένετο, ὡς ἤγγισεν εἲς Βηθφαγἡ καὶ Βηθανίαν, πρὸς τὸ ὄρος 59 
π - 3 , . - - 3 - 

9 9 τὸ καλούμενον /λαιῶν, ἀπέστειλε δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰπών ' 30 
ε , 3 . , ’ ,. . ’ α. 4. - 
Τπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην᾽ ἐν ἡ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον 

, .-ᾱ 2 ’ 3 ’ 3 

δεδεµένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισε" λύσαντες αὐτὸν 
. ’ 4 ο « - ..., ’ ” - ., . 

8 3 αγάγετε. Καὶ ἐαν τις ύμας έρωτᾷ 4ιατέ λύετε; οὕτως ἐρεῖτε αὐτῳ ' 8ἱ 
- .. 2 3 εή 

6 4 Ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. "Απελθόντες δὲ οἳ ἀπεσταλμένοι εἷ- 38 
᾽ 3 2 ο ’ . ΄ - . ο. ε ΄ 

δὅ ϱον, καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. «{υόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον, εἶπον οἱ κύ- 38 

6 ϱιοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς'. Τί λύετε τὸν πῶλον; οἵ δὲ εἶπον' “Ὁ Κύ- 
ε) ο. ’ ., 9 ” ον . . 2 ο . . 

Τ Ί ριος αὐτου χφείαν ἔχει. Ἰαὶ Ίγαγο» αυτον προς τον Τησουν’ καὶ 30 
Σς [ια ωμά ) . - 3 ” 

ἐπιῤῥίψαντες ἑαυτῶν τὰ ἵμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον, ἐπεθίθασαν τὸν Ἰησοῦν. 
, π .] ” ς ’ 3 ε ’  ” . - « . 

Ξ 8 /Ιορευομένου δὲ αὐτοῦ, ὑπεστρωννυον τὰ ἵματια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. 96 
. . 7 δ. ᾽ - - ” - 2 - 

ϱ ο ἈΕγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ Όρους τῶν Ἐλαιῶν, 3τ 
Ίρξαντο ἅπαν τὸ πλήθος τῶν» μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν Θεὸν φωνῇ 

ΙΟ µεγάλη περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάµεων, λέγοντε" Εὐλογημένος ὁ 38 

ἐρχόμενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου" εἰφήνη ἐν οὐρανῷ, καὶ δύξα 
ἐν ὑψίστοις! Ναὶ τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς 39 

αὐτόν" «ιδάσκαλε, ἐπιτίμηπον τοῖς μαθηταῖς σου. Καὶ ἀποκριθ εἲς 40 

εἶπεν αὐτοῖς' «4έγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἳ λίθοι κεκρά- 

ἔονται. Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν, ἔκλαυσεν ἐπ αὐτῇ, λέγων ̓  41 

Ὅτι εἰ ἔγνως καὶ σὖ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, τὰ πρὸς εἰρήνην 48 

ὠιθςθ ατο {ο ννοτὰς οῇ οιτ Τ,οτά, οἵ οἳ {ἶνο Κίπσ. Ἀγπορ. ναί {ης «οπεο 5, /' νοδε Ίο Ἠπά α ρονν- 
Αοσοτάῖηῃ {ο ἴ]ιο ΓΟΓΠΠοΤ Ἱπιετργθίαίίοπ, ν6γ ΠΙΥ 
ο εαρροςοά {ο 6 α ραγοπίιοιίσα! ααπιοπίοπ ἴο 
ἴνε ἀἱδαιρ]ος. Της, ώρες Νου] ος Ἰναγδ]ι, 
απά Ἠ]ακο {πο ποχί νογβο οχοσθἸησ]ν 5ο. Τ]ο 
Ιαΐΐ6ι ἱπέοιργοίαίίοι ἶδ (νθγοίοτο ρτοίοταβ]θ; ϱ8- 
ΡεοΙα]]γ εἴπος ἵε 15 τοφιΙτεὰ Ὦγ Ίνα ρατα]]εἱ ραβ- 
βασο ἵπ παλ. ὙΥεί ονεῃ Οπς 15 ποί απαξίοπάεἆ 
νΏι [πο] τγ ς νήσο] 19 ποῖ ἀἰπιη]κ]γες Ὁγ ρ]αοῖπα 
τσ ΠΙΗΥ Εάῑίοτς 4ο) νοτ. 90 ἵπ α Ρρατεη[]ιθκίβ. 

οδίἀο», νο ννοτός ατο ρ]αϊπ]γ πο ρατοποἰσα]. 
Το τοππονο πίς ἀΠουίεγ, ΠΙΑΗΥ ( οπιπισηΙαίοΓΒ 
βΠΡρο5ο απ ο)Ηρ. οἳ ὁ ὁξ κύριος εἶπε' ὅότε. Βαι 
Οιαί ἵς {οσο αγοίτατν. Νο άσοὰ οπη ε[/μείς αρ- 
ΡΙΥ το (ή οπδος Νήσο] ἶ5 οπο ΟΓ {086 ΠΗΠΙΘΤΟΙΒ 
Ιηεῖαποςς ἵπ νο γὰρ ἵν αφεὰ ἵῃπ ἄΠΒΝΘΤΕ, απά 
κ ηογο Π Ἠπβ, Ιπάεσά, α εαηκαίοο Ἔοτσο, Ὀαί ννε]ι 
γο/θτοηοο {ο εοπιοίλίπς νήσο] Ίνας Ρτοσσἆσά, ος 
πες] Ἠπνο ρτοσςἀσᾶ, ας Ῥε]οηρίηα ἴο νο εαβ]οοξ. 
9ρο6 Λος Π. 10. ἂν χνι. 57. Ἠετο ὁότε ππαγ ὃνο 51ρ- 
Ροβοἆ {ο ὃο τε[οττοὰ {ο, [ο Ὁς τορεπίοὰ ἴοπι νο 
οοηίοχί. []νο, 1 καγ͵] Γον, ἃο. [οοπι. εαρτα 
νο, 185, ία, κα. 19. Ματκ ἵν. 95.] 

5τ. ἀγάγετέ --- μον. Α οαδίοπι ἀοτνοᾶ, πο ἆοαθε, 
βοια ἴἶνο Ὀατύπτοις αρος, Ὀαί ων πρροαγς ΓΓοπα νο 
ϱ]αρείσαὶ οπή σμς ἵπ Ἰ/οίς.) Ίος τοιαϊηοὰ Ὦγ νο 

Ὅ πιοδί ον {σος πα ίοπς ο) απο (γ. Τ ονεν γοι 
σοοπίίπαες ἵπ νο Εαβες νο] Ίνα ονογ Ὦοση ἴ]νο 
εοαί οὗ ροσπ]ίατ αἰτοσΙίν Ἰπ νο Ῥαπήκπησπί οὗ 
ογιπαϊπα]ς, απά νο (γοαίπιοπί οἳ οπριητοὰ 9Π6- 
πη]θς, 

28. [Οσπιρ. Μαη κ. κκ) 
90, οἵ κίριοι αὐτοῦ]  Ίνανο «Πουνη ἵηῃ Ώοσσπα. 

ε{ ονογ Π, Ιπο]αάϊπςσ νο φεγυαπία ο Όνε ονΥΠΕΓ. 
30. [6 οπιρ. ἆοἶνη κ. 14. 3 πρ ἰκ. 15.] 
98. [Όοπιρ. Ῥ5. οχνΏ. 36. Ῥαρτα ΠΠ. 14.] 
40. οἱ λίθοι κεκράξονται] Οτο. απά είς. Ίανα 

ΑΊνούνη Οιαῖ Εη]ς ἵδα ρτονετία] Γοτπη οὗ εχρτοφείοη, 
ἀεποιῖης Οιαί {έ ἐκ α πιογαί ἆ δη θίέη [ου α (η 
{ο δὲ οιεγιοίδε ἔλιαπι ἡ ἐκ; Όνε πιθαπίηᾳ Ὀείηρ εγε, 
Όναί 1 Όχοςς ελου]ά ο επεσκοά, αοἆ ννου]ά, ευεῃ 
Ὁγ α πηίτασ]α, απ]πηαίε {γα ν6ΓΥ είοπεε ἴο οε]εῦταίο 
Ἠς (τίαππρῃ, ἴπ πἀάΠίοι {ο Ὀνο οχαπιρ]ες (γοπι 
(τοεκ απά Τα πι ντος, πἀάπεεὰ Ὦγ ἴλοςε «οπι- 
πηρηίαίοτα, Τ ννου]ά οοππρατε γΙ. Ασαπι. 96. 
οἴκος ὁ αὐτὸς, εἰ Ἱ λάβοι, Σαφίστατ᾽ ἂν λέξειεν. 
ὁοκορίι Βοῖ!. 1. 10. 3, περὶ τν να η ἐν δεῖν 
αὐτῷ κεκραγέναι σῦμα (Ἰ]ς Υ) σιω- 
-- ͵ αἴτοῦ, μ. ι(] μμ εου]ά νο εἰ]οπι. Οασ 
1 οτά Ἰπά ρτουαὈ]γ ἵπ νίον Ἠανακκυκ Ἡ, 11, 
νηθτο «οθ ἴ]ο εχαπιρ]ος αἀάποθά Ὁγ «ογοππο ἵη 

ο -- Οµ νο (ωτοο οἳ χο ρηγακοο] ς «] ΌΟπ Ὅτορ ο ΡῃΓαςοο 
Οοπιπιοπίαίοτα ατο ἀῑν]άος ἵπ ο ο Ῥοπηπθ α 
εἰ [ος εἴθε, «ν ννου]ά Όναί νου Ἰναδκί οοπεἰἀοτος ; 
ἃ 196 οπηε(ἶπιος Γουπὰ Ἠοῖ]ν {π νο Βοτίρίαταί απὰ 
Ο]αεείσα] ο. Οὔνετε, η μας --, 
ευρροβο αη ο)ρεία, Ρ/; αροεἰορεκίῃ, οἳ ε 
απ. Ἰκο, νὴ Όνο αὔΏονο πιοι]γοᾶς :- δε 
Όνο βππηο 11 Το εἲ πιαν ρορυ]ατ]γ Ἰο τοή- 
ἀογοά εήπαπα; Ὀαί λοτο ἶς, Ἱπ Γοί, απ΄ ολ]ρείς, 

' Ἰορθείη, νν]οἷν νν η] νι νο εαΏ]οςί. 
-υ..... 19 πλ κκ ος Ὅιν- - ἂουιρὰ 
Ὦν μτιεῖ, ος απγ ο) νο γ]ο]εηπί ρᾳβείοη8. (ΘτοἙ, 
κα --- εἸνοννη Ολαί ουσ Τιοτάν ννεορίης, ννμί]ο 
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4 σου" νῦν δὲ ἐκρύθη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου" ὅτι ἤξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ 91 11. 

καὶ περιθαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι, καὶ περικυκλὠσουσέ σε, 

44 καὶ συνέξουσέ σε πάντοθεν, καὶ ἐδαφιοῦσέ σε καὶ τὰ τἐκνἁ σου ἐν σοὺ, 

καὶ οὔκ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ' ἀἄνθ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν 

4 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν, ἤρξατο ἐκθάλλειν τοὺς πωλοῦντας ἐν αὐτῷ 1 Ὦδ 

46 καὶ ἀγοράζοντας, λέγων αὐτοῖς Τέγραπται Ὁ οἶκός µου οἶκος 13 ττ 

προσευχῆς ἐστιν ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον 

Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ' οἳ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ 18 

45 οἳ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἵ πρῶτοι τοῦ λαοῦ" καὶ 

οὐχ εὔρισκον τὸ τέ ποιήσωσι», ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ 

Ι ΧΧ. Κ4Ι ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, διδάσκοντος αὐτοῦ 5 στ . 

τὸν λαὸν ἐν τῷ ἵερῷ, καὶ εὔαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ ἀφχιερεῖς καὶ 

9 οἳ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσθυτέροις, καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν, λέγοντες 98 

Εἰπὲ ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν 

3 ἐξουσίαν ταύτην; ᾽Αποκριθεὶς δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς' Ερωτήσω ἡμᾶς 34 «39 

4 κἀγὼ ἕνα λόγον, καὶ εἴπατέ µοι Ἰὺ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ 35 30 

δῆν, ἢ ἐξ ἀνθρώπων; Οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς, Λέγοντες δι 

Ὅτι ἐὰν εἴπωμεν' Εξ οὐρανοῦ ' ἐρεῖ' «ιατί οὖν οὖκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ ; 

6 ἐὰν δὲ εἴπωμεν' Ἔξ ἀνθρώπων πᾶς ὃ λαὸς καταλιθάσει ἡμᾶς πε- 36 38 

Ἰ πεισµένος γάρ ἐστιν Ιωάννην προφήτην εἶναι. Καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ 

6 εἰδέναι πόθεν. Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν 3τ 

98 ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

Π ενίποες Ἠϊβ εχίτεπιο βεηεΙΒΊἩίγ απά Ώεπενο- 
Ίεποε, ἆοεβ ποῖ ἀετοραίο ἴτοπη, Ὀωί επΏαηςςς, Ἠἱ8 

κιν δὲ ἐκρύβη, ὅσο.] ἜΤ]ε νγοτᾶς πιαγ Όθ ραΓᾶ- 
μας: "Βαϊ πονν, ὮΥ απ Ιπεχοιεαῦ]ε Ι1σπο- 

ταπσς, ἴποι τε]εςίθεοί Πρηί οὔετεά απά ρτεβδεὰ 
προη πεε: απά ἠνετείοτε ρετίδῃ ἴποι πιβί.” 

--ἓν τη ἡμέρα σου ταίτη] “' αἲ (9 (19 ἐἶπιε, 8ο 
Ὁ -- η παν τερεηίαποε απά βα]ναίοῃ.” 

Ἠεἰσίεῖα αρροβΙτεΙγ οιίες Ρο]γῦ. 11, 18. βασιλεῦ, 
ουσιν οἱ πολέμιοι' μὴ παρῃς τὸν καιρόν ΄ οὐ µενου- 

ος αγ. οἵ βάρβαροι’ σὴ νῦν ἐστιν ἡμέρα, σὸς ὃ καιρό». 
καὶ σύ] “'νιαθί χει Όνε πιείτορο]ἰς οἱ νε 

οσαπίτγ {ο νυμήο]ι Τ ννας εερες/α]]γ 5οΠ{.’ 
40. αἱ “'α ταπηρατί,”. Βο σα]]οά (γοπι νο 

χάρακες, 7οπσ , Νήσο] ννετε ἀτίνεπ ἀον/Ἡ 
{ο ργεκετνο Όνα ασσετ, οἵ πιουπά οὗ επτίἩ, ἵπ πα 
ἴοται. Τπετο ἵ Ίετο α- πιαπἰ[ορί ρτοά{οίοπ, απ 
μιάεεά Ἠνε]γ ἀρκετίρίοῃ οἱ νο ίερο οὗ εγικᾶ- 
επι; απά Όνα αεειπµ]α[ίοπι ο/ {2ΥΓΠΙΑ, περικυκλώσουσι 
απά συνέζουσι, ἀθκίσπηπίο νο οἱοβεποεβς οἱ νο Ὀ]ουκ- 
-. το η οφερ]νας αἴρεις, 

---σοί.] Τα θορί ΟοπιπιεπίαίοτΗ 
πτε Ενας Ώνοτο ἵν Ίνοτο α η ορκίε, οἳ ἀθπιο]- 
ἑαήπα νε να λάπα, παπά οἱ ἁπκμίηρ ο πα δ{έαπίΒ 
ααπίηκί νο ίσον, β6Ἠον ατο Γουπὰ {πμμς, 
απά ου Ίνδγε κθοπα ἴο ο ππδαῃί, Όπ Ον ρας- 
ως εσπρ. ἆ Κίπμν {κ. Ἴ, 8. Μίοαίν 1. 19. Μαιι, 

γ.Τ, 5. Μας κΙ, 5, 
--ὖν καιρὸν τὴς ἠπεσκοπῆς σου. ΤἼνοτο Ίνα Ώο η 

οσο ώς Ἅωι οἵ ορίπίση οἩ 1ο 96Η 90 ΟΓ ἠπισκο- 
.. 2Ώ 

πὴ Ἠετε, ΥΥΠΙο], α5 Ὀεῖησ α νγοτά ο πιἰάαἰε βἱσηίβ- 
οπίίοἩ, αἀπαῖῖ5 Ῥοί] οϐ α σοοὰ απά α Ῥαὰ 5οη8θ. 
90ππς Οοπιπιοπίαίοτε {π]κο 1έ Ἠθτα ἵπ {πα (αίει ; 
νήσο] πιαγ ὢο ἀε[ίεπάςά, απά ελαί 8εηςθ 18 εἰδε- 
νπετο Γοιπά. ἘΒιπί ιο ΓΟΥΠΙΟΥ ΒΘΘΙΩΒ ΠΟΓΘ αΡΡΟ- 
ε{ίο : απἆ ἶ5 αἀορίεά οί] Ὦγ 'ΤΠπδορ]ιγ]. απ δι 
Όηγτη., απά Όνο Ῥεδί πιοάετη ΟοπιππεπίαίοτΒ; απά 
Ώμς 86η5α οσους ἵπ ου κ. 12. [ζοπιρ. 2 (οἱ. 
γι. 2. 
' ο) [5εε 1 ΚΙπρς νι. 29. 8. Ἱνι. Ἱ. σετ. νι]. 

Ἡ σον μμ οπή ν, 195 η]. 97. 
45. ἐξεκρέματο] '' παπα οἩ Πΐ8 γνοτάς,' 1. ο. Πθατά 

ἨήΠι νι ἆεαρ {πίετθεί. ΟΜ ή 86η96 ΟΕ ἐκκρεμᾶ- 
σθαι, απά νο ΤΕ αίπ ρεπάρτε, οκαπηρ]ος ατα πἀάπσοοὰ 
ΡΥ Όιο ϱοπιπθηίαίοσε, {ο Ὕνλίο]ι 1 αὐάά Τ]ασγά. 
να, το. Υτμ. ἆπ. ἵν. το. 

ΧΧ. 6. καταλιθάσει ἡμᾶς] Ἔϊιο Ῥτίορίς Ἠπά 
Ὀνοπιβο]νος αοοιρίοπιοά ιο ροορ]ο {ο ναί γίο- 
Ίοπσος. Ίο πογ οσο] πο Ἱορα]]γ οοην]οι 
Ὠνοίγ οποιηίθ», (νου Ἱποῖίοὰ πο ρορυ]ασο {ο βίοπο 
Όνοπα, ὮΥ νε]λαί ννας οα]]οά νο ]αἰσίκπι Σο, 8ου 
1ομῃ κ. 9]. Λο χὶν, 19. (τοί.). Βίοπίπς η ἵῃ- 
ἀοεὰ επ]οίπος ἵπ 1ο ανν οῇἳ Μοβος 48 α- ΡΜ] β]ι- 
πποπί [οι Ι4ο]αίσγ, Ὀἱπερήοπαγ, Ίποςβί, 1 οΏνογ 
Ἠθίπουίς οῇεπσεΝ; απά 18 οκοσμ ο να οοπηί- 
(οὰ (ο Όνο ροορ]αο αἲ Ἰπχρο, Ὑοῖ  πρροαγς ποια 
Εκοά, η, 50, Ον εποἩ κοτί οῇ Ἱτοσα]ατ απ {- 
πα νοηροΆπος να ἵπ 1ο ϱο/[οης ο Τνανν, 
Λος να ήν οοπῄποὰ το Όνο ον} ΓοΥ νο πι 

0 
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ρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραθολὴν ταύτην" ᾿ἀνθρωπός 9 
[τις] ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησε 
χρόνους ἱκανούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἀπέστειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλων, 10 

Τί 15 

Καὶ ἐζήτησαν οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἳ γραμματεῖς ἐπιβα- 19 

94 9 

6 8 ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δῶσιν αὐτῷ.' Οἱ δὲ γεωργοὶ δεί- 
36. 4 ραντες αὐτὸν ἐξαπέστειλεν κενόν. ἸΚαὶ προσέθετο πέμψαι ἕτερον δοῦ- 11 

λον". οἳ δὲ κἀκεῖνον, δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες, ἐξαπέστειλαν κενόν. 

δ Καὶ προσέθετο πέμψαι τρίτον" οἵ δὲ καὶ τοῦτον τραυµατίσαντες ἐξέ- 19 
5. 8 θαλον. Πἶπε δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος" Τί ποιήσω; πέµψω τὸν 13 

58 Ί. υἱὸν µου τὸν ἀγαπητόν' Ἰἴσως τοῦτον ἰδόντες ἐντραπήσονται. Ἰδόντες 14 

δὲ αὐτὸν οἵ γεωργοὺ, διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς, λέγοντες ' Οὗτός ἐστιν 

ὁ κληρονόμος" δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κλη- 

30 8 νήμα Καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔδω τοῦ ἀμπε]ῶνος ἀπέκτειναν. 

41 οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει 16 

τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. ᾽Ακούσαντες 

4 10 δὲ εἶπον' Μὴ γένοιο! “Ὁ δὲ ἐμθλέψας αὐτοῖς εἶπε' ἸΤί οὖν ἐστι 11 

τὸ /εγραμμµένο» τοῦτο 4ἱθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἳ οἶκο- 
4 /  δομοῦντες οὗτος ἐγενήθδη εἰς κεφαλὴν }ωνίας; πᾶς 18 

{ο ὅ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον, συνθλασθήσεται ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, 

46 19 λικμήσει αὐτόν. 

λεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῃ τῇ ὧρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν" 

40 ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην εἶπε. 
. ς Καὶ παρατηρήσωντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς 30 

δικαίους εἶναι". ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ παραδοῦναι αὐτὸν 

1 Ἱ τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν, λέγον-- 31 

τες «ιδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέχεις καὶ διδάσκεις' καὶ οὐ λαμ- 

ΙἹ ᾖ1δ βάνεις πρόσωπον, ἆλλ᾽ ἐπ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκει. Ἔξε- 55 
στιν ἡμῖν Καίσαρι φόρον δοῦναι, ἢ οὔ,; Κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν 59 

18 πανουργίαν, εἶπε πρὸς αὐτούς' Τί µε πειράζετε; ἐπιδείξατέ µοι δη- 94 

ιΦ 16 νάριον. Ἠΐνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; ἀποκριθέντε δὲ εἶπον " 
90 17 Καΐσαρος. “Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς ᾽Απόδοτε τοίνυν τὰ Καΐσαρος Καΐσαρι, 55 

καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. Καὶ οὐκ ἴοχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥή- 56 

Ἰδ Ῥτονες ὮΥ το[ετεποςς {ο Ῥο]αε[ετ απά Ἠετ- αἱ]ηκίοπς {ο ἴ ἵπ Ἠοπι, Ἡ. γ. 60. απά Τηασγά. 
γ. 00 

ϱ,. [Οοπιρ. 18. ν. ]. 6ο. , 21. κ, 10.] 
11. προσέθετο πέµφαι.] ΤἨή8 εχργοβδίοη (18 πἱ5ο 

ναί αἲ χἰκ. Τ1. προσθεὶς εἶπε) ἵδ απ Ηο]]οπ]κεῖο Ιάΐ οσα 
{οτπιοὰ οπ {πο Ἠοῦτονν, απ Γουπά ἵπ (6π. νΗΙ, 
2ἳ: χνη], 99, ἃ. ο χὶκ. 1. 

19. ἴσως.] Της 18 οοπιπιοπΙγ τοπάστος /' ἡ πια 
| ῥε, ο ρεγλαρφ.’. Βπί Ῥοατος, Οαππρὺ., απά Βομ]οις. 
οὐ]οοί, ναί εαί 5οπδο σπα Ἠανο πο Ῥ]ασο ἵπ ἴἶνο 
Μογρέηγος, βἴπος ἴἶιο Βρίπϊ οἳ (ταν οον]ά ὃς µη- 
ἆοΓ πο ἀουΝδί, Ἠσποο {που ννου]ά τοπάετ ἡξ ηγε- 
η, πἀάποίπᾳ οχαπιρ]ος οὗ ναί 8οηεο Ποπ νο 
ΓΚΧ. απά ο Ο]αβείσα] ννγίογς, απ το[οττίηᾳ {ο 
κονοτα! Νοίσα οΓ Οτ]ήσς. Ἐν ἶνο ἀῑβιο αν εἰατί- 
εὰ ἵά ροτηαρς Ππαρίπατν ς [ο νο ἴογπι ο0ς ΓΕ ΤΠ 
ἃ ραγαβίε; ππᾶ πΙἍν ὃς παρροφοά {ο 6 υβοὰ Ρος 
πηϊητορα(ποίαπα, παπά Το Κοςρ πρ νο οορἱκ ὑπ ηάο 
ο{ νο είοτν. ΙΓ ος Όο πο πὐπ] ασ, νο πηαδί, 
νι ἨΒοτηοπη., ἴακο [χο ἴσως ΓΟΓ οἶμαι 8απε; Νήο] 

ΠΙΠΠΗ., 
14. [Οοπιρ. Ῥς. . 1. δ. ση. κακνί]. 18. Μαι, 

Χαν]. 5. ἆολῃ χὶ. δδ. Ηεῦ. 1. 3. 
17. [8εο 8. οχν η. 33. Τ8. η, 145 σαν. 16. 

1 Ρε. . 4. Τ.] 
18. νμα. 19. νυν], 1δ. Ζεε]ᾖ. κ. 8. 
90. νο) Τ]νο ννοτὰ ρτοροτίγ ἀεποῖος οπ8 

νο ἴ8 εἰαήοποά ἵπ α- Ἰητκίηπσ Ῥ]ασο, ἴο ὙνπίοἩ 
αποθιοτ”ς Ππο ίσης: οἴνοτ Γος αἰτασκίης Ἠΐπα, ος 
οὔνογννῖκας απᾶ, ἵπ α πιοϊαρ]οτίσα] 8οη9ο, ἀεποίος 
οπ6 οί α5 α ΒΡΥ, Ὑνοίοτ οΓ ννοτάς οἵ ποἴοης. 

3]. λαμβάνεις πρόσωπον.] Α Ῥ]τηβο Γογπιοά ο 
Όνο Ἠευ. ο ψ . οπᾶ ντ ωωᾳ; -ᾱ το εἶνουν 

Τι οσσυτε ΓΠεπεπ]γ ἵπ πε κ” ιο ΑΠΥ οηο.) 
ο . 
93. κατανοήσας τὴν πα ν.] Έννο 88, Ἠανο 

ἐπιγνοῦς τὴν πονηρίανι Ῥ]αϊπ] οπιεπόσίἶομ. 
Ῥυί Ονουσὴν νε ἤγει οχρτοβείοη ἵβ ἴηο Πιο εἶο- 
σαπῖ, Όνο κοοοπὰ ἵ9 Ίο Ῥτορος, Γο]]οννίηᾳ 
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µατος ἐναντίον τοῦ λαοῦ " καὶ Θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ 29. 19. 
ἐσέγησαν. 
ι - 3 «ΙΑ 

9ἳ ΠΠροσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἳἵ ἀντιλέγοντες ἄναστασιν 33 τ8 
. -- Ά , .. Τά 

98 μὴ εἶναι, ἐπηρωτησαν αὐτὸν, Λλέγοντες «ιδάσκαλε, ΠΙωῦσῆς ἔγραψεν 34 9 
» 3 η ϱὁ τ 

ἡμῖν" ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνη ἔχων γυναῖϊκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος 
3 9 , ϱ’ λ 9 ς ιὸ λ λ 3 - . - }. ο ᾳ 
ἀποθάνη, ἵνα λάβη ο ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, καὶ ἐξαναστησῃ 

, Ὡιί.. 4 - 3 - .... ' 5 3 πω 3 ιά Ἀ.. 5 ο 
99 σπέρµα τῷ ἀἄδελφῷ αὐτοῦ. Ἑπτὰ οὖν αδελφοὶ ησαν' καὶ ο πρώτος 3 3Ὁ 

- 2 ., .ω 80 λαβὼν γυναῖκα, ἀπέθανεν ἄτεκγος" καὶ ἔλαβεν ὁ δεύτερος τὴν γυναῖκα, 36 «9ἱ 
9 τ 3 ; »/ ὡ 9 ς ’ 3. Ἅ, 8 ς ’ 

31 καὶ οὗτος απέθανεν ἄτεκνος καὶ ο τρίτς ἔλαβεν αὐτη», ὠσαύτως 
΄ 3 3 3 ἄν τς 4 Μα 

80 δὲ καὶ οἳ ἑἕπτά. [καὶ] οὐ κατέλιπον τέκνα, καὶ ἀπέθανον  ὕστερον 9 
. , μα ως η 5 - ος. 3 , . κ... ο 

35 δὲ πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. Ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, τίνος αὐτῶν 98 98 
, , 2 2 9, Ἡ 

343 γίνεται γυνή; οἳ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. Καὶ αποκριθεὶς 39 34 
.] 3 ” α ερ ν ω ς-ὰ4 - .”” ’ - ΑΛ {4 Π 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς' Οἳ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσι καὶ ἐκγαμί- 
’ νά ϱ -ω ο 3 

36 σκονται  οἳ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰώγος ἐκείνου τυχεῖν, καὶ τῆς ἄνα- 30 35 
- το ’ - η 

90 στάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν, οὔτε Ζαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίσκονται οὔτε γὰρ 
3 ” ’ ΙΓ α σ κο , 9 - 
ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται" ἰσάγγελοι γάρ εἴσι, καὶ υἱοί εἶσι τοῦ Θεοῦ, 

- 3 . -ὁ 

Ἀττῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντε.. "Ὅτι δὲ ἐγείρονται οἳ νεκροὶ καὶ ἸΙωὺσῆς δι «36 
- ς , Γ Π ᾽ 2 

ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς ἨἩάτου, ὡς λέγει Κύριον, τὸν Θεὸν 4βραὰμ καὶ τὸν 55 
2 . 2 , 3 ω 3 

38 Θεὺν Ισαάκ καὶ τὸν Θεὸν Ἰακώῤ. Θεὺς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ 31 
39 ζώ . πά πρ αὐτῷ ζῶσιν. ᾽Αποκριθέντες δέ τινες τῶν ώντων" πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. ᾽Αποκριθέντες δέ τινες τῶν γραµ- 

. - ς 3 / . 

40 µατέων εἶπον «4ιδάσκαλε, καλῶς εἶπας. οὖκ ἔτι δὲ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν 
3 3 

αὐτὸν οὐδέν, 
3 ν 3 ΑΔ. ν 41 ἍἈΕϊπε δὲ πρὸς αὐτούς' Πῶς λέγουσι τὸν Χριστὸν υἱὸν 4αυἲδ εἶναι; 4» 56 

40 καὶ αὐτὸς «4αυϊδ λέγει ἐν ῥίθλρ πδαλμῶν" Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ 48 «896 

εχατηρ]ες πιαγ εα/ῇσς. Χεπορῃ. Αποαῦ. γ. ὅ. 11. 
δὲ γνοὺς τοῦ ΄Ἡ. τὴν πανουργίαν. {ο5δερἩ. Ληΐ. Χ. 

12. 6. συνιδὼν τὴν κακουργίαν αὐτῶν. 

21. οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστ. μὴ εἶναι.] Όπ της Ιάΐοπη, 
Ὦγ νυπ]οῖ νετὺς οοπίαἰπίπρ ἀεπία[ αὐά μὴ ἴο ια Τη- 
Απίήνε, εοε ΜαΠ. Οτ. Οτ, ᾧ 603. Ου. 5. Το να 
εχαππρ]ε» αἀάποεά πιαγ Ὃε αἀάεά αποίηει [ποπι 
Τ]ηασγά. 11. 41. ἀντέλεγε μὴ ἀποκτεῖναι. 

28. [Βεε Ώευί. καν. δ.] 
21. οὐ κατέλιπον --- ἀπέθανον.] Να πηϊτετί5 ΡΓο- 

Θνγκίοτος ; “' Ρηπιατία επίτα οπϊοπίία κοοπηάασίορ 
ἴδεα οί, η ν. 20. εί οπή χγ. θ. (ΒοΓΠ6- 

ΠΠ.) λΜααπγ Μ55. απά 5οπιο Εάά, Ἰανο πο 
Όνα καὶ Ὀείοτο οὐ, νΠηίοἩ 8 οπποε]]εὰ ὮΥ αἰπιοδί 
αἱ] Όνο τεσεπί Εάῑίοτ ---ταβη]ν, ἵ Οήπκ: [οι ἵέ 
βοσπης ἴο Ἠανο Όεειῃ «τονπ ου ὮΥ ιο οατ]γ 
Οπήσα, ἴο ανοῖά νο ἴοο (τεφπεπί τερεήοι οἳ 
Όνο νγοτὰ. 

3δ. οἵ καταζιωθέντες ---τυχεῖν.] ΟΕ ήν έατη οῇ 
εκρτεκαίση εκαπηρίος ατο πἀάποοά Ὦγ Ὑγείς., ἴο 
νε ἵ νου]ἀ αὐὰἁ α νετ αρροβίίο 0Π6 {ΟΠΗ 

Ἱ. Ῥτοπα. 399, θνητοὺς ὁ' ἐν οἴκτῳ προθέµενος, 
τοίτου τυχεῖν οὐκ ἠζιώθην αὐτός. ΝΊιοΓΟ ἀζιόω 15 [ος 
καταζιόω, ας ἵῃ Ρἰπά, Νεπα, κ. 70. νηστο (ἶνο 9ο]νοί. 
εκρ]αΐπα ἁζιωθείην ΒΥ καταξιωθείην. 

530, οὔτε γὰρ --- ἄένανται.] Ὦγ Οήν ους Τ,ογὰ πγοπηέ 
αν η Όνο Ῥμαγίκαίσα] ποίοῃ οἱ α- ΙΡ ΡηΜΗ- 
εᾖοεία.  που]ὰ εσππρατο Αγιοπια, 141, 15. ἀθάνα- 
σοι οἱ ἁποθανόντες, ὑπὰ µηκέτι τεθνήξοντε,. 36ο 1 
}οἶνα ή, 3. 

-Ισάγγελοι.] Το Οοππεπίαέογα αγ. αρτοσι] 

Οιναί εἶπος ἰσάγγελος ἵ5 Γοτπιαά α[ίοτ ἴπα πιοςε! ο 
ἰσόθεος, Ἱΐ 5ποι]ά ο τεπάστες, ποί εφια] {ο ἴ]ιε απι- 
οἱδ, ας [έχε πίο 1] αΏβεΙ5; (νἱή, ἵπ τοδρθοί οἳ : 
Ἱπππποτίαέγ απᾶά Ὅπα πατατο οἱ ὑμεῖτ Ὀοάίεβ), α5 Ιπ 
Μαϊΐ, κχΙ]. 90. ὡς ἄγγελοι. ἜΤ{ιο ννοτὰ ἰσάγγελος 8 
τατθ; Ὀπί 9Π6 οχαπρ]ο ἶ αἀάποεά Ὦν ΕΒυΙΚΙ9Υ 
{τοπα Ἠίετοσ]ες: σέβειν ὃ λόγος παραινεῖ τοὺς ἰσοδαί- 
µονας καὶ ἰσαγγέλους. 366 35ο (1οιΠ16Π. οἨ Αοίς, 
Ρ. 74. ἜΤ]ε απηρο]» ατε οα]]εά 5οπ5 ο ἀοά 9Ἠ ας- 
οοιπί ο Ελεῖγ ρατ οἱραίίοι ἵπ Ὠϊνίπο Γο]ἱοΙίγ απά 
ΡΙΟΙΥ, 48 υἱοὶ τῆς ἀἆναστ. ἀοποίθθ {]οβο Υν]ο αΓθ 
Ρατίακοτς ἵπ νο ταβυττοςί{οἩ απά νο βαίάτο Π{ς, 
Οµ νήσο] 86Π56 ο υἱὸς, 56ο Νοιο ον Ναίΐ, ΥΠ]. 
12: χὶ. 19, απά απ οχαπαρ]ο ο ιο Ρ]γαςο [Πο ἃ 
Καθηηἰοαἰ, νντίεοτ {η Ῥομοείίᾳ. οἨ 1 Οοἡ. αν. 43. 

27. [Βεο Εχοά. Π1. 6. Λος νι. 55. Ηοὺ. χὶ. 16,] 
28. πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.] Όπ Ένα 8οη8ο οϐ 

Όνοκο νοτάς (Οοπππποπίαίοτς ατο ἀῑνιάοά ἵπ ορί- 
σῇπ. 380ππο (45 Βοτα, Ἠγοαίς., παπά Ὠοάάτ.) τορατὰ 
Όινοπα ας σ]νίηςσ νο οοΠβο“πεῃσο ο/ ο Τογ4” αγ- 
ραπιοπές ἵπ Όινο β6ηβο, Ενί  αἲ], Ἰοννονοτ ἀσπά {ο 
π5, αγο ΒΗ]] Ἠνίης, απ τοσατᾶ (σος, {ο ννποπα (ήησΒ 
Λήτο το 48 Ῥτοβοπ{,”. Οὔπογ, 48 ΚΥΡΚΟ απά 
Οαππρῦ., οοηκίόοι ἴἶνο γὰρ π5 ποῖ οσµεα[ ή Μία 
{ίμο, παπά οοπβγπιπίοτΥ ο πο ρτοροβίήοπς α. α. 
“«Ἠο ἵ ποι α Οοὰ ος νο ἀσπᾶ, Ὀαί οὗ ἴἶνο Πνίηᾳ, 
{ο αἲἲ (νν]νο απο ανα} νο απο Ἠήπας εἶπσο ἀθπί 
σον ποῖ (οτιπίηπίο ος σοπησο({ση ντι ἨΗίπα, ΠΠ- 
ΠΑΤΠΠΟΤΗ α Ἠσ οπη τοσα]] Ἡ {ο Πο, απά πππκο ναί 
[ο Ἱππππογία],  Ἀσο κοπο Ἱπίοτομίίης ῥ4β94σο8 
Ππηκίταίίνο ο Ον κοπέίπιοπε, οἶτοά απ τοίοτγο 
(ο ἵπ Ἠσσσμα, ΒΥπΟΡ, 
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ολ τς κόρίῳ µου, Κάθου ἐκ δεξιῶν µου, ἕως ἂν θῶ τοὺς 43 
 π ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. «αυὐϊδ οὖν 4 

5 ἸΚύριον αὐτὸν καλε" καὶ πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν; ἍΑκούοντος δὲ 4ὔ 

παντὸς τοῦ λαοῦ, εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ΙΠροσέχετε ἀπὸ τῶν 46 

93, γραμματέων τῶν ΦΘελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς, καὶ φιλούντων ἁσπα- 

6 5 σμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ 

14 40 πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις οἳ κατεσθίουσι τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, 41 

καὶ πφοφάσει μακρὰ προσεύχονται. οὗτοι λήψονται περισσότερον 
κρίμα. 

41 ΧΧΙ. ἸαναβαΓψαΣ δὲ εἶδε τοὺς ῥάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν 1 

43 εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους" εἶδε δὲ καὶ τινα χήραν πενιχρὰν 3 
49 ᾖβάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτὰ, καὶ εἶπεν ᾽αληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ χήρα 3 
44 ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔδαλεν' ἅπαντε γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ 4 

περισσεύοντος αὐτοῖς ἔδαλον εἲς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ 

94. 13. ὑυτερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔδαλε. ἱ 

1 1 ΚΑΙ τινων λέγοντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθή- ὅ 

3 3 µασι κεκόσµηται, εἶπε' Ταῦτα [ὰ] Θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς 6 

8 οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ, ὃς οὐ καταλυθήσεται. ᾿ Ἐπηρώτησαν Ἰ 

4 δὲ αὐτὸν, λέγοντε" «4ιδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ 
σημεῖον ὅταν μµέλλη ταῦτα γίνεσθαι ; 

4 5 Ὁ δὲ εἶε' Ἀλέπεε μὴ πλανηθητε' πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ 8 

ὅ 6 τῷ ὀνόματί µου, λέγοντες' Ὅτι ἐγώ εἰμι' καὶ ὁ καιρὺς ἤγγικε. μὴ 

6 ἍἹ οὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. Ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἄκατα- 8 

στασίας, μὴ πτοηθῆτε' δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἆλλ᾽ οὐκ 

Ἰ 86 εὐθέως τὸ τέλος. Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς' Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, 10 

καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν᾿ σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους καὶ λιμοὶ 11 
Δ . 2 / ’ 9 - ο. .) . ΄ ., 

καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φὀθητρά τε καὶ σημεῖα απ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. 

40. [Ὀοο Ῥα. οχ. ]. Λος Π. ὅ8. 1 0οἑ. αν. 20. 
Που. 1. 19. κ. 10.] 

40. [Ῥου επρτα χἰ. 40.] 
41. λα 2 Τιπι. 11. 6. Τη 1. 11.] 

ΧΧΙ. δ. ἀναθήμασι.] ᾿Ανάθημα εἰσπίῆοἙ, Ἱ. 4η 
Οπίπρ Ἰαίά αρ ο αρατὲ; 3. ΔΠΥ (πίπᾳσ δεραταῖαά, 
ἀοάϊσαίεά, οοηβεοταίεά {ο (ο. Τ]εςο ἀναθήματα 
ποτε αβασ]]γ ἀἱκρ]αγεὰ οοπβρίσποκ]γ ἵπ νο ἵθπι- 
ΡΙε οἶίίετ Ὁγ Ὀεῖπσ Άαπς αρ, ος ο]ιογννίκο κοτνίηα 
ίο αάοτα Ἡ. Τ]οῬο ἴἶνο ἀονοίοσς αβεά {ο Ὀτίησ 
Ολους, ποί οπ]γ ἵπ ια Ίορο οὗ το Ῥ]ορδείηρε 
ἔτοια Ἰδεανοπ, θα {οπα ἰνοίτ ρταταόο [ο ραδί 
υοποβί.. ἜΤ]ο οβοτίπρς νατίοὰ ποσοτάίπᾳ {ο 6 
ἰπαίο, Ιπίοπίίοη, οἵ {16 αθἰ1ν οἳ νο μίνογς ο0- 
αἰδίίης οῇ οΟΝΗ, ποἱάθτ ος 511νος ναβες, ρἱοίατος, 
αΓΠΠΝ, ο. 

6. ταῦτα.] Ἀαὺ. κατὰ, “38 ΓΟΓ μιαν ἀπμφ. κ Χ 
οἵ βαρροβο, ἨΙ Ῥοτπθπῃ., 8η ποοιβα Ίνα ο- 
Ιαΐος Ὀλουρὴ Όλο ραγα]]ο] ράββασος κατω οοιη- 
ἵηαπος 1ο ορίπΊοπ οὗ Ἠίποκ. Ππουῦτ, Ότῃ, ρ. 
34, ιαί ἃ ἵ8 {ο ὃς οαποσ]]οά οἩ πο αλοτί(γ οἳ 
βονοταὶ ΛΤ355. απά Ὑοτείοηῦς, απά α πια ο Πηΐος- 
τορα(ἶον ρ]ασεὰ αΏοτ θεωρεῖτε. 

---ἐλεύσονται ἡμέραι, ἃ οι] 396 -. χὶκ. 44. 
1 Κίπρε κ. Ἱ, ὃ. Μιοαι Ηἰ. 19, οἵς. ρρο- 
εἰιο]γ οοππιρατος ἨΠοιη. Π. ὁ. 164. ἔσσεται ἦμαρ, ὅταν 
τοτ) ὀλώλῃ "Ίλιος ἱρή. 

9. ην )Ακαταστασία ἀεποίθς (ναί α- 
δεί(/εά φίαίο, νο] ατίδες ἴτοπι φεἀἰίοη απά {πο- 
Πονς ννηθτείη πε Ίαννς οθα8ε {ο Ἠανο αηγ Γοτος 
απά -.ι ατα οαττίεὰ οἩ Ὦγ Γοτος απά νΊο]επος. 
1ο ννοτὰ ἵ8 οπ]γ Γουπά ἵπ πο Ἰαΐίετ (τοε]ς νΥτῖεγΒ 
παπά ἵπ ἴα ο. : 

---μὴ πτοηθ. ΤΠΕΠΙ. «ΟΠΙΡΗΤΕΣ α ο 
ΡΙΠ(ατο]ν. λα, π. 451, ννηοτο ως οι 
πτο οοπιρ]ηθεά,. ἩἨε αἶκο αἀάπσες α Ἰομτηεά το- 
ππατκ ο) Ἠγιοπυ,, Ὠναξ πτοία Ῥτορεγίη ἀεποίεφ 
Ῥετοιβδίοπεπα απ]τηί εαὐἰίαπη, οἳ ἠηύίωπη ροτιυτοα- 
Ώσπαπας απά {πο οοππθς {ο ππθαη, “ ρετπαπεηίθπα 
α εαυ]ία Ρρογουβείοπθ ΡτοΓεοίαπα ρογυτραίοπεπα, 
αἶνο οσα ουρ]ἀἰαίο εἶνα πποτο οοπ]αποίατη.”. Α 
νοςΥ αποοπταῖο τερτοφεηταίίοη. Το λοιο, ἵξ ππα 
ὃς αακοά, οοπηθς νο ννοτὰ {ο ππθαῦ ρογοµακίο. 
ΔΗΡΥΝΟΓ, πτοέω Πααί πο, ν Τεππερ, ἴνο «αρροφεὰ 
ἀοτίνοά ΟΠΠ πίπτω παπά πτάω. Ἐπῖ πτοίω «0ΠηΘ8 
{ΤΟΠ πτόω, ννμίο]ι 9 οορπαίο γην πτίω απά ουν 
ατο οποιηκίορ. αἰπιρ]ν εἰρπίθγίηα, απά νο 8απηο 
ποτά νι, ους νοτὺ {ο ρα. Νοὺν α Ραβ οὗ ννπά 
ἱππρ]ϊος α- ρετοικείοπ ο αἲγι ΔΠᾷ πτοία οπΊη6, 
ὉΥ α ακαα] Άμιτο, ίο ἀεποίο ροτουβείοη αἰππρ]γ} 
απά, ὃν ακο, ρεγοµακίοη ο) ιο πια. 
ιό, (ή ῥπτρα] οὐ]θοία οϐ .εττοτ, ἴοττῖβο Ῥτοςί 

μἰο». ο πιραπίηᾳ ἵς Ῥ]αΐπ [γοπα ναί Γοἱ]ουνς 
σημεῖα ἀπ᾿ οὐρανοῦ, Ὑλθτο ὮΥ σημ. ἃτα ἀεποίιοά 
πθτιαὶ ΡΕ ΦΠΟΠΙΕΠα. 

{ 
' 
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19 Πρὸ δὲ τούτων Ἐ πάντων ἐπιθαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ 24. 19. 

11 Φανατώσουσιν ἐξ 

21 ἐρήμωσις αὐτῆς. 
. .- ὁ 

:οἳ ἐν µέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν ' καὶ οἱ ἐν 

26 τα τὰ γεγραμμένα. 

ζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ̓  

94 γῆς, καὶ ὀργὴ [ἐν] τῷ λαῷ τούτῳ. 

95 πατουµένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν. 

διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακὰς, ἀγομένους ἐπὶ ῥα- ὃ Ὁὃ 

13 σιλεῖς καὶ ἡγεμόνας, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός µου" ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς 

14 μαρτύριον. Θέσθε οὖν εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν μὴ προμελετᾷν ἄπολο- 11 

16 γηΘῆναι. ἐγὼ γὰρ δώσω ἡμῖν στόµα καὶ σοφία», ᾗ οὐ δυνήσονται 
’ -. αλα... - , ώ Ἡ - δα , 

16 ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἳ ἀντικείμενοι ὑμῖν. ἹΠαραδοθή- 19 

σεσθε δὲ καὶ ὑπὰ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενών καὶ φίλων καὺ 
ὑμῶν" καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ 

18 ὄνομά µου" καὶ δρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. Ἐν τῇ 
19 ὑπομονῇ ὑμῶν Ἰ κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλου- 15 1 

. ς Λ ΄ 3 ς . , ω ς/ .., ς 

9) µένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν ἹΠερουσαλὴμ, τοτε γνώτε Ότι Ίγγικεν η 15 

Τότε οἳ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ 16 

ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν 18 18 
3 “νε. ασ κε. 3 ’ τ , 3 -- ο ΄ 

99 εἰς αὐτήν. ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσι, τοῦ Ἱ πληρωθῆναι πάν-- 

Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὺ ἐχούσαις καὶ ταῖς Όηλα- 19 

ἔσται γὰρ ἀνάγκη µεγάλη ἐπὶ τῆς 

Καὶ πεσοῦνται στόµατι μαχαί- 

ρας, καὶ αἴχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ ἔθνη ᾿ καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται 

Καὶ ἔσται 39 354 

σθῆναι, νἨ]ο]Ἡ 15 τοοεῖνεᾶ ὮΥ εονοτα] Εάίοι. Όπ 19. πάντων.] ᾿Τηϊ8, {ος Όνε οΟΠΙΠπΙΟΠ τεαάἶπσ 
ἁπάντων, ἵ8 τεσεϊνεά, ΓΤΟΠΙ ΥΕΤΥ ΠΙαΠΥ ΜΒ. ὮΥ 
αἰπιοβί αἲ] Ἐάῑῑοτ. Όπ {θε ργεδεηί Ρᾶ5ξασθ ΟΟΠῃ]- 
Ρατε ο αν]. 2. Ἐεγ. Π. 10. Αοῖς ἵν. ὅ. ν. 18. 
χι, 4. 

19. εἷς ριον.] Ξ8. αὐτοῖς, (νο 18 εκ- 
ο απκάν σρή ατα]]ε] ραξ-ασε οἱ Ματ],) ελα 5εηςο 

ἴπσ “« Οναί Όνεγ εἸα]] ποῖ Ώο αΌ]ε {ο 5αγ αἲ ια 
ο τος ἩγΓε πενετ Ἠεατά οἱ ιεςε (Π]ησς. 

14. [Οοπιρ. Μα. κ. 19. 6αρτα κ. 12.] 
15. [ζΟσπιρ. Ἐχοά. ἵν. 12. 15. Ην. ΙΤ. Λοῖς νι. 

---στόµα καὶ σοφίαν.] Της, Ὦγ α πιχίιτο οῇ 
ΠΠΘΙΟΠΥΤΗΥ απᾶά Ἰεπάϊαάγς, 19 αφεά {ος {πο Γπου]{γ 
οἱ ερεακίησ ννφε]γ απά αὈἲγ. ἩΤ 15 ποί α Ίηποτθ 
Ηεργαίαπι, βἶπος στόµα ἵ8 βοππθείίππες, (ουσ τατε- 
Ἶν, π9οά ἵπ Όιο Οτεεκ Ο]αβείσα] ννγ]ίοτε, 48 ο ἵῃπ 

Γαήπ. 8εε Ὀτ. Βου ις Ῥετπῃ. ος ες [εχί 
νο. ν. 400. 

18. [Βεε Μαέ. κ. 20. 1 βαπι. χὶν. 40. 3 βαπ. 
1. Ἡ. 1 Κίπρε |. δ.] 

19, ἐν τῇ ὕπομονρ---ὑμῶν.] 16 8οηφο 8, “΄ὮΥ 
ὕσοαχ Ῥογπεγετίηᾳ επάμταπεςθ γε νι] Ῥγεβετνθ 
γουτ Ἠνον.” Έοτ ἴνα Ἱπιρεταίνεα, αγ Όνο (οπι- 

, Ἠπα (ἶνα Γοτος ο α Επίατο, 6ο (ας, 
Ῥ]Η]. Βας, ρ. 206, νν]νο πἀάποςς ονογαὶ οχαιηρ]ες 
οἵἳ Ον ἰάΐοτα, ρτοσσσάἵπᾳ, ἵνε πα, τοπ πο 
Ρτορ]νεία, Βυΐ Όνο 4 οἶίοά ατα οἱ α ἀἱ[- 
Γετενί παίατο: ο Όναί ννο ΠΙΑΥ γπῖ]νοτ ως ο ὖιο 
ἴτης τοπάῖημ ἴνογο ἵ κγήσεσθε: Πίο] {ν [ουπά 1π 
εανεταῖ οἵ ῶεμί Μ958., απά πο ἀοιθί νη] ο 
(απ ἵπ πποτε, ἵ{ οπγεβα]]γ οκαπιήποάὰ, Έοτ νο ἁί(- 
Γετεπεε ἵα ο απια]] πκ {ο οβ6Π οβσαρο {νο ογο, 
Πεπορ Όνα (εγπήπα ίσης Ἀτο ροτροίμα]]γ σοη- 
{οαπάσά, Α αἱ να Ἐδκί πποίοπί Ὑογκίοπα, ίοο, 
πο Όνο , Όντο ἵπ Ἠὴο ἀουνί, οοπκἰἀστίηᾳ 
Ίνονν [εγαί Όνοκα Ὑογκίοηα ατο, ναί νο Ἔγαην- 
πίστα Ἰηὰ κτήσεσθε ἵπ Ονοίγ οορίος, νε] 9 αἶκο 
ἵπ ανετα] οἳ να οατ]ν πλου, 

33, πληρωθήναι ] τα ΠΙΑ Μ55, Ἠανο πλη- 
ρ 

Ὠλ]ς ρα5βασο «οπρατο Ώαῃ. ἰκ. 26, 21. Ζο9ο]. χι. 1. 
20. ἀνάγκη. Ἠϊς, Ίκο {ιο Ἠεῦτ. «ῆλν, ἶ5 ριί 

Γοτ θλίψις, νΥΏΙοἩ 15 Γοαπά ἵπ {πο ραγα]]ε] Ῥαξσασε 
οὗ Μαίι. ἜΤ]ϊ 6επεο ΟΡ {ο Ὑγοτά 965 πο 
οΠΙγ ἵπ Όιε Βερί., Ῥαΐ αἱ5ο ἵπ {ο Ὀθεί (ϱ]αξείσα] 
νι ΠΤΕΥΒ. 

---ἐν τῷ λαῷ τ.] Το ἐν ἶδ οπηοά ἵπ πιοδί 
ΜΒ. απά 19 οπποε]]εά Ὦγ ια τεσοεπί ΕάΙίοσ. 
Ῥαί Όνε οοπΙΠΠΟΠ τοαάἶπσ αἀπι]ίδ ο α σοοᾷ 5Θ6Π56; 
ΝΟ ἵ5 νγε]] οχρτερ5εἆ ὮΥ Τ,οτὰ Βασομ, Ἠκκαγς, 
. σό Ρ. 941. . 

. στόµατι µαχ.] Στόμα µαχ. ἶ5 ὑιουρηί {ο ῦο α 
Ηώδτάίκα ο κα ο πο ρους αν. 13. γεί 
Ἠ/οί5. απά Εκ. αἀάπσς 80ΟΠ16 οχαπηρ]ες {Τοπ ἴ]θ 
Ο]αφεῖσα] γΙ{ετς, {ο νΙο] πΊαγ Ὃο αάάοά Τ]ιευ- 
ΡΗΥΙ. Βίπιος. Ρ. 199. Λ. [ζοπιρ. Βοπα, χὶ. 25.] 

--πατουμένη.] 390π1θ ἴακο {5 {ο ππθαῃ ΄έ οσσ- 
πέρα,” απά (οοπδεφπεπ/]γ) ργο/απεᾶ. 8ο Άροο. 
Χἰ. 2. 1 Μαοο. ΠΙ. ὄ3. τὰ ἅγιά σου καταπεπάτηται 
καὶ βεβήλωται. Απά βοπιθίίππος Ιπ ιο Ο]αβδίσα] 
ήτοι, Όλο οχρ]αίῃ, “' αΊνα]] ο ΙσποπηΙπΙοιΙθ]γ 
ἰτοπίοά.. Ῥο Οἷο, απ Αάῑο. νυν. 1]. οἰίοὰ Ὦ} 
εί. Οοπομίοαγί πιίβετανη Πα]ίαπα γἱάθυίς Ργοχ- 
πια αβίαΐα, οἱ οί αἰτίαβοαο νὶ. Το νο] 
αὐά Δε]Υ]. Επι. 110. καὶ πάντα ταῦτα λὰξ ὁρῶ 
πατούµενα, απᾶ ΟΠοερμ., 009. Γιο εἰσπίβοαίίοπβ 
ππογρο Ιπίο οποἩ οίλογ, 

-- ἄχρι πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν.] Ο οπππιθη{π{ΟΓΒ 
ατο ποί αρτοσά ΟΠ ο β6ΠΝΘ ο Γ Ἴποβο ννοτάΒ. 8οπιο 
ίακο 1 {ο Ὃε, «νο πιο ννηθη νο Οοη]ος β]ια]] 
Ὦς γἱποά [ο Οἠνοίγ ἶημ,”. 6ο ᾖοτ. καν], 7. 
Ετοζ, κχὶ. 50: αχ, 5 ἂ. 4: ακχ. δ. Βυΐ ναι 
νου] ο εαρρορίηρ νο ννοτζν (ο Όο απο αιπίρ- 
πησείσα]. τς τν ον, νον Όνο αποϊοπί απά οπτ]]οΥ 
ππούστη Οοππποηίαίοτς, {ο ἱπίσοτρτοί, “νο πιο 
ννση νο πΙ η οτ οὗ Οομ{1ο8 {ο - οπ]]οὰ {ο 0 οἆ 
κ]! ὃς οοπιρ]οία,”. να, Ἰονανοτ, ΠΙΑΥ ο 
Ονοασ]ή {ο ος ποσπνοὰ ὃν Ἠοπα. χὶ. 1, 2οαᾳ. 
5ο Επαί βοπια οὗ νο οί ϱ οπιπιομίπίοτς, [Το 
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13. σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνη καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν 

ἐν ἀπορίᾳ, ἠχούσης Φαλάσσης καὶ σάλου' ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ 396 
2ὔ 

50 36 

φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ ' αἵ γὰρ δυνάµεις 
τῶν οὐρανὼν σαλευθήσονται. καὶ τότε ὄψονται τὸν Τίὸν τοῦ ἀνθρώ- 5τ 
που ἐρχόμενον ἐν νεφέλη μετὰ δυνάµεως καὶ δόξης πολλῆς. 

᾽ρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι, ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς 38 
ὑμῶν" διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 

Τσ] [,, ἨΗΙΌγ, απά Νοννίοπ ἀοννηννατάς, ατθ, 
ψητί ΓΕΔΡΟΠ, ΟΓ ορίπίο, εαί ια ννοτά» τείετ {ο α 
Ρετίοὰ νο {ο ουν α]να]] ὢα τορίοτοά; ἶ. 6. 
νν]λθη {πο εππες οὗ νε Γοιτ ρτεαί ΚΙπράοπΙΒ, ΡΓθ- 
ἀῑσοίεά γ Ώαπία], εἶνα]] Ίνανο εχρίτες, απ ἴα ΠΠ, 
ο: ἀἰπσάοπι ο! Οικ, ηα]] Ὃε δεί αρ ἵπ Ὠνείτ 
ἰασς; ννηεῃ πε σαί{ετεὰ εΠεορ ο) Τδταε] ενα] 
ο ἵπ οο]]εοίαά, απά Ὀεσσοιπο οπθ {οἱά απἆετ 

οπο βἸερλετά, 45 οἴΙχεη5 οῇ νο Χενν ὀετακβα]επῃ. 
Ηοννενοετ, αϊος αἲ], νο εἰπιρ]εςί παπά Ὀδεί τερτε- 
εοπία{1οη ΟΓ {16 86Π56 ΠαΥ Όε ναί οὔετεά Ὦγ Βρ. 
Ῥοατσοςθ, Ὑνο ραταρηταδες 1, «ὁ απ] Όνοβο (1εηΠ- 
ε]ες Ἰανο ἆοπε αἲ] νο] οἆ Ίνα ἀθοτοσὰ ναί 
Όν6γ ελου]ά 4ο... Τῆνας ἴἶνο ννοτάς ν]] Ἠανε τεί- 
οτεποο {ο {πε ῥγίπιαγη Ἱπαροτί οὗ ος Τ,οτᾷ”5 Ῥτο- 
ΡΗΕΟΥ, απά ρτοβαῦ]γ ννοτο πιεπηί {ο Ὀς εοπῇπεά {ο 
Εναί.. Βεεο Νοίο οη Μα. χχῖν. 99. 

25. Όπ ή ν6γ5ε οοππρατο ὁ Ρο. ΠΠ. 10. 12. 
[5. κ, 10. Εσεζ. ακχχΙ. Τ. }οε] Π. 10. Ἠεν. η]. 12. 

--- ἐν κ Νο « δι Ῥρετρ]οχκίγ,” Ῥαί 
«6 απιἰάκέ Ῥετρ]εχί(γ.. Συνοχὴ, Ἰκα νε Τί 
αποικία, ἀθεποίθβ 5αεἩ απαίείῃ, 5 Ἰο]άς ἴα 
πῖπά, αδ 1 οτε, επολμαϊπεά. 96ο ταγ Ο9 
ιο Λάνογείϊγ, ευ. πι. 3ο 3 Όοτ. Π. 4. θλίψεως 
καὶ σ. καρδίας. Ἠεποο 1 15 οβ επ αββοοϊαίθά νι 
πουπς ἀεποίπσςσ ἀῑδίτος». 3ο {οῦ χχκ. Ὁ. οκ 
καὶ ταλαιπωρίαν. Απά 966 Αγίοπιιά, 1π Ἠεο. ΒγΠ. 
Απορία ἀεποῖοες ἱπορία εοπαἠ, ιο ποί Κπονῖπς 
Ὁ]αῖ {ο 4ο. Σάλος ἀεποίδς {ο ἑοδείπς ο (ηθδεα, 
παπά βσυτα(ἱνο]γ οἰυιῖ οοπιπιοίίοπ. 366 Βορμ. (4. 
ντ. ν. 93. 86ᾳᾳ. Ἔ]ε τοπάἶπᾳ ἤχους θαλάσσης, Γ8- 
οοῖνοά Ὦγ Οτίοευ., οὰ Εά11., ἵ8 α Ἰπθγο θΠποπ(α{οπ 
οῇ πο αποϊεπί Οπής, Ρτοσθεάῖπῃ οἩ α πκαπάθί- 
εἰαπάίπσ ΟΓ ιο Ῥαβδᾶρο. Ἀεο ΜαιιΦί απά 
ΒΟΠΟΙ1. 

ο ππ]χούσης θαλάσσης καὶ σάλου.] ἼὔἼ]οςδο ννογς 
πγο, ἵη πο ρτοβοηί οοπίοχέ, ποῖ ννμουῖ ἠνοίγ ᾱἱί- 
βοα]ίγς Ισ Ίνα οοσαδιοποά Ὀοῦι νατὶοίγ οἩ 
τοπδίησ απά ἀῑνογεϊιγ ο Ἱπίοτρτείαίίοη. ἜΤο α- 
νογί ἠτεί {ο ιο ΓΟΥΠΠΟΥ, εονοτα] αποϊεπί ΛΤ88., παπά 
παπά πο Ἀντ., Ῥοτβ., Αταῦ,, α]α., Πας, απά ὅ]αν, 
Υοτείοης ανα ἤχους θαλ., Ὑνμ]ο]ν 19 αρρτονοά ὮΥ 
Βοησο] απά Κπῑπ., απά οὐἷιοα Ὦγ Οείσκὴ. (ἵπ 5 
η γά ΕΠΙ) παπά Ἰνασηπα,  Βαῖ ννλοαῖ απγ σοοὰ 
Γοάβοῦς ΠΟΥ ιο 86Η86 ας απὶκίης 19 νοτΥ Ἰναγα]ι 
παπά Γσίά, απά ννοι]ά 1] οοπιροτί νι Όιο οἴ]νοτ 
ἵπιασετγ οῇ Οπής κα θ]πηο ἀθροτίρίίοι. Ύ]ο τοαδῖης 
1 ο θβ{ἱΟΠ 86ΟΊΗΝ {ο Ἠανο αγίκοη ΓΓοπα ἴ]νο αποϊοπέ 
Ογιίσα, νο εαπηῦ]οά αἲ νο Ἱπίογπϊκίατο ο) οἵγ- 
ομπηβίαπος» ἀθποίπς ρ/ηηκίσα[ νν ει Όχοβς οὗ πιογα] 
ασια οη. Βποἳ, Ἰονθνοτ, ἶς Ποσασπί ἵπ Όνο Ο. 
Τ., παπά Ὦγ πο Ἱπθπης τατο Ἰπ νο Ν, Ἠ., οεροοἰα]]ν 
ἵπ νο Αροσαΐγρεος παν. ἵξ κ [ουπά ἵπ νο Οαλε- 
οα] τίίογα, {ος οχαηρ]ο, Ἐκόμν]ας. Ὑοὶ ἰξ ἵκ 
ποί ΠΟΟΘΑΡΑΣΥ, ΠΟΥ νν] 1 ἴνο Ῥγορεν γε, ἴο ἴπκο 
νο ννοτᾶς 1 «οπκη ρ]ημκίσο. ον πλαν, απᾶ ουρ]ῖ 
ιο 6 (ακοή πα πποταρ]ιοτίοπ] 8θηκο, ας Ὀο]οπσίηα 
το Όνο καππο ἀρφοτίρίίοι ας ναί αἱ ΛΙαῑι, χχὶν. 99. 
ππά Ματ χηἰ, 941, 90. Λἲσάλου εαρρ]γ ἠχοῦντος, 
(ακοπ (γοπι ἠγοίσης ρτοορδίησς οἱ Όνοτο παν ο ἃ 
κοτί ο) Ηοπάίαάνς. Ττ ἴκ νο] τοπιαγκοὰ ὃν Οτοί., 

Όναί ἵπ ο Ῥτορ]είίσα] ους ΄ ἨΜατε εἰρπίβσαί 
βίαίαπα ππυπάί γατῖς σπείρας (ατυάυπα; οπας, 
εχοἰίαίοβ πάς {αππμ]{ης. ἨΥ νε σάλου ἠχ. οἵ 
κινουµένου 3Τε, α5 ΕΥΡΚο τἱἰρλ]γ ποίῖςσες, ἀεεισπαί- 
ε ἀκαταστασίαι εἴ (ατα επία: Ἠατατα 6ΟΙΗΙΠΟΠΟΠΕΒ 
οἱ (πια. Τηετε 8θετΏ», ίσο, απ αἰ]ακίο {ο 
Ῥεα]πῃ Ἰχν. Τ., Ὑν νετε Τξ 19 σίνεῃ 45 απ αἰτίναίο ο 
(οά, Εναί νε «  εὔ]]εί]ι ενα τασίηᾳ οἳ ένο ερα, απά 
Όια ποίδε οῇ 15 ννανθς, απά ἴἶνο αππυ]ί οἱ Όλο ρεο- 
ΡΙε:”). ἵπ πο] ραββαρο Ααοπῑία ννε]] τεπάετε, κα- 
ταστέλλων ἦχον θαλάσσης, θόρυβον κυμάτων αὐτῆς. 
Έογ (18 Ρ]εο, τιρ]]γ οὔεετνες) ναί 19 ἵπετε πιεαηῖ 
ὮΥ οἰγερί(μ5 πιαγίς ἵδ εχρ]αϊπεὰ ὮΥ Όνε {οἱ]οννίηα 
επηϊέις πιαξἰοπιωπ. Νο 19 Ες νου εχκαπηρ]θ 

1π πε Οἰαςφίσαί νντιίετ. Τ]ας Βορῃ. σά. Έντ. 
30. πόλις γὰρ "Ηδη σαλεύει" κἀνακουφίσαι κάρα 
Βυθῶν ἔτ᾽ οὐχ οἷα τε φοινίου σάλου. Απά Ρ]αι. Εαὺ. 
Μαχ. ὦτ. ἡγεμονίαν πολλῷ σάλῳ σεισθεῖσαν 
ὤρθωσε πάλιν. 366 αἱδο βΒοπιυ]. 94. ΤΠεορΗγΙ. 
Ῥ]ππου, Ρ. Τ3 ἃς 149. απά οοπιρ. Ρἰπά. ΕΥ. ἵν. 
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Τ]ιο ννοτᾶς αἲ ν. 20. αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σα- 
λευθήσονται Ὠανο (νε βαἴηθ 86ΠΡ6Θ ας αἱ Λήαῑι. χχὶν. 
2). (νηθτε 56ο Νοίε). Ίπ Γιο, ἴἶνε Ῥτεφεπί ῥρᾳν- 
φασο, πα, κχὶν. 59. απᾶ Λατ κ. 94, 955. ατε οἳ 
Όια ΝΕΓΥ δα1πε παίητε, απά τε]αίε {ο Όμο νοτΥ βαπιο 
ενεηίς: 1. ο. ργὐπατί(η, ἵο νε ἀεδίτασίῖοι οὗ «». 
Τιδαζεπι ππᾶ ιο εννῖδ]ι βἰαίθ; Ὀιί φεεσπάαγίη, ο 
Όνε ἀθείτασίίοη οἱ ἴε ιοογίά. ἈΤοτεονετ, πε ἵπι- 
ασοτγ (Ώνοισ]ι ενα οπαπιθηίαίοτς Ἠανο οπη{εἆ {ο 
ποῖῖςςε 18) ἱ9 ονἰάεπί]ν Γοτιπθά προῃ 15. κ. 10 ἃς 
19. (νν]ήσ]ι ἴτοαίς οἳ Όνο ἀορίτασίίοη οὗ Βαυγ]ον) 
νοτο Βρ. Τον τοπιατ]ς, ἵ, Ὠναῖ, νο νο Ἠε- 
ῶγοννς Ἱπίοπά {ο οχργεςς Λαρρίπεςα, ϱ η, Όνο 
ηδίαυταίοη απά αάναποθιπεηί οἳ εἰαΐες͵ Κἰπράοπης, 
παπά Ροϊοηίαϊθς, ἴΠ6Υ πιακο 9ο ΟΓ Ίππασος ἴακον 
{τοπα ο πιοβί κἰτίκῖηρ ρατίς οΓ παίατο, Γτοπη Όνα 
Ἰδανοη]ν Ὀούἷος, [τοπ νο 8Η, ΠπΟΟΠ, ππά βίαγας 
Νίο. Ώου ἀθεοτίνο α5 αλήπίης ον ι ἱηογοπκοά 
φαν παπά πενοτ βείπηα; νο ππουη Ώεσσπηθβ 
Ἰϊκα ἴἶνο πιοτἰάῖαη «απ, απά Όλο «υπ Πσηί ἴς αασ- 
πποηίοἆ βενεῃ-βο]ὰ (5εο Τ5. κκκ. 50.5 πενν Ἠθανθηβ 
απά α- πουν οατί]ῃ ατο οτοπίσᾶ, α Ὀτίρ]ίετ αρο 
ΟΟΠΙΠΊΘΗΟΘΑ, Όπ Όλο οοπίτατγ, Όνο ονεγί]γονν απἀ 
ἀθρίτισίίοη οὗ Κπράοσπις 8 τερτεφεπίοὰ Ὦγ ορρο- 
εἰίο ἴππασεα: Όπο εἴατα ατο οὈασυγοά, ο ΠιοοὮ 
κ άγαννς Ἠοτ Πρ], απά νο καπ είπες πο πποτο 
Όνο οαπίἩ ϱπαΚος, απά νο Ἰνοπνοῃς (τοπιρ]ος πἩ 
αἱ] Ώησε 8οοπα ἰοπάΐπα {ο Ὠγεῖτ ογἰσίηα] «ναοΒ. 
Ἀθο οοοὶ ,. 10. Π. 15, 16. Άπιος ν. 9.7. Βεο 
α]κο ΒἱΓ Ίκαπο Νθννίου οἩ Τα. η. 19. (ἵπ Γ΄ ΌγΥ]γ 
απά παπί) απά οοππρατο Ρς. κ. 3. Βορί. 

30. φόβου καὶ προσδοκίας.] Ἔ]οτο ἵ9 α Ἠοπάϊῖα 
ἀγς, [ο ἵᾱ [οαγβα] οχροοίαίον ς” ος καὶ πιαν ο 
επεσοβἰσαί, Γοτ εὔση. Α ν ἵνα Ὁν ΠΙαΠΥ 
Οοπιπιεηίαίογα οχρ]αϊποά ; ας Π 8εοπι8 
οπ]ν {ο πποαῃ (Ίἶκο ἐκθνήσκειν) ἵο αῑε αιοση νν τι 
[οατ. Προσδοκία ἵν οΏ ο ακθὰ οΓ καοῖν απ οχρεοία- 
ση ας ἵ9 ακκοσ]αξοὰ να οατ, 8ο Τπασγά. δαγς, 
ἐλτὶς τοῦ φόβου. 

30. ἀνακίφατε.] ᾿Ανακίπτειν 8 Ιπίταπεἰίνε, απἀ 

κ 



ΤΌΚΕ 6ΠΔΡ. ΧΧΙ. 29--- ὃδ. ΧΧΧ. 1---δ 

3 ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

- .. - 2 ’ 

ἔμπροσῦθεν του Τἱοῦ τοῦ ἄνῶρωπου. 

311 
ΜΤ. ΜΚ. 

9 Καὶ εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς' ᾿Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα. 24. 19. 
80 ὅταν προβάλωσιν Ίδη, ῥλέποντες ἀφ᾿ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς '  ᾗν 

Ξ .. ΄ ως. 4 ϱ να ικα 3, α. φ ἔ 99 29 81 το Φέρος ἐστίν. οὕτω καὶ υμεῖς οταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινὠσκετε 
3 ᾽ , 6. κι 5! 2 ν 9ά 30 

μην λέγω υμῖν, οτι οὐ µη 
. ς Π ο ο ΑΝ , ͵ ς 3 ᾽ ο κα ω 3δ 8ἱ 

38 παρέλθη ἢη γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃ οὐρανὸς καὶ η γῆ 
34 παρελεύσονται, οἳ δὲ λόγοι µου οὗ μὴ παρέλθωσι. Ἰροσέχετε δε ἔαυ- 

” ’ - ς - Γὰ Π 3 ι πί ἴ Ν Ὡ 

τοῖς, µή ποτε Ἰ βαρυνθῶσιν ὑμῶν αἳ καρδίαι ἐν κραιπάλη καὶ μέθη 

καὶ µερίµναις βιωτικαῖς καὶ αἰφνίδιος ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκεί- 

ὅνη. ὥς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθηµένους ἐπὶ πρὀ- 

36 σωπον πάσης τῆς γῆς. ᾽Αγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ, δεύµενοι ἵνα 

καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὺ σταθῆναι. 

τ υἔενν ἤ ο .. 1 . 8 . 

3 Ἶν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων" τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος 

38 ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ελαιῶν. Καὶ πᾶς ὁ λαὺς ὤρθριζε 

26. 14. 
᾿ Ἅ νῇἩ 3 υ κο Ἅ ΄ 3 - 

προς αντον εν τῷ ερῷ ακονειν» αυτου. 

ι ΧΧΙΠ. Ἠτγγιε δὲ ἡ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων, ἡ λεγομένη πάσχα" καὶ 5. | 
’ - ᾽ ς κµ πι ο δα πο νε ώ, 

9 έζητουν οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, το, πως ἀγέλωσιν αυτον ἐφο- 4 

βοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 
3 Εἰσῆλθε δὲ [ὁ] Σατανᾶς εἲς Ἰούδαν τὸν ἐπικαλούμενον Ἰσκαριώτη», 

4 ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα” καὶ ἀπελθὼν συνελάλησε τοῖς ἄρ- 14 9 
.. - ” ᾽ ” 3 -” 3 ,ϱ 

ὅ χιερεῦσι καὶ τοῖς στρατηγοῖς, το, πως αὐτὸν παραδῷ αὐτοῖς Καὶ 1 ἩΙ 

ἀεποίες {ο ταῖΐθε πρ []ιρ ῥοᾶμ, 35 ορροδεά {ο συγ- 
κίπτειν ἵπ Τωακε χΙ. 11. ὙΨείδ. οοπιρατες δώώρίς, 
ΒοΙ. ο πά. νΙ. 8. δ. ὀλίγον ἐκκύψαντες ἐκ τοῦ δέους. 

-.-- τμ] ΒυρρΙ λλα. . ὅταν ν π καρπὸν, ΟΓ φύλλα. «ατοί. 
εἶίος ο ὢν Ῥάλλειν Ἰνθοι, 30 ιο 
Ηεὺτ. Πῶ; ἶ9 α8εἀ οἱ ἴἶιε ὑπάἁίπςσ απά εἸοοίίπς 
{οτί]ι οἳ ἴτερβ. 

20. [ζζοπιρ. Ῥ8. οἳ. 260, 31. 15. Η. 6. Ηευ. 1. 1]. 
5 Ρει͵ 11. Τ. 10. 

πα. ΧΕΙ. 19. 1 Τ]εςς, ν. 6. 1 Ρεί. 4, [Οοπιρ. 
ἴν. Τ.] 

24, κραιπάλῃ καὶ µέθῃ.] Τηε Ἰαΐίει {επ ἀεποίεβ 
Όινα ἁταπκεπησκς Πβε]{, απά νο {οΓπιετ {πο Ἠοπὰ- 
πε] απά »αρίά Γεε]ῖπρ νν]ήσ] ΙΡΕΤΥΕΠΕΡ, απά 
ἰπάίκροφε νο ππἁ [οι αἲ] κετίου» τοῄεοίίοῃ. 
Βαρυνθῶσιν. Ὑετγ πιαπΥγ Μ95. απά οατ]γ Εάά. 
Αν βαρηθῶσιν, Ὑ]ήσ]ι ἵς πἀορίοεά Ὦγν Ὑγεις., 
Μαμ,, απά οίμοις ἀονγη {ο Ῥο]οίσ. Βαΐ Τ 81β- 

ναί Όχθ η ατοβο {Τοπ α οοΠ[{αβίοη ν υν, 
Ένα αὐὐγονίαιίοης Ὀοίηρ ΥγοτΥ εἰπιί]ατ. Τ 15 α στεπί 
σοπῃγιωαίίοη οἱ νο οΟΠΙΠπΟΠ τοπάίπα, ναί ο 
Βερί, γαπκ]αίοτη Υ6ΓΥ ο/νεη α9οά (αρύνεσθαι; Που- 
ετ, ἵ Ὀε]ίονα, ο κο πμ. υ1ο 
π ρα κ γρ» ία αἲί Εκος. νΗΙ, 15. Ἱκ. 
ὧν άν απά πί Βαρίεπί. 9ο. ἱκ. να ναί ἵ8 

το Ῥαήροβε, φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυ- 
χήν. 3ο Ἠοταςθ Θα. Π, ή. Ωπίῃ ος 
ἕππι Ἠεμτετπία νἡν απίππαπα 4ποφπο ῥγασγαναί 

Απο Ίωήπιο ἀῑνίπας ρατήσ]απι ατα, 
ώς παγὶς γὰρ ἔπελ.] {. ο. εηα]] οοππο οἨ ΠΠοΧ- 

Ρεειρά]γ. Παγὶς πηὰ σκάνόαλον Άτο [Γουποπί ἵπια- 
«κών ο οπ] αν (15 νο Ἠοῦ, Ώ ἵπ 

«να, 6. απά Ἰ Μπες, ἶ, 36, ν, 4.) οΜροεἰα]]γ 
ευοῖν αν ἵ πζάεῃ παπά πποκροσἑσᾷ (18 ἵνογο απ 1 
Βοπι, κ, 9}, Ὦν νε Ίπεῃ αγο (κο (κο α Ώοπαί 
ἵπ α πρ] Ἐοίοτο Όνογ Ἀγο Ἀννητο, Καθημίνους, 
Τ]να ποτά Ίνεγε ἀεποίον πιοτε]γ εκ ίης. ]νοτο 

18 α ΤεΓΕΤεΠςΕ {ο 1ογ. χχν. 29. [όοπιρ. 1 μες. 
γ. 2. 2 Ρεῖ. Π1. 10. Ῥεν. 1. ὃ. δὲ αν]. 15.] 

26. σταθῆναι.] Τη πιαγ Ὦα 5ο, α5 Ιπ Τμικα 
Χὶχ. δ., ο{ Ρεῖπς ὑπέγοάμερα {ο, α8 α Πατ] οῇ ποποιΓ 
απά αοοερίαποθ; ΟΥ, αφ έ ἶ5 α ]ηδ]οίαὶ ἵετπι, ἰέ 
πιαγ ἀθποίς {ο Ὦ6 αὐβο]νοά ος αοφι{θά. [ζοπιρ. 
6αρτα κ]. 40. χνΏ. 1. 1 Τ]ε5. ν. 0.] 

3τ. [ζοπιρ. οπή νυν, 1, 5.] 
38. ὤρθριζε πρὸς α.] ᾿Ορθρίζειν ἀεποίες ΡΓΟΡΟΤΙΥ {ο 

τί8θ οατ]γ: 2Π4]Υ, ἴο σο αὐοιί αηΥ Ῥαβδίηοςς ΘΗΤΙΥ 5 
941γ, απά νε {ο]ον/οᾷ Ὦγ α ρτεροβίάοη ἀθποί- 
Ίησ πιοίΙοἩ {οννατάς, 1{ ἀεποίθς {ο σο ος τοβοτί ἴο 
ΔΠΥ Ρ]ασθ οἱ Ῥογεοῃ. Τῃπ ΥΙΙΟΗ 5οη8ο 1 ο0ς 18 
πθτεα, απά οσσαβίοπα]1γ 1π νο Βορί. 

ος 2. [ζΟοπι. Ρ8. Π. δ. ἆο]π ΧΙ. 47. Λος 
ὶν. 27. 

3. εἰσῆλθε δὲ ὃ Σ.] ἜΤ]ε Ώορί Οοπηπιοπίαίοτς το 
αστοςς ναί Ες ἀοος ποί Ἱπαρ]γ α Ῥ/ηκἰσαῖ ΘΠΙΕΥ 
ο Ραΐπη πίο ἑπάα» Όν έ 19 {ο Ὄο απὰοτδίοοά οῇ 
πποπία] {πῄπεπος παπά Ἱπβσαίίοη. ΑΒ ἴποβθο νο 
οῦογ νο ἀῑνίπο πιοοης 1το ραϊᾷ {ο γοοεῖυο ἴ]ο 
ΩρΙτΙ{ α5 α ἀἰνίπο σασί: 5ο Φαΐπη 18 5αἷά {ο οπ/εΥ 
{πίο Ελοβο νν]ο οοπβοπί απ{ο οτιτη]πα] βασσοθβίίοης. 
9σο οἨΠ χη, 3. Λος ν. Ὁ. Ερ]ιοβ. 1.2. Οοπ8ι]ί 
Όινο Νοίος ον Μαι, 1, 10. ἵν. ἳ Τωικο , οτ. 
Τη νίονν ἆοαμ ποί αἱ πἰ] πορα(ἶνο ιο ρογβοπαίγ 
οὗ Ῥαΐαμς εἶποο ναί 19 ἐπιρῆίεί, 

Τ]νο Ατίίο]ο Ὀοίοτο Σατ. ἵν οπ ο ἵπ ΠΙΠΠΥ 
Μ88, απά οπτ]γ Εάά., απά ἵ5 σπποε]]οὰ ϱγ Οτίο»ὺ., 
γαι, Τπέπα, παπά ομοΙκς Ὀαί ροτ]αρς νου! 
ΓΟΛΜΟΠ: {ου ουσ νο ννοτὰ, π μις οὗ Όιο 
πα (το Ὀο]ι ο α ῥτορε” παπι, ππᾶ απ αρρε[/αζμε, 
πιαγ οἱήνογ πάπα] έ, οἵ τε]σσί Πες γοῖ α5 στο 11100 - 
Γη οὗ νο ΝΤ, Ἠπνο Πέ, απά αν  ἵ αἰπιονί 
α/α1 Γοαπὰ ἵπ νο Ν. Ἠ, νι Σατ., εκοορί ἵπ 
ενα ποσα /{μρ σπα, Ἶτ ἵν Ὀομί {ο τοσίη Τ Ἰνοτο, 

4. στρατηγοῖε] κοἰ]. τοῦ Ἱεροῦ. ΟΠ Όνο ποαπίηα 
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ΜΤ. ΜΚ. 
26. 14. ἐχάρησαν, καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι Καὶ ἐξωμολόγησε᾽ 6 
” καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν αὐτοῖς ἄτερ ὄχλου. - ς ὁ 
1 ! μλδε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν αζύμων, ἐν ᾗ ἔδει Φύεσθαι τὸ πάυχα" καὶ Ἱ 

απέστειλε Πέτρον καὶ Ιωάννην, εἰπών' Ποφευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν 8 
τὸ πάσχα, ἵνα φάγωµεν. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ" Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσω- 9 
µεν; ὍὉ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' ἸΙδοῦ, εἰσελθόντων ἡμῶν εἰς τὴν πόλιν, 10 
συναντήσει ἡμῖν ἄνθρωπος κεράµιον ὕδατος ῥαστάζων" ἀκολουθήσατε 

1 αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν, οὗ εἰσπορεύεται" καὶ ἐρετε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς 1] 
οἰκίας" «4έγει σοι ὃ διδάσκαλος" ΙΠοῦ ἐστι τὸ κατάλυμα, ὅπου τὸ 

1 πάσχα μειὰ τῶν μαθητῶν µου φάγω; Κάκεῖνος ἡμῖν δείξει Ἱ ἀνώγεον 19 
19 ᾿ μέγα ἐστρωμένον" ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. ᾽Απελὸ όντες δὲ εὗρον, καθὼς εἴρη- 19 

κεν αὐτοῖς' καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 

Λαὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀγέπεσε, καὶ οἵ δώδεκα ἀπόστολοι σὺν αὖ- 14 

τῷ. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς  Ἠπιθυμίᾳ ἐπεθύῥήσα/τοῦτο τὸ πάσχα 16 
φαγεῖν μεθ’ ἡμῶν πρὸ τοῦ µε παθεῖν' «4έγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι 16 

οὗ μὴ φάγω ἐξ αὐτοῦ, ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ δεξάµενος ποτήριον, εὐχαριστήσας εἶπε᾽ άῤετε τοῦτο καὶ δια-- 11 

3. 3 µερίσατεἑαυτοῖς' «4έγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὔ. μὴ πίω ἀπὸ τοῦ γεννήµατος 18 

3 3 τῆς ἀμπέλου, ἕως ὕτου ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃη. Καὶ λαβὼν ἄρτον 19 
εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων" Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά 
µου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόµενον τοῦτο ποιεῖτε εἲς τὴν ἐμὴν ἀνάμνη- 

αι 3 σι. Ὠσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο τὸ 30 

9 34 ποτήριον, ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί µου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμε- 
33 30 φον. αΠλὴν ἰδοὺ, ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος µε µετ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τρα- 51 
3! 38 πέζης. Καὶ ὁ μὲν Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου πορεύεται, κατὰ τὸ ὡρισμένον" 39 

ΟΓ 8 οχρτοςδίοπ Οοπιπποηίαίοτε ΥΑΤΥ ἵπ ορίπ]ση. 
Βιί Γ αστεο νι Βρ. Μιάά]εί. οἩ Αοῖς ἵν. 1. ενας 
[να πηοςί ρτουαῦ]ο νίθυν ἵ9 επαί οἱ Γρ], γν]νο 
Ἰιαβ βοννη {Γοπη {πο {ουν ἰδ]ι υντ]ίθγς, ἐ]λαί ΤΠ νατίοΒ 
Ρατίς οῇ ιο Ἔοπηρ]ο, Ὠοδῖος οἳ Τιον]ίος οοηείαπ!] 
πιουηπ{ίεὰ σιατὰ: απά Όιαί πο Ρ6ΓΦΟΠΒ οοπιπησηΔ- 
ης (Ἴγοβο εονοτγα]ὶ ρατί]ος Ὑθγο οπ]]εά στρατηγοί} 
Ῥαἱ ναί, Ὀθρίάος ιορο, ἴ]ιοτο να απ οὔϊσοτ, νν]νο 
Ἠπά ιο 6ργοππο απ{ογί(γ οὔοΓ αἲ] οβ νοπα; απιά 
Όναί ή 19 Ίο νν]χοπα ννο παν βπρροςο ἶδ σα]]εά, 
Υ . ος αππἰπεπος, ὃ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ αἲ Λος 
ἵν. 1. 

ϐϱ. ἐξωμολόγησε.] Τ]νο ννοτὰ ρτοροτ]γ εἰσπίῇος {ο 
Α4Υ {νο 6απηθ ως ΜΕ αΠΥ οπος απά 24]γ, α8 
Ἰνεγο, {ο αρτος γή], α5βοηί (ο, Ὑν]ναί Ίο Ρτοροξςς ; 
α αἰσπίβοσίίοπ Γουπά αἱδο 1η ο Ὀοεί ντ]ίσθτς, 

--- ἅτερ ὄχλου.Ἱ] Ἐτοπα πο π9ο οῇ ἅτερ απ 51ο] 
{6ΥΠΙ5, οργίαἰπ]γ πο οππιρ]ογεά ἵπ νο οΟΙΗΠΙΟΠ 
αροοσ]ι, απὰ οπ]ν Γουπά ἵπ νο Ὀοδί νυτίίογε, 65Ρ6ς- 
ἰπ]]γ νο Ῥοοία, Ὑαἰοκπασγ Οπής ννο παν τοι- 
εοπαΡ]γ Ἱπίοτ ναί Τμακο ννας οοπνοτκαΠ{ ννΏν να 
Οαλοίσα] απο». 

11. οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας.] Ἑοτποπι, οοπΙρατοΒ 
οἰκοφίλαξ ὁόμων, αἰπόλια αἰγῶν, συβόσια συῶν, τὰ 
βουκόλια τῶν βοῶν απά ολοι εἰππί]αγ ΡΙΘΟΠΗΒΙΗΝ. 

15. ἐπιθυμίᾳ ἐπεθίμησα.]. Α Ποεῦτονν Ἰάΐσπα, ἃ ἵπ 
(επ. κκχ]. 00, ἐπιθυμία γὰρ ἐπεθίμησας ἐπελθεῖν εἰς 
τὸν οἶκον τοῦ πατρός. Βασκννα]!, σος, ππά Βοί- 
Ἠθπῃ., Ῥτούπος να Όνον ο] αἰπιί]ατ ϱ]γηκος 
{τοιι ιο τος ννγίοτς; Ὀαί νν]]ο]ι αγο ποί φαῖίε 

αὐπε]αν. Ἐοτ ἵπ ἨΠεῦτονν Ο]ς Ἰάϊοπι Ίνας α βίτο 
Ἰν ἐπίεπφίυε [οτος; Ὀαί 5οατοθ]γ 6υετ 5ο ἵπ 
Οτεοὶ ΟἸαφείος. ΄ Α8 ἴο ὀρόμῳ θεῖν, οἶιθά {ποπ 
φα Ὁγ. Βοτηοπα., ἵι ἆοε» πο Ρή] πάοτ Ελ] 
οἶακα. 

16. ἕως ὅτου ---τοῦ Θεοῦ.] Τ]ιο οχργεβείοη (ΥνἨ]ο 
866ΠΏς α Ἠοὐγαίαπα) Ἱπαροτίς, Ὠναί ο Τ,οτά γνου]ά 
Ἰανο πο βιγί]ογ 5οοἱθῖγ νε Όπθπα οη δαγίἩ. 
(πμ {ο ὃς οοπαρ]είοὰ ννας πο ννοτ]κ ο) Ἠάππαη το- 
ἀοπιρίῖοι Ὦγ ἴἶνο καοτίῆσο οὗ Ολγὶε. Ἐκαπιρ]ος 
οῇ α αἰππ]]ατ αββοςἰαἴίοη οὗ περαίἶνος ατο πάάαςεὰ 
Ὦγ Βοσποπῃ. 

19. τοῦτο ποιεῖτε, ἃο.] Ὀο Οκ; παπιε]γ, νν]ήοἷι 
Ι Ἰανο ἆοπε --- Ὀγεα]ς ;Χο. Βεο Ἠογπεπ., 
ιο αἶδο ρῖνος οχαπηρ]ος οἳ 5 Ἠηθγε, 48 
Ἰθτο, νο ῥτοποση ἆθπι, ἵ8 {ο ὃς το[εττεὰ αἲἲ γεπιο- 
ἐἶογα, απιὰ ως νζ.- ἵ υ9ες ΓΟΥ ἐμοῦ. Ἀελοείαμ. 
οἷίος νατίοις Ἰπ]σαὶ Ῥαβεασος, νο Ῥτους 
ναῖ νο αποϊεηί ο ογν]κὴ Οτο] ἵπ οειευταῖπα 
ιο Ῥαλς]να] [οαδί, αννανς Ἠπά ἵπ γίουν να 
ἵπρς οΓ 11ο Μοκείαα. [Όοπρ. 1 Οοτ. κὶ. 29, 94] 

τοῦτο τὸ ---- ἐκχυνόμενον] Βογπειῃ., αΏετ α 
πηπαίο ἀἰδοικείοι οἳ νο 8θηο, Ίαγς ἴὲ ἆογνηπ 8 
Γο]]ουνς : - 1ος Ῥουζηε, τεφέγαην ἴπ κα)ωίοηι 
ϱ[Γωπα (θα, εἰς οκί πουὶ Γααεγὶε ρεΥ καπςιίπεπε 
πισηηι καποϊρπα."' | 

91. ἡ χεὶρ--- τραπέζης.] Άπ Οτοπίαὶ πιοάς ο 
αανίης “νο Ῥογεοῃ 18 αἲ πο ἴαυ]ο νι πιο.” 
[έοπιρ. ἆοἶνη χηΙ. 31.] 
3ο. [Όοπιρ. φον κ. 18. Ῥκα]. χἩἰ. 9. Αοὶς 
., 10.] λα 

1 

΄ 
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. 3 α. 3 [ζ 3 τ 
29 πλήν οὐαὶ τῷ ἀνθρωώπῳ ἐκείνῳ δι οὗ 

 ανιο” . 8 ς Ν λ ὡν ὦδ ασ ώνιωώλι, 5 ν , νι 
ο πο συζητεῖν προς ἑαυτοὺύς, τὸ, τίς ἄρα εἴη ἐξ αυτῶν 0 τούτο µελλων 

3 ει ο . « » . » ω υ] 
Εγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ, τίς αὐτῶν δοκεῖ 90, 10 

άν, 
24 πρασσειν. 

ΧΧΙΙ. 93. «36. 919 
ΜΤ. 

παραδίδοται. Καὶ αὐτοὶ ἤρξαν- 96. 14 
ο») 19 

΄ ς . η 3 - ,ω - - ΄ 

26 εἶναι μείζων. Ὁ δὲ εἶπεν αυὐτοῖς' Οἳ βασιλες τῶν ἐθνῶν κυριεύου- 3 4 
λα . 5 5 Τω )»}- 3 ΄ υ) ς η η 

26 σιν αὐτῶν, καὶ οἳ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. Ἀμεῖς δὲ 36 «8 
3 α . μον , Εντ ; ς ς ’ ε, μα ο 

οὐχ οὕτως αλλ ο μείζων ἐν υμῖν γενέσθω ὥς ο νεωτέρος" καὶ ο 
ς ’ ς ς ” , ᾽ Π ς 3 ΄ 8 ες 

21 ἡγούμενος, ὥς ὃ διακονῶν. Τίς γὰρ μείζων, ο ἀνακείμενος ἢ ὃ διακο- 
ς .. 

70: 

98 γὠν. 

3 3 ς 3 . ΄ ᾽ Γ 3 Γ ' ς - 5. 

οὐχὶ ὃ ἀνακείμενος; ἐγὼ δέ εἰμι ἐν µέσῳ αμῶν ὥς ὃ διακο- 
σφι -” δέ 3 5 δ ε ΄ 32 3 οὗ . -ω 

αεῖς δὲ ἐστε οἵ διαµεµενηκοτες µετ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς 19. 14. 
99 µου" κἀγὼ διατίθεµαι ὑμῖν καθὼς διέθετό µοι ὃ πατήρ µου βασιλεί- 38 

30 αν, ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης µου ἐν τῇ ῥβασιλείᾳ µου" 

καὶ 3 καθίσεσθε ἐπὶ θρόνων, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἱσραηλ. 

51 Εἶπε δὲ ὃ Κύριος Σίμων, «Σίμων», ἰδού, ὃ «Σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς, 

55 τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σἵτον" ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σου, ἵνα µὴ ἐκλείπῃ 
΄ ΄ ’ ἃ 3 ’ ᾿ 

ἡ πίοτις σου" καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στηριξον τοὺς ἀδελφούς σου.9ϱ, 
ς . - 3 .. ’ 3 - ο ’ 3 Ν 3 3 9 

33 Ὁ δὲ εἶπεν αυτῳ Ννύριε, µετα σου ἔτοιμος εἰμι καὶ εις φιυλακην καὶ 33 «399 

94 εἰς θάνατον πορεύεσθαι. Ὁ δὲ εἶπε «4έγω σοι, Πέτρε, οὗ μὴ φω- 84 30 
λα, Ν 3 / [ 

30 νήσει σήμερον ἀλέκτωρ, πρὶν ἢ τρὶς ἄπαρνήση μὴ εἰδέναι µε. Καὶ 
-- να αν δη ε 9 , Ν ’ Ν 
εἶπεν αὐτοῖς ' Ότε ἀπέστειλα υμᾶς ἅτερ ῥαλαντίου καὶ πήρας καὶ 

90 ὑποδημάτων, μὴ τινὸς ὑστερήσατε; οἳ δὲ εἶπον' Οὗὐδενός. 
ιν 

Ειπεν 
” 3 οἱ 3 . - 6 , 3 ’ ς ; Ν ’ - 

οὖν αὐτοῖς' ἄλλα νῦν ο ἔχων ῥαλάᾶντιον ἄρατω, ομοίως καὶ πηραν 

94. ἐγένετο δὲ καὶ Φιλονεικία, ὅτο.] Ἐτοπι ἴἶιθ 
ἀϊβετεπος οἱ οἰτοιπιβίαποςς, πον]κίαπάἶπσ {ο 
πάεπιγ ο ια Εήπς Π8ε]ί, 8οπι Οοιηπιθη!αίοτΒ 
πιαϊηίαῖη, ναί Ες τερτεεεπί5 αη ΟΟΟΙΙΤΘΠΟΘ ἀἱβ- 
Ώποί {τοπι Ώιαί τεεοτὰεὰ αἱ Μαι. κκ. 20. απά Ματ] 
χ. 50. Βιαΐ (15 Ὠοδςτ. τεπιατκβ) “να οπηποί 54ρ- 

βπο] α οοπίεπίίοπ {οτ φαρετίοπίγ εποι]ά 
.. οσσπττοά Ιπιπιοά]Ια{ε]γ αΏοτ 5ο αΠοεοίίησ α 
Ίθβκοη οὗ Ἠαπι εν : 7 ποοοτάἰηρΙγ Ἠε απά 5οπηθ 
οἵπει επηἰπόηί ΟοπΙΠΙΘΠ{Π{ΟΓΑ ατο οῇ ορ]πίοηυ Εἶλαί 
Ες 19 λε βαππθ οἰτουπηθίαπος νι Ομαῖ πιεποπεἆ 
ο τν πλ απᾶ Πατ]: μέ ποτο Ῥτουσ]ί ἵπ ου οΓ 

τεσυ]ατ οτάσΓ; οἱ νιίο] Τ,αΚο ἵ9 Ίθες οὔφογναπί 
ιαπ οί]ιετ Εναπσο](εί». Ἠονψονοτ, αἱ Μαί- 
Έχουν απά Ματίς {ΕΠ 5 ναί ιο οοπίρηΠοῃ ἴοοκ 

ὑπ ιο 1ραη, Ώο[οτο Ώνεγ οαπης {ο «ΣετΙβα]θη, 
οἵ εγνεῃ «οτίο]ο, ἐγένετο πηδέ Ῥο (πκαοπ ἵπ α Ρ/- 
Ῥεγ/ρεί 9οπ5ς, “' Όνετο /ιαά ὕεεπ, νἷπ. ΟΠ Όνο τοπὰ 
{0 ετίσ]ο. 

35. εὐεργέται καλοῦνται.] Ἐεργέτης ὙΥά8 ππποησ 
Όνο Οτεσίκα α Με]ο οὗ Ἀοπουτ, αββίσηοὰ {ο αἲ] ννο 
Ἠαά ἀθκεινεὰ ννε]] οἱ νο πιοπατοἩ οτ αἰαίο, ᾖθ- 
{επάεά {τς Ηὐοτίίες, οΥ ἵποτεαβεά {8 Ἠοποιτ. Έεο 
πΙΥ ποίς ον Τηαογά. 1. 129. κεῖταί σοι εὐεργ. 

30. οὐχ οὕτως] 80. ποιεῖτε. οἵ νι Βογποπι. 
ἴσεσθε, οἵ ᾖστέ. [ζοπιρ. καρτα ἱκ. 49. 1 Ρει. ν. 5.] 
- μονο] τοπι Όνο απ {νο ι{σα] νγοτὰ νιώτ. 

ή Ίαν βοππς επρροβοά {ο ἀοποίο “«οπο 
νο ἵν εἰάετ,” Ἰῆκο νο Τμπήπ πιαίογ, Βί [Γοπα 
θνο οὗ Μα]νονν τς ἵά ρἰαία ναί 
νεώτ. ἵ γα νετ {ο ἵνα ποσοπηπιοᾶα{οὰ {ο μείζων ΥΛΗ 
γιος γετκᾶς ππᾶ ἘγρΚκο Ίνα πἀθησοά ΠΙΠΗΥ ϱ]π- 
εἰσα] πα ὐγοηήον {ῶγ νεώτερος ἵΠ (νο 46ἨΏΜο ΟΓ πΠ 

γίογ. Ἠσ αΊνοννη Ενα ἴἶνο οχργονΜίοη» θΠῃ- 
ογοᾶά Όν Ἠπνο το[οτοησςο 1ο οσο, ΟΥ 
οί ἵπ Όνα Κηρᾶσπι οἱ ϱ Ἠτίκε, 

31. νίεγᾶρ, ο. [ζσπηρ, }οἴνη κΕῑ, 14. Ῥ]ΗΙ, Π, Τ.] 
303. κεερασμοῖς} “' επία]α, α {οσον 
νου { 

29. διατίθεµαι ὑ.] Τ]μο Ῥεδι Ιπίοτρτείοτε, αΠ- 
οἶεπί απά ποάστη, ατε ΟΓ ορίπίοη {]λαί {ο 959η58 
οΓ ὁιατίθ. Ίιογε 18 επσασο /ογ. ΟΥ ργοπιΐε; Ῥαϊ (ναί 
1α5ί α[ίοι 1 τημδί Ἰανο (ια Παγί]ευ τεππονεἆ 5εης5θ 
οῇ στγαπέ οἵ Λεδίοιυ. ἜΓηε ΓΟγπποτ ἶς {ουπά ἵπ ο 
5θρί., ο Ἰαΐίει 8ρταπς {Τοπι {θ αξαα] 56η5ο ΟΓ 
εουεπαπέύπς, ΝνΠΙοἌ Ἱπρ]θος βοπιεί]λίπσ σταπἰεᾷ. 
[Οοπιρ. «αργα ΧΙ. ὅδ. Μα. χχὶν. 41.] 

30. καθίσεσθε.] 3ο {ΟΥ καθίσησθε., ΠΠΑΠΥ οἳ {1ο 
Ὀθδεί Μ35,, απά 8οπηπο οπτ]γ Εάά.; νο] 18 τθ- 
οεῖνεὰ Ὦγ Ἰλ/είς., ΜαΗμ., Οτίεδὺ., απά οἱ]ογς; 
απά Πσλν. {ος, α8 Ῥοτῃ. οὈβδθγνας, ἴἶο Ἐπίτο 
ν/αδ ποτο Ἰ]καο]ν {ο Ὦ6 εἸαπσες Ἱπίο ἴ]ιο Β0]. ἔπαῃ 
Ώνο οοπίτατγ. Απά ναί 1 ἵ5 πιραπἰ ἵο Ὁο οοη- 
βίγποὰ η] ἵνα ἵδ ρτοραῦ]ο [οπι α- αἰπηί]ατ «ΟἨ- 
ίτιοίῖοι αἱ ομη χν. ὃ. 

21. ἐξητήσατο ὑμᾶς] ᾿Εξαιτεῖσθαι αἰση]ῇος {ο 16- 
 καρν πΠΥ οπε {ο Ώο ἀα]]νετοὰ πρ {ο 15, νηοί]οτ 
ὉΥ φορά οἵ [ΟΥ ει. 366 οχαπηρ]ος ἵπ Ἠθοθῃβ. 
ΒΥΠΟΡ. Ἴ]α 8οη8δθ Ἰογο 18 ΑΙπΙρΙγ, “ Βαΐπη ἆ9θ- 
αίγος Το ροΐ γοι Ἱπίο Πΐ5 ρονογ:”’ α δἰτοηρ]γ Πσ- 
υταήνο {οτί ΟΡ οχργοββίο, υβοἆ ντι α]αδίοη {ο 
Όνο πατγαίνο οϐ ου (οπιρίπίίοἨ, τουοτὰσὰ 1π 
1ου. Π, 6. 

---τοῦ σινιάσαι.] Σινιάδειν, {ΤΟΠ σινίον, α «ἴρυο, 
αἰσπίῇομ {ο αἰἩ, οἳ ιούπποιο; παπά αν ναί Ἱπιρ]ίος 
ασιαίίοῃ, οποίος, απά βοραταίίοπ, 80. ππορί 
Οοπιπποπίαίογς ἐπήπ]κ 1 ἀσποίος {ο ρογΗγὴ, 00861, 
ππόστηίπο, απά ονοττον/ γοιχ Πάοίγ. Βυί νο 
β6Πβο ησσοκίοὰ Ὦγ ου 6ΟΠΙΠΙΟΠ νοτείοῃ 18 ΠΙΟΤΟ 
πρί,--παπο]γ, οἱ γοι, ο ὑπίτε, οἨ ΙΤ γοιτ 
Πε ΜΥ, απά οοΠβίαπογ, [ζοπιρ. 1 Ῥοι. ν. 8] 

33, ἐπιστρίφας] ποπίον [ο τοοἱρτοσα]. Τ]ο 
βοηκο ἵμ, “' Ηανίηρ τοσονοτοὰ (γκο [παπιο]ν 
{τοπ ναί Ἰπρμο, νήσο νν]] Ἠαρροη {ο νου] ὃν α 
μίήσοστο τορθµ{αῃος,” 

30. [οοσπιμ, Μαπ, κ. 9. Ματς νἰ, 8, καρτα ἰκ, 9. 
χ.4.] 

1) 
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ΤΚΕ ΟἨΠΔΡ. ΧΧΠ. 26--- 44. 

260, 14. καὶ ὃ μὴ ἴχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω µάχαιραν. 

4έγω γὰρ ἡμῖν, ὅτι ἔτι τοῦτο τὸ γεγραμµένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοὶ, 31 
΄ 

το | 

΄ ”, 

τέλος ἔχει. 
δα 2 η 

αυτοῖς ' Ίκανον ἐστι. 

Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσδη"' καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐμοῦ 
Οἵ δὲ εἶπον' Κύριε, ἰδοὺ µάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν 38 

ἐπορεύθη, κατὰ τὸ ἔθος, εἲς τὸ ὄρος τῶν ᾿Ελαιῶν ' 39 

αὐτῷ καὶ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ. Γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ 40 
τόπου, εἶπεν αὐτοῖς' Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἲς πειρασµόν. Καὶ 41 

αὐτὸς ἀπεοπάσθη ἄπ᾿ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν: καὶ Φεὶς τὰ γόνατα 

“6 9 ΚΑΙ ἐξελθὼν 

ἠκολούθησαν δὲ 

39 ᾖὔ 

36 προσηύχετο, λέγων Πάτερ, εἰ Αούλει παρενεγκεῖν τὸ ποτήριον τοῦτο 49 

ἄπ᾿ ἐμοῦ ---πλὴν μὴ τὸ Θέλημά µου, ἀλλὰ τὸ σὺν γενέσθω. ὤφθη 48 
Π , -ύ ” α. 4 ε) . ’ α... 

δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἄπ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν, Καὶ γενόμενος ἐν 44 
2 , Π , / ΄ : ς « ᾽ 2 μα « 9 

ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο. ἐγένετο δὲ ὃὁ Ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ 

50. πωλησάτω --- μάχαιραν.] Ῥοπιο Οοπιπιοπία- 
(οι είαππδ]ο αἱ ποδο νοτάς; ποί Ρεῖπσ αὖ]ο {ο 
τοσοποῖ]α (πεπα νι ους Τ,οτά)ς ραοϊβο αἀπιοπί- 
οης οἱ5αεννηογα, απά Η]5 ΟΠ ποΠ-τεβ]ξίππσς νν Πε 
αρρτελεηάθὰ Ὦγ ἴ]ιο 5ο]άϊειβ. ἨεπεοῬ {Π16εγ ΓοβοΟΓΙ 
οιίπεγίο πονο] οοπ]εοίατθς, ος πουν Ιπίοτργεία{ἶοπθ; 
αἰίκο ΙΠΠΘΟΘΒΒάΣΥ, ---δἴποῬ (18 Ὁτοῖ,, Ἴοιν., απά 
οίμογ επι]ποπέ πποάστη Οοπιπιοπία{οτ» ανα 56ο) 
Ομ5 απάἀ νο ρτοσσόἵπσ ρῄταξο» σοπίαϊπ ποϊμίπσ 
ΙΠΟΓΘ ἴλαῃ α ρτοζ]οί]οῦ ος ἱπεροπαΐπς ρεγί]α: Ὑνίο]ι 
4το ορροφεά {ο νο φιίρί απά φεοπγίη οἳ Γοτπετ 
πιο. Τ]ο Ῥτορ]οί5 (0νεγ οὔβετνε) ατα αοςΠβ- 
ίοπιθά {ο πιοίαρ]οτῖσα]1γ εἰσπΙ(γ ροτί]οις πιοἙ Ὦγ 
τορτοβοπίΊησ νν]αί πιθη ἴἼχοη οοπΙπιοπ]γ ἆο, ἵπ 
οτατ {ο σιπτὰ ασαϊηκί ἀπησογ. ΄ 8ο αἱδο Επαίηγπα, 
οὔδογνος, ἴἶαί ος Τ,οτὰ εἰσηίβος (]ιαί ἴἶνο πια Γοτ 
σοπιραί 18 αἱ Παπά ---- πιετα]γ πηθαπίηςσ Οπαί Οποῖτ 
εηοιη]θος ατθ ο]ο5θ προῃ ιαπ]. 

Τ]ιο οχρτοββΙΟΠ πωλησάτω τὸ ἵμ. ἵδ α Ῥτονοτρία] 
Γοτπι, Ὦγ νν]ο]ι α {πίπς 185 σομηβε]]εά {ο Ῥο ἆοπα 
αἱ απ γαΐε. Ἡ 1 βἴππησο νο Οοπιπιοπίαίογ 
νου]ά Ἠανο πἀάπσθά πο οχαπιρ]ες οϐ ἐή5 πιοᾶς 
ο) εροακίησ. Τ Ἠανο ποσά 6οπιο ᾖοπα ἴπο ρηγεεί 
Λίο νντιίοτς: ο. στ. Τ]ασγά. ΥΠ. 81. οὐδ', ἣν δέη, 
τελευτῶντα τὴν ἑαυτοῦ στρωμνὴν ἐξαργυρῶσαι. Χεῃ. 
Απαὺῦ. νΙ]. ὅ, ὄ. καὶ προσδανεισάµενος, εἰ μήγ᾽ ἄλλως 
ἐδύνω, καὶ ἀποδόμενος τὰ σαυτοῦ ἵμάτια. 

οτ. Εάοπιρ. ἵς. ΜΠΙ. 19. Ματς χν. 50.1] «τοι. 
ῥαταρ]ταδος νο νουκο ἴπαβ: ΑΠβοτ νο ΠΙΠΗΥ 
οὔνογ ον]] οπάητοὰ ὃν πιο, ἴἶχο Ἰαβί πουν τοπιαῖης, 
παπιε]γ, εναί Τ ποα]ά Ῥο Ὀτουσηί {ο απ Ἰσποπαίη; 
ἴοιςφ ἀθαίμ. Απά παν οι η] οτίοπἁ ἴο γοι 
4ἱβδο: Γοτ ἴο Ἰσποπιίην απᾶ Ἠαϊίτοὰ οποουιπίθγθἁ 
ῦγ ιο πιπκίοτ, νν]] νο υἱκοά οἩ γοι Ἠής ἀῑδοί- 
Ρί6β.”. Τέλος ἔχει ἵ8 ο υ-- ΥΝΙΓ γελεσθῆναι, 
ἄπά ἵς Ἠπδοί Ὦγ ἴπο Ὄοεί (αρείσα] νντιίοτς οὗ ιο 
οοπηρ]οίίοι οὗ ργθάἱοίίοης. Ἰλείδ. απά ἘἈγρκο 
οἷίο ΠΙΠΗΥ οχαπηρ]ος, α8 Ώἱοήγς. Παἱ. Απιι ἰκ. 19. 
τέλος εἶχε τοῖς Τ. τὰ μαντεύματα. 

985, Ιδοῦ µάγαιραι ὧδε δ0ο.]. Ἠεπάοτ, “36ο Ίντο 
πΓ6 {10ο Αννοτ(ν..  Ἠονν ἵέ Παρροποά ναξ 11ογ Ἰναὰ 
ἐνο Αννοτάς, απά ου ναί ρατροβο, Ίαν Όσοι νατί- 
ου κ]γ αοσοοαπίοά [ο Ενα. Οήπκς Όναί νου 
[ιαὰ ἴπκον ἴἶνοπι {ο Αποτίβσο νο Ῥαφο]ναὶ Ἰαπιῦ. 
(ωγο., Ἱποτο πα ἱοπα]]ν, βαρροφος Όναί ας (ο τοπά 
(γοπι (ᾳ]1]6ο {ο ογακα]σοτη ννας Ἰηβορίος νι τοῦ- 
ου, Πηπην (ππά ομροοἰαἰ]ν νο ΟπΗ]πηκ) ἴσοκ 
βινογάς. ήν ἵν νουν ρτοβαβ]ος εἶποο Ἀομοσί, 
νπς ϱΒοννη ναί αἲ Ονπί ἴππο, ἵπ πάρα, ονεπ Όνο 
Ρτΐθείς ννοτο αγησά ΝΤΟ οἩ α Ίοηγπον. 

---ἱκανόν ἐοτι.] Όα Όνε 8οη8ο οὗ 8 εχκρτος- 

εἶοπ {ποτο ἶ5 α ἀἴΠετεποῬ οΓ οριπίοΠ. Ἀοππθ ἴακο 
ἱκανόν ἴο Ἰπθα, “' εα/Πε]εηπί Γοτ α εγπηθο] οὗ Ἠος- 
ΕΠ. Βυαΐ Όναῖ ννου]ά 5αρροςε πα ννοτός αἱπιοβί 
οηἰσιηα(ἶσα].  Οὔιετς (ΟἨπ]πκ Όνοτο ἵς απ { : 
ν/μ]σ]ι, Ἠούνδνετ, νου] ὃε εωἰίαῦ]ε πείί]ετ {ο {πα 
Ροτίοὰ Πο {να εοπβοη. Τη6 Ῥεεί 0 οππιεπίαίοτς, 
αποϊοπί απά ΠιοάθΓῃ, 38 ρεπετα]]γ αρτοεὰ, Όναι 
ἱκανόν ἐστι 8 Ἰετο α5εά ἵπ α 8ΕΠ56 ποί ΠΠ{Τ6- 
οααθηέ 1π Όλαί απᾶ αἰππί]ατ εχρτγεβείοης ἵπ αἲ] Ίπη- 
ριασθΒ; απά νο] {5 επιρ]ογεά οη οεσακίοης νετ 
νο 4ο ποῖ σατθ ἴο τον α κεαρίά ππῄβαρρτεηεη- 
εἶοπ Ὀί ἀἰκπιῖκς Ὀοί]ι {θ Ῥογβοῃ ὰ ὧν θπσ 
νι ]ν «έ Ἡ 19 νετγ νε]: ἠναί νν] ἀο.”. ΟΓ 8 
Ιά1οπι ἴπεγ αἀάπσς ΠΙάΠΥ οχαπηρ]ες, Ὀοι]ι ἔγοτη 1]θ 
Οαδείσα] απά Όνο Μαδυλπίσα] νντίῖοτς. 

4]. ἀπεσπάσθη.] ἈΜαην ϱοπιπεηίαίοτ τεπάοτ 
Λγογέριέ δε. Επί Όνο πποτο οπΙπεπί, Ὀοίῃ αἩη- 
οἶεπί απά πούστη, ατο ο ορίηίοη ναί πο Ἱππρείη- 
οδί(ν 1 ἱπιρ]]οά: οὔκετνίπᾳ, ναί Ὀοί]ι νο Ηεῦτεννς, 
ΟτεεΚκα, απά Ἠοππαπς αβοά ΠηαπΥ ννοτάς νν]]ςἩ 
Ῥτοροτ]γ Ίανο α ποοῃ οὗ ν]ο]επος νι α «0η- 
αἰάοταῦίαο ἀἰπιιπαιίοη, απά βοππείίππες απ΄ οπ!ίῖτθ 
αθαπάοππιοπί (Ἠθτοοί, Τ]νου τοπάοτ “Ίο ν]ῃ- 
ἀτονν Ἠήπηκθ]ῇ ποπ Όνοπα ς’ αἀάποίης εενετα] ες- 
ταπηρ]ος, νο παοβί αρροε]το ο νήσο] ἰς ὃ ἈΊαος, χΙ]. 
10. Το νο] Τ αἀά Τηνασγά. νΠ. 50, ἀπεσπάσθη, 
««φοραταίεᾶ, ρατίοὰ Ποπ... Ὢεο Ἠοπηείθηι. 0Ἠ 
1μαο]αη 1, 906. απά ακεβε]ά)ε Βὴν. Οτ. ν. 70, 

--λίθου βολήν.] Α .-η πιοᾶς ο ο νάσνς. 
ἀῑδίαπσς, νη]ο] ογἰσίπαίοὰά ἵπ πο εἰπορ]οῖιν 
Ρηπη νο πῃθς, να αΠογνναγὀς τειαῖπεὰ 1 
Όνο οΟΠΊΠΙΟΠ ἀῑα]οοί, απά ονθη Γουπά 18 νναν Ιπίο 
Όνο Ὀορί νντιίογς. Ἰγείς. πἀάποςς οχατηρ]θς οὗ Όνο 
Ρητακε, Ὀαῖ πο οπ6 {ο πο ρηγροβο. ο Γο]]ονν- 
ης πλαν (ποτο[οτο Ἰνο πο ου» Ῥτοσορ. 
Ρ. 906, ΤΤ. διεστήκει ψ. αὐτοῦ ὅσον λίθου βολήν. 

45. εἲ βοίλει --- ἀπ᾿ ἐμοῦ.] Ύ]νοτο ἵ Ονουρ]ν Ὁγ 
νο Οοπιπιοπίαίογε {ο Ό Ίντο πη οΠρείς; απά (νο 
πιοβί ρτοῦαβ]ο οπο ἵς παρένεγκε, οἨ Ὑνμ]ο] Ῥου- 
Ποπη. Το[οτα {ο Μαιν. ΟΥ. ὁ 611. ρ. 194,8. Βαι 
τ αἰνοπ]ά «οοπα ναί (5 ἵς τα Ἰνοτ απ οχηπηρ]ο οΓ 
Αροκίορεκία. ἈποἩ 9 α πιοᾶραί νναγ οὗ πιπκίημ α 
τοφυοΒί. ΒΥ παρ. ἵ ετο πηθηηῖ, 8 Ἠοτποπῃ. 
....- κίπερε, [ζοπηρ. ᾗολη νὶ. 98.] 
43, Ί]θεο νογκος πτο το]οσῖοά Ὃν «οπιο 

Οτίπο8. Βυΐ ας Όνο οκίοτηα] ονιάεποο Γοτ Ονοῖτ 
οπηβκίοῃ 15 ποχί {ο ποϊµίπα, απά νο ἠπέργπα! να 
εἸοπάστ ππᾶ ρτοσπτίουςς απά ας Ολοίγ οπηἱκκίοτ 
. ο, πο Όταν. Ὠνεῖτ ουν 
Όνουν πηαν Ἰηκτ]ν ἵνο το ἃ5 επιυίηο. 
/οἶνη κ]. δτ. Που. ν. Τ.] κ να 



ΤΌΚΕ 06ΗΠΑΡ. ΧΧΙΙ. 45--- 59. 

4ὔ θρόμόοι αἵματος καταθαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. 

προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, εὗρεν αὐτοὺς κοιµωμένους 40 

46 ἀπὸ τῆς λύπης, καὶ εἶπεν αὐτοῖς' Πί καθεύδετε ; 
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εύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἲς πειρασμό». 
η" 3 - Ξ ’ 2 ’ ο. 

4Ί ἎἜτι δὲ αὐτοῦ Λλαλοῦντος, ἰδοὺ ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος Ιούδας (εἷς 
- , 3 » . -” 3 

τῶν δώδεκα) προήρχετο αὐτοὺς, καὶ ἤγγισε τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι ανὐτόν. 
. - - 3 -- 3 ᾽ ο -” 3” 

45 Ὅ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ' Ιούδα, φιλήµατι τὸν Τίὸν τοῦ ἀνθρώπου 
’ 3 ’ . ς 9 τν . εν. Ἡ Π 

49 παραδίδως; Ἰδόντες δὲ οἳ περὶ αυτὸν τὸ ἐσόμενον, εἶπον αὐτῷ Κύ- 
3 κά 2 ΄ 

60 ϱιε, εἰ πατάᾶξομεν ἐν µαχαίρα ; 
- - 3 . 3 -- 3 -” τ Π ε 3 

δ1 δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἄφεῖλεν αὐτοῦ τὸ οὓς τὸ δεξιν. "ἄποκρι- 
ο σ - -  Ἡ να , ς , ω 3 

Φεὶς δὲ ο Ιησοῦς εἶπεν Ἔατε ἕως τούτου! καὶ ἀψάμενος τοῦ ὠτίου 
ᾳ ων 3 ’ 

59 αύτου (ασατο αὖτον. 

αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ 

ὅδ ληστην ἐξεληλυύθατε 
9 .  ἄμο . ω ς » 2 Ε. ΄ Ν ο δν κ Β. 

μου μὲ νμων εν τῷ ιερῷ, ουκ εΞ»ξτεινατε τας χειοας επ ἐμδ. 

Ίῑπε δὲ ὁ Ιησοῦς πρὸς τοὺς παραγειοµένους ἐπ᾽ 

Καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς 26. 14. 

8τ 

ἀναστάντες προσ- 41 98 

41 49 

48 45 

49 45 

50 

Καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τὸν δι αἲ 

ὅδ 48 

ἃ κ --- Δ , ς κ. στρατηγους τοῦ ἵερου καὶ πρεσθυτέρους ' ες ἐπὶ 
] - ιν κ; 3  Ἡ Π .. 

µετα µαχαιρων καὶ Σξυλω»; καθ λἡμέραν ντος 

ἀλλ ᾽ 
4  π -- Ε] α -Ἡν . Χ ον ῃ νά , / 

αυτη νμων εστιν 1 ωρα και ε.ονσια του σχκοτους. 

---ὡσεὶ θρόµβοι αἵματος.] Τί Ίαςβ Ῥεετ ὮΥ ΠΙΣΠΥ 
5α πα ους Τ,οτά5 Αἵνεαί Ίνας αοίια]]γ 
Ρ]οοᾶ, ος αἲ Ἰθαδί Ὀ]οοάγ ; απἀ εχαπιρ]ες ο Ως 
ΊΒΠΟΠΙΕΠΟΠ Ἠανε Όεεπ αἀάπσεά. Βιαῖ ἴπε Ῥεςί 
Ροβίἴογς, αποϊεπί απά ΠΙΟάΕΓΗ, ατο πστοςά ναί 

Έ1ο 5επςο 5, “΄Π5 βν/εαί Ῥεσαπιε {χε ἀτορδ οΕ 
Ρ]ουᾶ.”. ΤΗϊ8, νεγ ήπ]ς, νε ννοτᾶς (πεπιδε]νος 
ἀεπιαπά. Όοππρ. Αοῖς Ἱκ. 19. ΤΠπεορηγ]αοί απἀ 
Ῥμοίῖα5 Ερϊ5έ. 108. οοηβίἀετ 1 α5 ΠιετεΙγ α ΡΤΟ- 
γοτυῖαὶ πιοάς οἳ εχρτερείοη, ὮΥ νπίο]ι 1 15 5αἷἀ 
οἳ Όνοβα Ὑ]ο Ἰαθοιτ, ειαί Ππεγ Αν/εαί ἆτορδ ο{ 
Ρ]ουά. Βυί Οιναῖ νίουν σαπ Ὦγ πο ππθαης Ῥε αἀπι]ί- 
ερᾶ. Βατε]γ νε νετ οχἰδίεπος ο{ 16 βαγῖησ ἵπ 
Όνε ἄτεεχ, 35 νγε]ϊ α5 ἵπ οι ονπ απά οίετ Ἱαή- 
ρασες, αἱ Ἰεαδί αἴίθείς ἴηθ οχἰδίεποε ο{ Ρ]οοᾶγ 
απνοαί», ππάετ εχοερεῖνο ρετίιτραίίοῃ ο παπά οἵ 
ἀϊρίτος» οἱ Ὀοάγ. Ἀεε Ἱμποαη. β]νατε. ἱκ. 609 ---- 14. 
εἶτεά ἵπ Ῥεο, ΒΥΠ., Ἡ]ετε, ΔΠΠΙΟΗς ΟΕΓ ΕΧΡΙΟΒ- 
είοη5, Ίο Ἠανα αμάογ γιδεί. 3ο Ὠναί, α[ιοτ αἲ], 
Όιοθο νν]νο απἀετείαπά Τ οἳ α «απσιίπροµν αρμοαγ- 
αποε ἵπ [ιο ιραί, ππαΥ Όε τὶσ]ά: Γοτ ιο ΠΙΠΠΕΓΟΙΒ 
αὐηλοτίος αἀάυσσα οἵ τε[εττοὰ {ο ἵπ Ἠεο. 37η., 

νο Εναί αππραίπεοις βννοαίς βοπιο[ἶπιρς Ἰπνθ 
Ρ. Χπονπ {ο αοπά οκίτεπιθ Αροπν οὗ πιά, 
Απά Οής νίονν 9 Αἴτοπσὶγ αρροτίεά Ὁγ πε Γο]- 
ο τε γώ {τοια α πιράΐσαὶ νντίίετ, Ἠ]αϊπυίε, 
Γο νηήεἷ Τ απ πάευίοά {ο να Βγιάρ]ι Οτο Γοτ 
1951. ΡΕ. 1. “ΟἨ να (τουνόε (]α πεων ορἰογόο ϱ 
τοµσε ἆπην ππο αΠεσίίον απί α τοι Ίο ποπι 49 

, πιπ]αάΐς ἆπης Ἰαφπε]]ο 1ἱ πΎΥ α ραβ ππθ 
γ Πταπκρίταίοη, πια απί οοπεΒίαο Ώίεῃ 

ππο ασίρ ϱρατ οχΠα]αίοη, οοΠπΙηΘ 
εε]]ο απο οι οὔφοτγο ὰ ἵα αγιος ἀθ πιοπιυταίπο 
Ρίτα πίτα, Οε ο (γαπκιήα[ίοη πα Ἰοι ἆπηρ Ίο σας, 
σὰ ρα επί ἁἴαππο (ηγοιτ ελήτα, ος ἆ απο υίρο 
Απιοίίσπ, Ἡ ο ΓΗ οοημομί{ομ.”. Οὔνοτ οχαπηρ]ος 
ο Οκ ΠΟΠ ΤΙΑΥ ο 8οοῃ ἵπ Βαριαγ 
Πί, Ῥακκομία, Βπτιιο]ίηῃ ἆς Ότασα, απά οἱ Ίνα 
νγρτν εηοὰ Ογπεγ ἵπ Ἠΐ οἱποταίο «οπι- 
πιπήαίο ᾱ, «). πιογή», 

40. κοιμωμίνους ἀπὸ τῆς λίπης.] Τ]νο (Ότος οὗ νο 
εκρτεκκίος ΠΙΑΥ Ἰνοκί ἵνα υπάοτκίουά Ὦγν οοηίάογ- 
Ίπα, Ον οτίτοσνο μη] Ίνα α αρ (γίηᾳ (πάσης 
-: {πό {ο Ἱπάασα α «οτί ο{ ο, νο σ]ι -- 
Πουήηᾳ «ἶεερ/ απ οὔεεί νήσοι ἵν αἱλιάοά το ἵπ 

/ 

νατίοις Ρραξεασος οἱ {1ο Ο]αβεῖοα] υυτίίετς οἶίεά ὮΥ 
είς, 

485. [Οοπι. ζομπ αν]. 9.] 
49. εἰ πατάξομεν.] Εἰ Ἠαδ ἰο 86Π86 πιιπι, 88 ἵπ 

Ματὶς νι. 209. νηετο 5εθ Νοίθ. Ἐν 5 5αἱά ὉΥ 
ἴπε Οοιηπιεηίαίοτς {ο Ὀε Ἠετο ριί ΓοΥ σύν. Βαΐ 
πο ροοὰ ννγ]{θις πςθ σὺν Ιπ ἴ]ιθ 86Η56 ΟΡ {ιο ἑπρέγα- 
πποπίαϊ σαµδε; Ἠηετοας ἐν 15 βοιπείίπηθς Γουπα 1π 
Όλαί 5εηςο, {ποισῃ 1π πε νυτιίετς οῇ ιο ΑΝ. Τ. 1, 
πο ἀοιθί, Ῥτοσεεάεά {γοπι Ηευταίδιη. 

ο0, Γόοπιρ. οἴπ χν]. 10. 
01. ἐᾶτε ἕως τούτο.] {ο (οπιπιεπία{οτς ατθ ποξ 

αστεθά οἩ {6 5α15ο ΟΓ ἴποςο ννοτάς; Πίο ατθ, 
[τοια Ὀτον]{γ, οὔδοατεα, απά αἀπαῖί οῇ ἴννο ἀἰ[ετεπί 
Ἱπ{ετρτεία{1οΠ5, αοσοτάῖπσ 5 {116Υ ατα 5ιρροδεά 
{ο ο αἀάτεξκεά {ο να πι Εἱέμᾶε οἵ {ο ἴ]ιε αἰςεῖρίεν 
Αστεεαβ]γ {ο (νε {ογπιοτ νίθυν, ἴ]χο 56ης 18, ́ ΄ Ίεανο 
πιο [τ6Ῥ ΠΠ] [ 5]ια]] Ίπανε Ἰθεα]οά έλα ννουπάεἆ ππαῃ.ὖ 
Τ]ναι, Ἰοννενετ, Το ΠΙΤΕΡ ΠΙΠΗΥ Πατςῃ ϱ]]ρεες, απά 
γ1ε]άβ α 5οη58ο α]ς {ο ππασὮ οὐ]θοίίοῃ,. ΑοσοΙ- 
ἀῑπσ {ο πα Ἰαΐίοτ, ιο 86Ἠ96 8 ὧν απ ϱ]]ρςθ ο 
αὐτοὺς α{τεοι ἐἄτε), «« 1εί ἴιεπι ἆο νν]αί {Π6γ Ῥ]ουιςο 
--ἀθβίεί.”. Οὗνετε ἱπίοτρτοί οἴ]ογννῖσο. ΕΒαΐ ιο 
ε]]ίρεο ο{ αὐτοὺς {8 Ἠατε], 48 19 αἷδο ἰ]αί αἲ ἕως τεύ- 
του. ἜΤ]α ίτας ε]]]ρβο α[ἴοτ ἐᾶτε 18 τὸ πρᾶγμα. 39 
Μα. κχνΙ. 49. ἄφες, “]εί αἱοπο.”. Τηετε ἶ5 αἶδο 
ἃ οοπβίταοο ΡτΩρηαμς, 5 ἵπ Τ]ηασγα. Ἱ. ΤΙ. 
µέχρι τοῦδε ὡρίσθω ἡμῖν ἡ βραδύτης. Το 8οηςο, 
Όνοι (48 πείς, Ἠο8., ΚιΙΠ., απά βομΙθιξῃη. οχ- 
Ρ]αἴα) 18: "έ ]οῖ Ἴπο πιαίίογ α]οπο κο [9 Ἰανίης 
Ρτοσσαάςά] Ενας απ! Εποιρ]ῃ οἱ Ορ. 

ὤρ. ὡς ἐπὶ λῃστήν.] Ίο οοηκίγαο(ίοη 8: ἐξελ. 
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ζύλων ἐπ᾽ ἐμὲ, ὡς ἐπὶ ληστήν» Τ]9 
ἐπὶ αιρη]ῇον ασαὐπαί, Γοτ αρργε[ιρπαίοε; 38 ΙΠ }ο- 
β6ΡΗ, Λία. χὶν. 11, 6. ἐξελθεῖν ἐπὶ Μάλιχον πείθει 
μετὰ ξιφιδίων. Α: νο ρατα]]οἱ ράβκασος οῇ Μαι, 
χχν]. 00, απά Ματίς χὶν, 48. Όλοτο ἵ αἀάσα, {ο ᾱρ- 
οηπείπρ ο 46ΠΜΟ, συλλαβεῖν µε, Νν]ο]ι 8 Ἱπάσοά 
Ίιογε {ουπά, ή κοπο ΝΤ, Βνί, 8 νο πουο ρ18- 
ρασο οὗ ορ] Ρτονθς, ΏνΟΥ ατο ποί αὐκολα{ο]γ 
ΠΘΟΘΑΜΑΓΥ {ο 16 16ΠΑ0, 

50. ἀλλ᾽ αὕτη --- σκότους, Ἰ Τ]ογο ἵν Ίοτο ασαἶη α 
οσα ομκογν, απ]κίπσ [οπα πο 8οηκο Ὀοίπα, 
(γοτη Ἱπισ πε ν ο (σο]ΐπα, Ός Ἱπεροτίοσὴν ἀσνο]- 
οροᾶ, όπιο ἴπ]κο Όντο ννονό {ο Ἰπσση, Τη 8 
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ΜΤ, ΜἩΜΚ. 

26. 14. σΤάΙ4ΠΒΟΝΤΙΗΣ δὲ αὐτὸν ἤγαγον, καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν εἲς τὸν ὅ8 

δι Ἡ οἶκον τοῦ ἀρχιερέως" ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει µακρόθεν. “Αψάντων δδ 

58 δὲ πῖρ ἐν µέσῳ τῆς αὖλης, καὶ συγκαθισάντων αὐτῶν, ἐκάθητο ὁ Πέ- 

60 69 Ίτρος ἐν µέσῳ αὐτῶν. Ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς ὔ6 

το. ο τὸ φῶς, καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ, εἶπε' Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν. Ὁ δὲ δη 
τι 6 ἠρνήσατο αὐτὸν, λέγων ' Τύναι, οὐκ οἶδα αὐτόν. Καὶ μετὰ βραχὺ ὅ8 

τὸ 60 ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη" Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἷἲ. Ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν" 

Ἰ3 το "άνθρωπε, οὐκ εἰμί. Καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς, ἄλλος τις διῖσχυ- 69 
ρίζετο, λέγων" Απ΄ ἀληθείας καὶ οὗτος µετ αὐτοῦ ἦν' καὶ γὰρ 

τα. Τι Ταλιλαϊῖός ἐστι. Ἠϊῑπε δὲ ὁ Πέτρος" ᾿άνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις. θ0 

τ Καὶ παραχρῆμα, ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησεν [ὸ] ἀλέκτωρ. Καὶ 61 

Τ6 στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέθλεψε τῷ Πέτρῳ' καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ 
λόγου τοῦ Κυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ" Ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, 
ἀπαρνήσῃ µε τρί. Καὶ ἐξελθὼν ἔξω ὁ Πέτρος ἔκλαυσε πικρῶς. 65 

ϱ ὸ Καὶ οἳ ἄνδρες οἳ συνέχοντες τὸν ἸΙησοῦν ἐνέπαιζον αὐτῷ, δέροντες " 68 
καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν, ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπο», καὶ ἐπηρώτων 64 

68 αὐτὸν, λέγοντες ΙΙροφήτευσο», τίς ἐστιν ὃ παίσας σε; καὶ ἕτερα 66 

ϱ7. 16. πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. 

1 Ι Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσθυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς ϐ8 

τε καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν, λέγον-- 61 

τες" Εὶ σὺ εἶ ὃ Χριστιὺς εἰπὲ ἡμῖν. Εϊπε δὲ αὐτοῖς' ᾿Εὰν ἡμῖν 

εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε" ἐὰν δὲ καὶ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτέ μοι, 68 

ένα {ἶπιο πιοδέ ορροτίαπε [ος Υοιτ ΡΗΤΡΟΒΕΘ 5 Ππί8 οὗ πο ρτϊποῖρ]ο εαρσοείοά Ὦγ Ἰἡ/οία., νηο οἳ- 
15 {ιο Ἠοιιγ Πί {οτ ἀεοάς οὗ ἀατκηοςς. Απ ΙΠίεΓ- ἡ, « κ ῇ ΒΟΓΥΕΡ, {αί ἔτερος ΤΠΣΥ ὃς α5εἆ γην τείεγεπος {ο 
τοἰα(ίοη οοπβτιηοἁ Ὦγ βονογαὶ ραββασο5 πἀάποςά 
ΥΟΙΑ {ιο Τα ἲπ Ο]ηβεῖος. Οἵποτς5 οχρ]αίῃ, “' Τ]8 
{6 (ο {πιο ἀθείίποά απά Ρον ίεά Ὦγ ἀοά, απἀ 
Οιής ἵ9 πο ρον/οΓ ο Ιπίαγ, 1, 6. ἰπ]απΙ(γ ΊναΒ 
οὐίαίποά ἐπί Ροννατ; αὕτη ἐστὶ Ὀεῖπα 5αρρ]ϊθὰ Ῥε- 
{οτο ἐζουσία. πο Ἰαοτ 15 στεα]γ Ῥτε[εταρ]θ; 
απά πο Ιπίοτρτθία{ἶοη, 35 {ΑΓ 48 6ΟΠΟΘΓΗΒ να [γεί 
οἴαμβο, ἶς οοπβτηεά απά Π]αβίτα(εὰ Ὁγ ΝΤαίε. χχν]. 
40 ππᾶ 60. ἜΤ]ο βεπ8ο ΟΕ {Ἴχο βοοοπά οἸαμβθ, Ἠουν- 
ονος, Ἰπ8 ποί Ώθδοῃ πΝθ]] ἀἰφοστησά, Τί ε]νοι]ά 
866ΠΠ {]ιαί ἐξουσία τοῦ σκότους 18, 38 Τ Ἠ6Γθ, α Ῥρετ- 
φοπἱβοα[ίοπ οἳ νο ΓΕ γίπεορ οἳ ἀατκήςβ», νο Ώον]] 
(Ερῃ. Π, 5.) Λπά κο Ερῇῃο8. γ]. 19. πρὸς τὰς ἀρχᾶς, 
πρὸς τῆς ἐζουσίας, πρὸς τοὺς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους. 

«ος αἱκο Οοἱ. 1. 12. Ἱπάςοά ἐξουσία ἵν οΏ ον α9εά 
{οτ "Αρχων, 38 8πργα χὴὶ. 11. Ῥοπι, κ. 1. 1 οἱ, 
χν. 541. Εριι. 1. 91. η1. 10. 0ο]. 1. 16. Π, 10. Τις 
Όιο οοπιρ]οίο 5οηφο 8, “' Τ]ής 19 πο πιο νηθῃ 
ἶνα Ῥον/οΓ {ο ἀθδίτογ ππο ἵς ρταπίοά γοι ὮΥ πα 
Ῥτονίάσπος οὗ ἀοά ς απά ἵπ νν]ο] νο Ῥουνοτ, οἵ 
Ῥτίησο, οὗ ἀπικπορβς ἵς Ροτπη]ίοὰ {ο οχοτοίκο 5 
τασο ασαϊπεί πιο... μοτο 18 απ οΠρείς ο αὕτη 
ἐστὶ, {ο Ὁο καρρ]{οᾶ Ώοπι νο ργοσσἶπῃ εἰαμκο. 

δ1. [οοπρ. ἆοἶνη κνΏῖ. 19, 34] 
66. ἀτεγίσασα αὐτῷ.] ἵ---ν αἰσηίῇος “(ο κ 

οποςο]ῇ ἱπίοπί1γ τς”) απά, γΥ ὄμμασι οἵ ὀφθαλμοῖς, 
{ο βχ οπο”ς έριο ΙπίσομΙΙγ. Επί νο ννοτὰν ὄμμασι, 
οὐ ὀφθαλμοῖς, αγ αηχοβί αἱνναγς Ἰοβ {ο Ὦο υπάοτ- 
βίουᾶς απ νο οὐ/οεί οἳ νίονν ἵ8 οχρτοβεθὰ οἰί]νοτ 
Ὁγ απ Ασοια, Μὴ εἰς (18 ἵπ Λοὶς {. 10. 14, 4:}, ος 
νι α Ὠαε, νθγοαί α ῥτοροβ/ομ, 48 Ἠθτο παπά ἵπ 
Τ κο ἵν. 90. 

68. ἕτερο] Μανουν βγς ἄλλη, απο/Ἰε πιαίᾶ- 
οεγυαΠί. Βιῖ Ονίς ἀἰβοτοραποΥ πλαΥ Ός τοππονθὰ 

ἄνθρωπος Ὀθῖπα απἀετείοοά, Ὑν]ο] {5 βοππείίπιε 
αρρ]εά {ο α 1οοπιαπ. Ἐκαπηρ]ες οἳ Ομ εἰρεῖ 
ατο [δφυθπί. Της Ῥαμδαῃ. Π, 91. εροακίησ οἳ 
ΝΟ ΝΜΟΠΙΘΗ, τούτους δέ φασιν; Ἀπᾶά Βορῃ. Εἷοςι. 
950. τῷδε τῷ κασιγνήτῳ. 

--- ἄνθρωπε.] ᾽ |, κο Όιο Τα νπ Ποπιο, απά οι 
πια, ἵ8 α ἴθτπι ο) εχροκία]αίἴοη. 
00. ὀιϊσχυρίζετο] “' αἰτοηρὶγ αβϊτπηεά,” π5 Λος 

η. ὅ, ππἁ ἵπ Ράββασες ο , «Ἐλίαν, Ἱα 
οἶαηπ, απᾶ οδερῇμ. οἶῖεά Ὦγν νε ΟοπππεΠία{οίΒ. 

61. [Οοπιρ. ολη χΕΙ. 98. χν. 97] 
606. τὸ πρεσβ. τοῦ λαοῦ.] Ίωακε αἱοπο ἵη (ή 

βασο απά Λος χχ]]. ὅ. ρῖνος ή πατης {ο νο Θαῃ- 
Ἰδάτίπ. Αί Λοῖς ν. 21. Ίο οα1]ς 1ἱ ἡ γερουσία. 

67. εἰ σὺ ---- εἰπὲ ἡμῖν.] Ἔ]οεο ννοτάς αἀπηί ο 
υοῖπσ τοπάοτος ἵπ Όντου ὀἀἰβοτοηί ννανς. Ἱ. “Ατ 
Όνοι ο Ογίκί Τ ο] ας. ο ους (οππιοη Ὑεγ- 
εἰοη. 3. "'Ἡ) Όνοι ὃς νο Ολγίκί, {6]] ας [κο]. 
Ἐής ἵ αἀοριοά ὮΥ νο Ῥοψο]ι, Ἀντ, απά 0απιρὸ 
δ,  Το]ἳ ας ννηοίνοτ Όχοι ὃς Ένα ομρίι ος ποῖ].”' 
Το Ἰπί ιούς Ίνας Γι ]ομς {ο γθουπηπηθπὰ 1 ναι 
Όνο 24 απά δᾷ, οἱ νν]ο]ν νο ἸαέοΥ 8686/18, ΟΠ ας 
οοΠ{ οἳ 18 ρτοπίοτ εαἰπθ]οηοςβς {ο {ο οσσαβίοῃ 
απά Όινο οοη{εχί (οεροοἶα]]γ νο ννοτὰς ο νο αἩπ- 
ανοτ) {ο ὃο επ (]οά {ο πο ργεβετεηςο. 

08. ἐὰν δὲ καὶ ἐρωτήσω.] Ί]νο Τταπκ]αίογς απἀ 
Εκροβίίογς ατα Ἠετο πηασ] αἱ Γαπ]1. 8ο Πεε]ο καἰ- 
Ἰα/ποίοτγ 9 νο οΓ4ΙΠΑΥΥ 86Ώςο ΟΓ ἐρωτ., εἶναι Ἠοίη- 
απ ννομ]ὰ Ίνογο αβείσῃ Οιαί οϐ ἰσαίο. Βαι 
ναί αιμπιβοσίίοη ἵς Η] Γοαπάςεά, απά {ο 5οηςο ατίβ- 
πα νοπ]ά Ἠοτο Ὦο νετν οὐ]οσΠοπαβίο; Ὀείης, ἵπ- 
ἀθσάὰ, αἲ ναγίαηος νν ]ν χο ννοτὰς Γοἱ]οννῖπς οὐ μὴ 
ἀποκριθῆτε μοι, ν Νηλ οι ἑ ἴοπ οὗ 5οπηε Κἰπά 
{9 οεγα/π]γ πἀνετίοὰ ο. ΑΝ {ο ναί Ηοίης. µτσθς, 
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69 ἡ ἀπολύσητε. ᾽Απὸ τοῦ νῦν ἔσται 
- πι πε . ” 

Ἴ0 ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεως τοῦ Θεοῦ. 
. . - 5 Ὀ ᾽ 3 ᾽ 

Τίὸς τοῦ Θεοῦ; ο δὲ πρὸς αὐτοὺς 

τι Οἵ δὲ εἶπον' Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν 
- 3 -” 

ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 
3 ιο) .».- 3 

. ΧΧΠΙ. Κ4άΙ ἀνασὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν, Ἐ ἤγαγον αὐτὸν 
9 ἐπὶ τὸν ΙΠιλάτον. 

ασ ΄ ἃ. αν ο ΄ , ’ ἳ ’ 

εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος, καὶ κωλύοντα Καΐσαρι φόφους διδόναι, 
. ς . . , ντ 

8 Ἱέγοντα ἕαυτον Ἄριστον ῥασιλέα εἶναι. 
΄ ν .”. . - 3 3 

αὐτὸν, λέγων ' Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὃ δὲ ἀποκριθεὶς 
ο, ὃν Μ ) ΄ ς : ’ κ ᾽ υ 3 Ἂ 9 

4 αὐτῷ ἔφη᾽ «Σὺ Λέχες. ο δὲ Πλάτος εἶπε προς τοὺς ἀρχιερεῖ καὶ 
. Ρ., 2 . ς , 3, 3 - 3 ’ ’ 

τοὺς ὄχλους Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρωπῳ τούτῳ. 
, 3 ᾽ 3 

ὅ οἳ δὲ ἐπίσχυον, λέγοντες Ότι ἀνασείει τὸν λαὸ», διδάσκων καθ 
- 3 . Φ 

6 ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧὡδε. «Πιλάτος 
. ς | «ϱω π δὲ ἀκούσας Γαλιλαίαν, ἐπηρώτησεν εἰ ὃ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστι 

ὰ. ο ν ΑΕ « ο / ς ὃ α.Ἡ. 3 ΡΜ) 
Ἰ καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ηρώδου ἐστὶν, ἀἄνέπεμψεν αὐτὸν 

. ς ’ ” ." ὃν | / 3 [ ω ς Π 

προς Ηρωδη», ὀντα καὶ αυτον ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταυταις ταῖς ημέραις. 
᾽ 32 . κ 5 , κ 

6 Ὁ δὲ Ἡρώδης ἰδὼν τὸν Ιησοῦν ἐχάρη λίαν ἡν γὰρ Φέλων ἐξ ἱκανοῦ 
3 ” .. . . 3 ’ .) 9 3 .. αμ - ῃ .ω 

ἰδεῖν αὐτόν, διὰ τὸ ἄκούειν πολλὰ περὶ αυτοῦ" καὶ Ίλπιζέ τι σημεῖον 
3 ” ες 2 3 .. ΄ 39 [ή ᾽ -. ἄ 3 ’ Γ. ... »] 

9 ἰδεῖν ὑπ᾽ αυτοῦ γιόμενον. Επηρωτα δὲ αυτὸν ἐν λόγοις ἵκανοῖς αὖ- 
3 3 3 .ω 

10 τὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. Εϊστήκεισαν δὲ οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἳ 
« ., 3 -  ν Ὁ 2 ς 

Ἡ γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. ἈἘξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὃ 

917 
. . ἕ ' ΜΤ. ΜΕ. 
ὃ Τἱὸς τοῦ ἀνθρωπου καθήµενος 21. 15. 

Εῑϊπον δὲ πάντες Σὺ οὖν εἰ ὁ 

ἔφη: "Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. 
μαρτυρίας; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν 

3, 

Ἠοξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ, Λέγοντες Τοῦτον 

Ὁ δὲ Πιλάτος ἐπηρώτησεν Ἡ 3 

ο 3 ” 3 

"Ἠρώδης, σὺν τοῖς στρατεύµασιν αὐτοῦ, καὶ ἐμπαίξας, περιθαλὼν αὐτὸν 

ιαί ΟἨτῖςέ Ἠαά πο (λε Ῥούνετ {ο αξκ απεβίοης ο{ 
Ἰής Ἰπάσες, Όιαί 15 απΙίο εαρροδίΠέῖοις απά απαι]- 
Ώποτιπεά. Τί 19 ενἰἀεηί, επ, λαί ἐπίεγγοσαίοτι 
5 Ἠετο πιεαπί----οἳ το]ιαί Κῑπὰ 15 ἄιο απεβίίοῃ. 
Οετιαἰπ]γ πο γ]ναί Βρ. Ῥεατος απἀεγείαπάβ ο0η- 
εργπίπς (ιο Ολιγίδέ: {1 1ε55 νν]αί ὨΏοάάγ., “«ἴπ- 

Πτίπρ ννετείοτε Ἴνεγ ρετεῖκί ἵπ Ὠνείτ ΙπβάεΙΙ{γ.ὖ 
ο αοκ ααθείίοηΒ, ἵπ οτάετ ἴο οοηνίηος, ἶ5 ΙΠοΟΠ- 
ρταου». ἜΤ]πε ἵταε {οτος οί νε αχρτεβείοη Υ/Β 
αἶοπα, ἵ ΟΠ], 8εεπ Ὁγ (ἁγοίίμς, νο οὔδεινοῬ 
ναί “« Π ἴεατβ α 86Π56 ννλίο], απ]τοὰ ννι Οναί ο 

'σαΐΐσπ, Υεί Ίας αποίπεγ, ΠΑΙΠΕΙΥ ναί οἱ ατ- 
υ--- 6 ΤΠπε Ηεῦγεν/ς (84γ5 Π) ας νγε]] αβ 

πεε] πεεὰ ἴο οπττγ οἩ ατραπιοπί ὮΥ ΙΠίογ- 
ἴοπ.”. Απά Ἡς πάμσςν απ εχαπηρ]ε [τοι 

ο πιῖσηί ανα πάὰθοά, ναί {18 μ.ο οί 
Όνα νγοτὰ {ο φἰππίγ Φα φ/ίσπεπι Ῥγοροπετο, ἵβ, 38 
Η. Ριορη, Τ]μες. ἵπ ν. αξιορία, Γγοηιοπί ἵπ ιο 
Ἠιαἱεσείαπα, οεροοία]]γ Βεχίας Επιρίτίους: 48 
αἷκο ὑπίεγγοσαγε ἵπ Παπ. 119 ϱοηφο, {Ἠ1θῃ, ΠΠΑΥ 
νο υπ ΤΠ Τ εἰπιρ]γ {οἱ γοι ναί Ι 
απι Όνο ΟἨτίκε, Υ ο νι] ποί Ῥο]ίενο πιο: απ {{ 1] 
/70ρ055 φμεείσπα ὑπ αγρππιρπά, {ο 5αρροτί πιγ οἰπίτη, 
ψ πο απανγοτ της, ΠΟ, (πουρὴ οοηνίησοᾶ, 

νι] γουι το]θακο πο, [Ηονονοτ] οποςβοτννατὰ 
ἰνα] να 8ο οἱ αν (πιοαπίηρ Πήπαβε]{.) ἴνε [5ος] 

"4ο, Τα εαο]ι {9 δο πποππίη, ἵά ρ]πίη 
Όνο ρατα]]οἱ “οἱ Μπ, απά Ματίς; 

{ου Όνετε ἵα, πι τοπΗ ΕΥ, Πο ἀἰκοτεραπογ. Το πλὴν 
οἳ Μα νονν Πναγ «οοπῃ πποτο ἀοβηίίο; μέ ἔ]νογο 
ἑ στεαί ἴοτος τα νε Απηπάκίοπ Ἠντο, 
ο Μαι, καν, ϱ4. 

ος, [έἶσπιρ, Όπα, ή, 9. Μαι, χνί 21. χεὶν. 00, 
Λος {, Η.] 

5 Ε, 

5ος Νοιο 

ΧΧΤΠ. Ἱ. τὸ πλῆθος αὐτῶν] Ἱ. θ. ἴἶε οἶεῖ 
Ρεϊθβίς, ε]άετς, απἀ ΒοτίῦθῬ. Ἰλῆθος οὐπαστεσαίἰο, 
88 {Πο Ῥεδο]μ. ντ. τοεπάετβ. ἜΓ]ο πιιέέιᾶε οἳ ος 
ΟΟΠΙΙΠΟΠ Ύεγεῖοῃ δαρσεςίς α Ἡτοπς πιεαπίησ, απἀ 
Ίχαρ πις]οἆ 8οπιο ΟοπιπιθηίαϊοτΒ. Ἠο08. απά βο]]. 
ΥΘΤΥ ν/α]] τοπάθγ οσίατα. Ἠοννενετ, 1ο {τα 18, 
Όιαί πλῆθος Ἰχαβ Ἠθτε 5ΙΠΙΡΙΥ {πο 86Π56 ΙΙΗΠΙΡΕΥ, νν Π{]ι- 
οί τείετεπος {ο στεπί οΓ βπια!1. ο ΤΠασγά. 1. 47. 
τῶν εἴκοσι νεῶν, ἀπὸ ἐλάσσονος πλήθους, οὐ παρουσῶν, 
απ ϱἱβεν/]λετο. "Ἠγαγον (πείεαὰ οἳ ἤγαγεν) ννλ]οἷι 
18 Γουπά {π αἰπιοβί αἰὶ νο νεςί ΝΤ, απά 5αρροτίεά 
ϐγ νε Ε4. Ῥτ., ἵ αἀορίεά ὉΥ πιοβί Εάῑίοις. [ζοπιρ. 
ο κνη, 28,] 

2. τ. εὕρομεν ὃὁ.]  Ἑδρίσκω 8 Ἠετο α [οτγθηθίο 
ἴοτπα, ἀοποίϊηπσ οποίο οἳ 1εσα] οχαπηΙπαοῃ. 
[5εο Μαι. κν], 20. κκ. 21. Ματς κ, 1Τ. 8αρτα 
κχ. 20. Ἠοπι. κ, Τ. Λος χνι]. Τ.] 

4. οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον.] Αἴτιον ἵδ ΡτοΡοτΙΥ απ 
πά]οσῆνο πειίοτ, [τοπι αἴτιος, ἀοποίίπα τοογί] ο, 
ο: ο αμα, οἱ, απᾶ, νο αφοὰ ἵπ α- ]πά1οίαὶ 
βθηβο, αἰση]βον ισογ//ῃ οί ἠίαπιο, ππᾶ οοπβεαοΠ!1Υ 
ο παρ. 

7. ἐκ τῆς ἠδνσίαε] ἔεοχ ἀποπο,] νο τοσίοη ογοτ 
νι] ο]ι Ἰνο πιά Πο]ά ρον/οτ. Ανέπεμψε, “' ποπ κ, 
(ο πο Όιο οοττοκροπό (πα ἴοτπα ΤΠ ιο Ἠοπιπη ανν. 
64 Τί ννας (οὔβογνον Οτοί,) νο τοσι]αγ ρτασίσο οΓ 
νο Ἠοπιπῃ Ἰανν {ο τοιπονο νο ΡΓΙΡΟΠΟΤ ΤΟ Ίο σον- 
6ΓΠΟΓ ο νο ρτονίπσς οἱ ο ἰίτίοί {ο νεο] Ίο Ὄθ- 
Ἰοησοά : ουσ] (πονογποΓ» Ἰνὰ νο τ{ρ]ί ο γίηπᾳ 
αἲ] οὔοήοςν η π Ελοῖν οννη ρτονίπος, 

5, [έσπιμ. αργα κ. Ἱ. Μα, χν, 1] 
ϱ, οὐδὲν ἀπεκρίνατο.] ΥΝΤν Ίνο το ατηθά ΠΟ 4Ἠ 

βννετ, ες Εγια, ὦ ἆ Καν, ἱπ ος, 8γῆ. 
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2τ. 15. ἐσθῆτα λαμπρὰν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ. ἸἘΕγένοντο δὲ φίλοι ὅ 19 

τε Πλάτος καὶ ὁ “Ηρώδης ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ µετ ἀλλήλων" προὔπῆρ- 

χον γὰρ ἐν ἴχθρᾳ ὄντες πρὸς ἑαυτούς Πιλάτος δὲ συγκαλεσάµενος 18 

τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν, εἶπε πρὸς αὐτούς" 4 

ΠΙροσηνέγκατέ µοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαον. 
καὶ ἰδοὺ, ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας, οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 

᾽αλλ᾽ οὐδὲ “Πρώδης "15 
ον . [. - ᾽ ο”. 3 . σος. 1. [ή . 

:ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν, καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον «Φανατου ἐστὶ 

’ τ ο. ε 3 - 

τούτῳ αἴτιον, ὢὦν κατηγορεῖε κατ αυτοῦ. 

1  ϐ πεπρογµένον αὐτῷ. Ιαιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. ᾽Ανάγκην δὲ εἶχεν 16 
8 ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα. ᾽Ανέκραξαν δὲ παμπληθεὶ, λέγοντες "11 

1 Ἱ 

90 τινὰ γενοµένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον, ᾖεθλημένος εἲς φυλακήν. 19 

Πάλιν οὖν ὁ Πιλάτος προσεφώνησε, Θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν. Οἱ 50 

4ἱρε τοῦτον, ἀπύλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραθθᾶν ὅστις ἦν, διὰ στάσιν 18 

9ὔ δὲ ἐπεφώνουν, λέχοντες" Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν! Ὁ δὲ τρίτον 5ἱ 
η ΄ . 3 ζ . 

εἶπε πρὸς αὐτούς" Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον 59 
/ , πρ. τ ν : . , 

Θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. Οἳ δὲ ἐπέ- 53 

κειντο φωναῖς µεγάλαις, αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι" καὶ κατίσχυον 
1 αἳ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχιερέων. ὍὉ δὲ Πιλάτος ἐπέκρινε γενέσθαι 94 

.) 3, » 3 / . δα ᾿ ᾿ ’ 9 ΄ 

96 τὸ αἴτημα αὐτῶν. ᾽Απέλυσε δὲ [αὐτοῖς] τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον 95 
[ Γ ᾽ 3 ε. 3 . . 3 μη - η - 

βεθλημένον εἰς τὴν φυλακὴν, ὃν Πτοῦντο" τὸν δὲ Ιησοῦν παρέδωκε τῷ 
/ 2» ο 

Φεληματι αυτών. 

.. 34 Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτὸν, ἐπιλαβόμενοι «Σϊμωνός τινος Κυρηναίου 96 
[τοῦ] 

- 3) - 

ὄπισθεν τοῦ Ιησοῦ. 

ἐρχομένου ἂἄπ᾿ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν 

᾿Ηκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, καὶ 51 

Στραφεὶς δὲ πρὸς 38 

Θυγατέρες Ἱερουσαλὴμ, μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμὲ, 

νά 1) 3 ’ 9 ’ δν, 

γυναικῶ», αἱ καὶ ἐκόπτογτο καὶ ἐώρηνουν αὔὐτον. 
2 “Ά ς | -- κ. η ο 

αυτας ο Ίησους εἶπε 

1]. στρατείμασιν] φαἰρἠτες, 1. 6. ή8 ο ὮΥ απ 619 ἰγαπείέίοη, ιο εογγεεί, θἰέ]θι ρεποτα]]ν, 
α5 {π Αοΐς χχΗ]. 10. Μοτο (ἶναῃ έιοφε Ῥ]]αίο ννοι]ά οἱ 1ῃπ 8οπιθ ραγσυ]ατπαπηπετ, ϱ οτ ππάεΓ- 
ποῖ Ἠανο αἱ]οννεά Ἠάπα {ο Ὀτίης. είοσά. Ἠετο οοττοσίίοη Ὦγ Λασε ἰοπ ἵδ πηθαπί. 

12. ἐγένοντο φίλοι] “' Νοτο πιαάο Γ]οπάς ” ῬΘεο [όοπιρ. φο]η χὶκ. 1.] 
Λοίς ἵν. 27. . Ἀπατίῃ οὔδοτνος ἴἶναῖ Όνο τοσο- 17. ἀνάγκην εἶχε.] Α Ρταςθ νοτγ πιπο]ι κο πο 

Τ αἰίπ ορια Ίιαβερε, γοῖ οσσαδίο Γουπά ἵπ Όνο οσοι οὗ Ηοτοά απά Ε]]αΐίο νναβ ΠΠΟΤΟ ΝΟΠάΕΤ- οἱ 
Ιαΐοτ (0]αδείσα] νντῖίετς. ἜΤῆνε ἁὐπιά οἳ ποσορκ] τν νν]] {41 Όναη Ονοῖίτ οππ(γ. Το απίσπια, Ἀοννδνοτ, 8 

φο]νοά Ὦγ ο ρτο[ουπά τοπιατκ οἳ πο Βιασίσίίς : 
Όιαί «τι οοπίτίραίος πο]. {ο νο Γοτππαίίοη οἨ 
μώ αογιμ. 4. ΟΥ ἴο ἴἶνο τοσονοτγ οἱ 1, {ο οἶ νετ Ίονθ 
ος Ἠαίθ {ο Β4Π1Ο Ρ6ΤΡΟΠ; {ο Ὦ6 οπσαρθἀ, πο πιπῖ- 
ἱετ Ἠονν, α5 οοἸ]οασαςς ἵπ πο 8αππθ Ὀμβίπθρς.” 
οππρατο «λδο]λγ]. Άραπι, 009, παπά 5εο Βρ. Ἀαῃ- 
ἀεγεομ)ς 6ΓΙποης πά Λα]απα, ρ. 211 1η οᾱ,. 

---ἐν ἔχθρα.] Ο]αβείσαὶι πλασο ποπ]ά τοφπῖτο 
ἐπ᾽ ἔχθρᾳ, αδ 1 Τπασγά. 1.08.. Ῥομ]οις, απά Ναΐη. 
Β1Υ ἴ]πί προῦπ. Ἠπς ιο Γοτος ο απ αὐνοτὸ Ἠθτο παπά 
αἱ Λοίς ν. 9. Βαϊ, ἵ Γαοί, ὑπάρχ. Ίντο Γοἱ]οννβ 
Όνο οοηβίγΙσίοπ οῇ τυγχάνειν, Ἀπὰ ὄντες σοπ]ά πο 
Όο ἀἱκροπεοά να. Ἐοτ 1τποαση νο ΠΊαΥ ΒΑΥ εἶναι 
ἐν ἔχθρα, Υοῖ ποῖ ὑπάρχειν ἐν ἐχθ. 
ή, όν έφοντα τὸν λαόν.] οἱ]. ἀπὸ τοῦ Καΐσα- 

ρος, "' ποπη νοῖτ α]οσίαπος {ο (αγ. 8ο Εοο]ας, 
ΧινΙ. 15. Καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράφησαν ἀπὸ Κυρίου. 

15. πεπραγµένον αὐτῷ] {ΟΙ πεπ. ὑπ αὐτοῦ; ΟΓ 
νπίο] Ἰάνοα πππην οχαπαρ]ος ατο πἀδάησος Ὁγ Ῥα- 
Ρίνοὶ απά οί». ο Όλο Ὀοδί ντ]ίσγα. 

16. ω-- « Ἠπνίης ολα ἠπος.”  Παιδείεν 
Ρτοροτ!γ εἱρηίῆος {ο οὐμοαίο α οή]ά: απά νου, 

ἀερεπά προῃ [να οοπίοχί. Ἠετο Ομαί οῇ ομκίονε 
18 ντ” 96ο να μ41. 14. 

. ἐπεφώνουν.] ἸἘπιφωνεῖν -- τοεροπεῖνο 
λωκον. δολ, Τη δω κ Τι 
ννοτὰ 18 Γοιπά ἵπ Χοθῃ., Ώεπιοβῆι., απά οἴνετ 
--- ]« λα) 

» ἐπέκειντο] “«νοτο γογν ργοββίῃ υγροπί | 
νι Ἠϊπιι) 36ο οχαπηρ]ος ος ήν παν π] ολο. 

94. ἐπέκρινε.] Τ]νο ννοτὰ ἀθποίος Όνο βπα] αᾱ- 
ἠπά]οπίίοη ο ὀθοτεε οὗ ἡαάμο. 

95. αὐτοῖς.] Της ἵ9 οπττοά ἵπ πιαην Μ85.. ο. 
απά ἵ8 οπποε]]οὰ ὃν Οτίοκὺ., Ἑπαρρ, απά Βομοίσ: 
Ρξ ΓΠΒΙΗΙΥ ----Γοτ πλοτε οπ.9θς πΙαΥ ὃς ἱππαρίπε 
Γοτ τἶνο οπηἱβείος ἔππη πο Ἰηκοτίίοη οἳ ἶνο ννοτά. 
9ος Εἰποκ. Πωπουὺ. ΟπΙε. ρ. 896. 

96. τοῦ χα Τ]ν6 τοῦ 19 οπ{οὰ ἵπ πποςί ΜΞΣ. 
παπά οπτ]γ . Ἀπά ἶ9 οπποθ]]οά Ὁγ απιοςι αἲ] 
ΕάΙογ.. Ῥτοργίείν ο) Ίαπρηασο νυν] ποί πάπας τε, 
παπά 11 8οοπης {ο Ἠπνο πτίκθη ΓΓΟΠΗ 11ο (ου ῥτεσθάἶπῃ. 

ϱτ. καὶ γυναικῶν] “«θνθη ο) νΟΠΙΘΗ.᾽’ 
98. ϱ κλαίετε] '' πεερ πο 5ο πηποἩ Ρο πης ας.) 

ο, Έοτ ἐπ ἐμὲ δοπιο ΜΤΒ. Ίανο ἐπ ἐμοὶ, νν]ήοἩ 



Ἱπκε 6ΠΑΡ. ΧΧΙΙ. 99. 84. 
᾽ 3 ᾽ Γ , ς ο) 5/ ' 

90 πλὴν ἐφ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν / ὅτι ἰδοὺ, ἔρχονται 21. 
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15. 
-. 3 9 τ Ε .ω ὡ, πι « 4. - Ν λί ςὶ 2 κ, 
Άμεραι εν αις ερουοσι ' ακαριαι οι σοτειραι, και κοιλιαι αι ουκ ΕΥΣΥ-- 

3 3 ’ 

.80 νησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἐθήλασαν ἡ 

31 [Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς / καὺ τοῖς ῥουνοῖς" 

΄ 2/ ξ ’ . »” -- 

Ίοτε ἄρξονται λέγειν τοῖς Ορεσι 
ς .. 5/ Γ 

Καλύψατε ἡμᾶς! Ὅτι εἰ ἐν 
' - ς - ’ . - 3 .. - Π ’ », ) 

«9ο τῷ Ὁγρῷ δξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τέ γένηται; γοντο δὲ 
λ ο ’ - 3 2} 3 . 

καὶ ἕτεροι δύο κακουργοι σὺν αὐτῷ ἄναιρεθηναι. 

89 
ὰς , . ἡἃ ᾿ ᾽ ’ [α) . 4 ο. εἳ ' 

ἐσταύρωσαν αὐτὸν, καὶ τοὺς κακούργους, ὂν μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ 

/ 3 -” 2 αμ ’ ω 

Καὶ Ότε απηλθον ἐπὶ τὸν τύπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ 95 23 

ἐξ 
3 

34 ἀριστερῶν. Ὁ δὲ [ησοῦς ἔλεγε' Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς' οὐ γὰρ οἴδασι 

15 τίεά Ὦ}γ Τ,ακε χὶσ. 41. απά ὮΥν σεπετα] 
Ομακσισα] ... Ῥπί Ώιε οίπες 15 οοπΏτπιεὰ ὮΥ 
Ειαί οἳ πε ΤΧΧ. 

29, 590. Ἠονν αν’{α]]ν πε ρτεάἰσῖοπς οοπίαϊπεἁ 
ἵπ ἴηεςε Υετςες Ίνετο Γα]β]]εὰ αἱ Όιε ἀεσίγαοίίοι 
οὗ εταςα]επα, {πε αβεοίῖης πατταίνε οῇ {πε στεαί 
ζεπς] ἩἨιείοτίαν αὐαπάαπ{Ιγ αἴιεείς. Τμε 15ί 
ο{ ἤιεςε Υετςες α]]πάςες {ο α ραϊπείῖο οἰτουτηκίαπςς, 
{ο ππΙοἩ παππετοῖς Ρρατα]]ε]ς {Τοπι νε αποϊεηῖ 
νντίίετς ατοε αἀάποεά Ὁγ Ρτΐσοσας, άτοῖ., απά Ἰ/είς. 
Τ]ο 2ά οοπίαϊῖης α γεῖ πογε ἑομελίισ [εαίατο οΟΓ 
18 ἰο εἰκείοἩ » γη νγλ]οὮ πια Όε οοπιρατεά 

]ατ ασες ἵπ 5. Π. 19. Ἠος. κ. 8. Ἠεν. |, 
16. ἰκ. 6. απά 5οπιθ ἔτοπι {Πο αποϊθπέ (τοε]κ νυτὶ- 
{ετε. Τη νε ρτεβεηί ρα55ασε, Ἠοννεγετ, Ι οαηποί, 
ντ Καπ, απά 5οπιο τοσεηί (οπιπιεηίαίοτς, 5εθ 
Όιαι “«ρετ πιοπίθς εί οο]]ες Ιπίε]]Ησαπίατ «αγετη 
εί ερε]πποφ.” 3εε Μαϊίμ. κχὶν. 16. ἸΙπάεεά, ἴο 
βαρρο8ε αηΥ αἰζαφίοπ {ο {ηε 63Υ65 α5 ρίαεεδ ο τε[- 
ασε, νιου]ὰ ὃε {ο πιατ νε πιαση]βοεπί Ὀεαιίγ οῇ 
Όναο ὈπνουσΏίς πνΠῖοὮ αἰπαιρ]γ εχρτεβξος, (μαίΐ ἴΊεΥ 
πνοπ]ά νν]δῃ {οτ «ρεεᾶγ ἀεαίῃ (οανος ΡῬείΐησ α5εά Ιπ 
Όνε Ἐαει α5 Ὀυτία]-ρ]αςες) {ο Ῥε τιὰ ο Οιεῖτ ἴτοιῦ- 
ο. 3ο Μ. Τνανεαα, ἵπ Ἠϊς Ἀκείο] οἳ {λε αποϊεπί 
ἨήβίοτΥ οἱ Ἀποβσονν, βαγ5 “΄ ναί 5ο ἀγεαάβα] ννετο {η 
Τηνασες ος Όιε Γατίατε ἵπ να γεατ 1208, επαί πε 
Ἠνίηρ επν]εᾶά νε ἀεπᾶὰ ἴἶνε τεροςο οῇ {πε {οππῦ. 
ΙΓ Όνετο Ὦε απγ αἰ]ηκίοπ απ]τθᾶ νι πο Ίππασο 1ῃ 
πιοιπµαίις οτ Ἠ]]5, έ Ἰου]ά γαπετ 5εεπι {ο 6, 
{ο Όνοφς ΊΠΠπΙΘηΡΕ ῥαγτοιος οῇ πε οατ]γ αρε», ππάοτ 
νήσο] φοππείτηες στεαί παπῦοτς νετ Ὀατίες, απά 
το πι]ήσο]ι Όπε Ηίῆε πιοαπέ, ο: (απππ]α5, [ογππεὰ α 

πιο Α υἷαὶ 9 Ὁ ----γένηται. τονετΏ]α] ἴογπι 
ο{ οχρνοποίο ᾗ ὧν η. νο ὥὰ μας Ρ», |. 5. Ε1. 
αχ. 41. Εσο]ν. νΙ. 5. απά ερροεοία]1γ πο Ἠαυυίπί- 
σα] τετ) νε Ἠεῦτεν ννετο αοομβίοπιεᾶ {ο 
βριτα γε] οα1] νε τἱσ]ίεοις ϱγεοπ {γεες, Ἀπὰ λε 
νεκρά ἆγή οπθβ. Ἠοποε {6 56π9ε Ἠετε ἵα: “1 
Όνα ἵπποσρπέ απᾶ τισηίεοις ὃς πας ου ο, ναί 
πιαΥ ποῖ ὃς εχροσερά {ο Ὀο[α] νο αοίεΚρά απιὰ ἀἱδ- 
οὐεάτεπί αἲ Όνε ἆαγ οὗ γἰκαιίον, νυμ]ο]ι Ἱπιροπάς 
ονετ νου... ΟΓ ἔέλον ἵπ νο 8οη8ο {γερ πετο απο 
ΤΙΗΥ ποτά Ον ἵπ Ο]αφείσα] απά Ηε]]επίθίο 

55, Ἡ ἵς νο ορϊπίοη οὗ Οοπιπιθη/πίογη ἵπ ροη- 
εταὶ, Όναί ΟἨτίκέ Ἱά Ίντο τουκοποᾷ απποηρ πιπ]ε[πς- 
έστν, Υ το ν]ναί να εαἰά καρτα κκ. 57. 
καὶ μετὰ ἆ Γλογίσθη, απᾶ Ἡδσπακο Ίο ν/πβ 5ο 
εσπακίάκγρά ᾖσν, Ἀίησα, Ἠοννονοτ, (ή 
{πνοῖνος α οοπεἰάσταβ]ο Ἠπγκίησκα, 1 ἵ Ῥοίοτ 
ανοἰάσά ; νήον 1 οπκ]ν ΠιΑΥ, ὮΥ τοσατάΐηςσ κα- 
κοὔργοι, πε ν ΠΥΛΗ Υ οὗ 1ο θνομί τοσσηί (0ΟΗΗΠΠΘΗ- 
πίστα, Ἀ πο ἵπ εσπεργά, Όπί ἵπ αρυοεἰίσπι ννε]ι 

Ὁ ἕτεροςς ο Όνιξ Τε νν] ὃν νο καπῃο πα 1Γ ννγίσοῃ οἳ 
ἦσαν κακοῦργοι. Ἡ νΏ! πο, Ἡοννονοτ, ὃς ποσοκ- 
βαγγ {ο οί ο κακοῦργοι, Ας ἴνονο ( οπηπηση{α{ο γη 
Ἠαγο ἆσπο βκαππρ]ον οὗ ήν 141. πι Ἰ Ίνανο 

ποίθεά Ατί5ίορΗ. Βαπ. 185. ἂν 514. καὶ γὰρ αὐλητρίς 
γέσοι Μί ἔνδον ἔσθ᾽ ὡραιοτάτη, κὠρχηστρίδες "Ετεραι 
ὁ0 ἢ τρεῖ. ὍΤΠαοσγά. ἵν. 601. οἱ δὲ μετὰ τοῦ Δημ. 
Πλαταιῆς τε ψιλοὶ καὶ ἕτεροι περίπολοι (19ἵ οἳ ἦσαν π. 
Ὀθο πΙΥ Νοίο {Πετε) .... ἁο. 

ἘΥγ Ώιε εχκργεξβΙΟΠ κακοῦργοι ατθ ποῖ πιεαηί, 
εἰτίοί]γ ερεακῖπσ, ἰμίουες ος τοῦῦοτς, Ῥαΐ Τ6ῦεΙ8 
οἵ Ἰηδατσεηίς, Ὀτίσαπάς. Τί 15 απο (λαί ἴηεςο αΓθ 
σα]]εά Ὦγ Μαιίμενν απά Ματ]ς λῃσταί. Βαΐ ἴπα 
ίΕΓΠΙ5 λησταί απά κακοῦργοι Νθχθ, 45 ΚΥΡΚο απά 
Ἠηείς. Ἰανα «Ἠονπ, οοπνοτήυ]θ; απά Γοπι ἴλθ 
6χαπηρ]ες {116γ Ἰανο αἀάπσεά, 1 ἶ5 οἶεατ ἰῑιαί Ῥοίῃ 
ἴθγπης νεο αρρ]ῖεά ποί οπΙγ {ο τοῦθετ5, Ὀιέ {ο 
Ώίέωπάετετ απά τανασετς ἵπ Ίνατ. Όπ Όνε Υγοτά 
κακοῦργος 569 Τηαογά. Π. 67. νι. 4. ὃς 10. µ. 22. 
Π1. 1. γἱ. 6.5 απά ΟΠ ληστ., ἵν. 2. υ. 40. απά ΤΙΥ 
ἸΝοίε5. ἜΤ]ε Ρρετεοης 1π αιεςίίοπ ννετα, πο ἀουδί 
(α8 ατοῖ., Καπ. απά Βρ. ἨΝΠαΙίΡΥ 5αρροςθ), ΠἹθή 
νο Ἠαὰά ἴακεῃ αρ αγ οἩ α Ρρτὶπείρ]ε Οἱ τοςῖς- 
ἴαπος {ο {πε Ἠοπιαπ ορρτθβδίοη, απά εδρεςῖα11γ {ο 
Ώιο ραγπιεπί οἱ {ια (ΙΡΙἴΘ-ΠΙΟΠΕΥ : Ὀαΐ, ὑπουσ]ι 
Ῥτο[εβκεά]γ ορροδεάἀ Το ἴα Ἠοπιαῃς ΟΠΙΥ, --- Υαί, 
ννηθῃ ο ἵπ ἰαῖτ απ]αννβα]. «οιΓ865, πιαάθ 
1655 ἀἰπετεπος Ὠδίννεεπ Ἠοπιαηβ απἀ ἆᾖοννς ἴπαη 
Ώιεγ αἱ βγεί 5οί οτί νν] ἀοΐπς. 

34. πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, ὅτο.] («τοί. τοπιατΚς, 
Ειαί ππποἩ πιαγ Ὄε ρ]οσάοά ἵπ οχίοπια{ἶοι οΓ {ο 
οτίπιθ ΟΕ πο ρεομο αέἰατρο; οδρεςἰα]]γ αφ τοσαγάς8 
Οιεῖτ ἴσποταπος οῇ {ο τοι] παίατο ΟΓ {ο Ῥ6ίδοήΠ 
ν/ποπα ἴπεγ 5ο Ιπ]αγιοις]γ ἰτοαίεά. ἜΤ]ε Ῥ]]οβο- 
Ῥ]ι6ςς, Ἰε εἨοννς, οοπβιἀετοεὰ ἴσποταπος, ἵΓ ποί 
απ΄ 6χοι5ο {ΟΥ οτίππς, πΠ οχίΘΠΙΠΠΙΟΠ οἳ ἴἶπο ρα]]{. 
ΤἼνας Ατρίοί]ο ἀῑκίπραίος οὔεποςς Ἱπίο ἴπτος 
Βογί5: ἀτυχήματα, ἁμαρτήματα, Ἀπὰ ἀδικήματα» οΕ 
νη]ο] Ὠνο Τ5έ πιοτίίς ταίπετ Ρρί{ή, Ίνα 2ά τοφῖτος 
γεργοο/ απ οογγεοξίοπ, ἴο ιο θὰ αἶοπο Ῥοἱοησ8 
δευεγρ ρπίκ]πιοπή. Νονν (οοπῖπαθς Ἠ6) αδ {πο 
οβεποο οῇ Πιο οννς νγαδ ποῖ α πηθγο ἀτύχημα, Ώ3Υ 
εχοοεάεᾷ (νο οτάἵπατγ βοτί οῇ ἁμαρτήματα, Υοῖ 1 
οπττ]οά νηι Πέ βοπιοί]ήησ οῇ ένο ἀτύχημα, ΓΤΟΠΗ 
Ότο Ίσποταπος Ἰ]οΐπαά ντι Πε, Το] οἰαάοηφ 
{τοπα νο Ο]αβεῖσα] νντίίοτε ππαγ Ὦο αάάθὰ ΠΙαηΥ 
οί ]νογα, υνΠίο Τ Ἰανο αἀάπσοά οπ νο 84πΠο 0)- 
Ἰεεί ἵπα Νοῖο οἩ Έηασγα, 1. 40. (Τταπε].) Ἐοτ 
ο οΠμίε[ ρτίοβίς απά βοτίῦθς ἴχοτο οοι]ά Ιπάοοὰ 

νο Ἠδ]α ος πο οχοΒο: ΕΗ{ οι ο πιοτο ππασ- 
ΠαΠΙΤΠΟΙΑ πιαβί οἳγ [,οτά” σοπἀμοί Ὀο σοηρ]άστος, 
νο στο τοβο βαροτίοτ ἵπ ργαο(ίρο {ο ναί ονθῃ 
νο πιορί οπ]ση{οποᾷ 6ασο» Ἰπὰ τοπο]νος ἵπ (ρογη; 
Όπουσ] Μοπαπάος ΒΥΕ, οὗτος κράτιστος ἔστ᾽ ἀνὴρ. ὦ 
Γοργὸν, ὅστις ἀδικεῖσθαι πλεῖστ' ἐπίσταται ϱροτῶν. 
ΊἨοτο σπῃ Ὦοδ πο ἀοιδί Ὀ ναί νο «Ίσα, 38 ννο]] 
35 Όνο Ἠοπηππη ο]άίογ, νοτο ἱπο]πάσά ἵπ Επ 
Γαγοτ; Νο πα Ὦο αρροκο {ο Ἱπιροτί απ 

Ἱπτοτοθββίος, Οπί ορρογταΠΙγ {ο τοροπίπποθ 
πηῖσ]ί Ὦο ρτηηίσοά {ο νο σα]ίν, απά Ενα ρατάση 
ππῄρ]ε ὃς οκσπάσῦ {ο ΕΕ 45 κου] Ἰπγ Ἠο]ὰ οἩ 
Όιο ΓοΓΏαγΛησο οὗ Οσο. Τα ποῖ α [ονν αἷά κο, 
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27. 15.τέ ποιοῦσιή «ιαμεριζόμενοι δὲ τὰ μάτια αὐτοῦ, ἔβαλον κλῆρον. καὶ 55 

99. 39 εἶστήκει ὁ λαὸς Φεωρῶν. Ἰξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἳ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς, 

4 9Ι Λλέχοντες" ᾿λλους ἔσωσε, σωσάτω ἑαυτὸν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ 

τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτός. Ἰνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἵ στρατιῶται, προσερχό-- 38 

µενοι καὶ ὄΌξος πφοσφέροντες αὐτῷ, καὶ λέχοντες" Ἠὶ σὺ εἳ ὁ βασιλεὺς 3τ 
36 τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν. ν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμµένη ἐπ᾽ 38 

αὐτῷ γράµµασιν Ελληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Εβραϊκοῖς, ΟΤΤΟΣ 

ΕΣΠΤΙΝ ο ΒΡΗΣΙΙΗΤΣ Τον ΙΟΤ44ΙΩΝ. 

ὦ 3 Ες δὲ τῶν κρεµασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν, λέγων" Εἰ 38 
οὐ εἲ ὁ Χριστὸς, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. ᾽Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος 40 

ἐπετίμα αὐτῷ λέγων" Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεὸν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρί- 
µατι εἶ; Καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως" ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμ- 41 

βάνομεν" οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε Καὶ ἔλεγετῷ Ἰησοῦ: Πνή- 49 

σθητί µου, Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τῇ βασιλεία σου. Καὶ εἶπεν αὐτῷ 493 

ὁ Ἰησοῦς' ᾽Αμὴν λέγω σοι, σήμερον µει ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. . 

6 38 ν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὕλην τὴν γῆν ἕως 44 

ὥρας ἐννάτης. Καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος, καὶ ἐσχίσθη τὸ καταπέτασµα 45 

«6 3 τοῦ ναοῦ μέσον" καὶ φωνήσας φωνῇ µεγάλη ὁ Ἴησους εἶπε' Πάτερ, 40 

6ο 3Τ εἰς χεῖράς σου παραθήσοµαι τὸ πνεῦύμά µου. καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευ-- 
δά ο) σεν. ἸΙδὼν δὲ ὃ ἑκατόνταρχος τὸ γενόµενον, ἐδόξασε τὸν Θεὸν, λέγων "41 

ἵδ οἶθατ {γοπι {ο Ἐναηρε]οαὶ Ἠείοτυ οοπίαϊπεἁ 
ἵπ πο Αοίς οῇ ιο ΑΡροεί]6». 

40. οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεὸν, ὅτι, ὅο.] Τ]ε Ὀεεί 
Οοπιπιαπία{ογς ατθ αστοοά ναί ἴ]να οὐδὲ πααδί ο 
1οϊπθά νυν σύ. Βοτπθπι. ΝΕ] αχρτεςςες ἴα 
β6ηςθ ας Γο]ονς: /΄ Νε ἰε φμἰάεπι υογογὶ [λειπε, εο 
πιασις ΠπΙΓΟ}, ηιοά ραγί εδ ἴπ δαρρὲἰείο.)] 

4]. ἄτοπον.] Τ]ο ννοτὰ ἀεποῖος το]ιαί Ίιας πο 
Ῥ/αο», ἵ8 πασά; απά πεγοίοτο πιαγ ννεἰ] βἰσηί(γ 
γψν]ναί 19 παν ος εν!]. 

43. ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.] ΜατΚ]. οἩἨ 
Γ,γδίας 1. ὅτ2., Ποΐκκο, απά Καπ, Ὠη 0ο 5επ8θ 
ἵ, φμαπάο γεδἰεγὶς ἴπ γοσπο ἐπο, τ. ο. Ίκεχ, γεσία 
οἱρκίαίε ργαα ως. Βπαι Ονουισ]ι Ειναι 8εηες οἳ 

ἔρχεσθαι ππὰ ἥκειν Όο Γουπά ἵπ ιο 0]αβείος, 1ἱ ἆοθβ 
ποί οὐίαίη Τη πο Βοπιρίατεςς απᾶ, προῃ να ν]οῖς, 
εινα ἱπίοτρτοίσ{1οῃ 19 α φίγαἰποά οη8 5 8ὺ ἴαί Όιετθ 
ἴβ ΠΟ ΓΟΊΒΟΠ {ο αὐαπάσῃ ενα οΟΙΗΙΠΟΠ ορίπίου, εναί 
ἐν τῇ βασιλεία ἵ9 {ος εἰς τὴν βασιλείαν; οβρθοἰα]] 
απο ή Ιάΐοια ἶ8 οοΠΙΙΠΟΠ ἵπ νο Ιπίος τες 
ΜΤΙίΘΥΡ. 

49. σήµερον---παραδ.] Ἔ]νετο Ίαν Ὄδοι ΠΙΟ] 
ἀἰκοιδείον, Ὀοῖ]ι απποις αποϊοπί απά πιοάργῃη ϱοπι- 
ΠΙΘΠ{Α{ΟΓΕ, α8 {ο Ὕναί Οτὶκί Ἰπίσοπάσά Όιο ροπ/ (οί 
ηια]ο[αο{οτ {ο απάθγείαπά Ὁγ Όνα “ραγαάἰκε ""ρτοπι- 
ἰβοά. ΟΥ. Εαήγγπα., ατοῖ., Ναί. απά ΠΙαΙΥ 
ο) Όνο Ὀοδί τοσθηί ( οπιπΙσΠ{α{ΟΓΕ, ατο οὐ Όναί 
[ιο οοπ]ά ποί πποαη {ο οοµπίσπαπος ενα] Γιρ]ος, 
οἱ Ότο ποίίοης οῇ 1ἶνο Εββδσπος, 5111 Ἰο8ς ἴἶνο Ῥ]ατί- 
φαἶσαὶ οπος (κο ἴπο Μαλοπποίαπ) οἳ α ραγαᾶίκε 
ο! δεπκμα] ἀε[ίσλίν. ος παακί νο βαρρο8ο ναί Ὦγ 
Ῥαταδῖκο ἵς πποπη{ ρανοπ. λα να 9 οΟΠΙΠΛΟΙ- 
ἰν εαρρορος {ο ο ἀοτίνος (Γοια ἶνο Βοτείπη ο Ἴ398, 
α σαγἆση --- με, ἵπ [ιοῖ, ας Βομτοσάοτ (Ρῇ, Τ]νος. 
μπα. Ατπιοῃ. ϱ. 20., τοβεττες {ο ὃν Βοτηοετη.) Ἴναβ 
εονἩ, 8 ἀοτίινοά ἤοπαι νο Ατπιοηίας. Χο ἃ8 
στοαί ραΐης Ὑετο Ὀοδρίοννεά Ὁγ νο Ονομα] ος 

Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. Καὶ πάντες οἳ συµπαραγενό- 48 

Ειαῖχ σαγάσπςα, ιο νοτα 64811Υ οαπηθ {ο ΠιθαῃΠ α 
Ρίεακμγε-σατάεη, ἃ ρ]αςς ΟΓ Ἰηκγγ απά οπ]ογπηθηξ. 
ΤΠ Εή8 86η86 παράδεισος ΌΏεΠ ΟοςΙΤΑ ἵπ Χθπορ]οῃ. 
Ἠεποε Ιέ ἵ8 πο ννοπάετ ναί να ἔετπι «απηο {ο ἆθ- 
ποίς, 4ΠΠΟΠΡ {να Ἰαΐετ /6ννς, λαί ρίεακαπέ αὐοάε ἵπ 
Ἠαάες κος {ος Όνε τεοερίίοη οὗ νο ῬρίοιΒ 
ἀθεαά, απ] 1λ6υ εἰνου]ά, αβίοτ {ο ἆαγ οὗ Παάσππεπε, 
ος αραϊη απ]ίοά {ο Ὠνείτ Ὀοάῖες ἵπ α Γαίατε κἰαῖς. 
96ο «οδερἩ. Βο]]. τπά, Π. 8, 4. . ὃ, 1. Τα 
0γγβοβῖ. Ίχας ΑΊνοννη, Ίνα ἴἶλο ἶάοα επἰογαϊποὰ οἱ 
Ῥαταδίκο Ὦγ αἲ] νο ΟΥγήιοάοα Ὀε]ίενετς οἳ Ηΐ9 πιο. 
Τ]ι8 5οη»θ, (εγε[οτε, πιοαηΐ {ο ὃς οχργεςκοἆἆ ννας, 
Όναί Όλο τν πια]ο[ασίος πηὶσΏ{ῖ Ἱορε {τοπ 
πἹετογ οἱ (οἆ [ος Ὀ]ορδίηῃς Γατ ὑεγοπά Όλο ἱπιαρίη- 
πἴίοπ ο πο ο ονν]κ] ἀοοΐογες ΘΥΕΠ α 5ε6ουτο απά 
απῑοί τείτεαί Γοτ Όνα παπα νγ]οἩ 5που]ἆ Ππίετνεπο 
Ὀοδίνεεν ἀθαί απά νο τεριττοοίίοη: απά αἶκο 
(νο ννας ὑπερίίεά Ἰπ Όιο οἵ]ετ) απ αἀπη ίππος 
Ιπίο ιο τομίοης οἳ ὑλαῖ εἴεγηα] Γε]]οΙγ, ο) νν]ςἩ 
Όνα οἵλετ ννας Όσί α Γοτείαδίο απά εαγηθ»ί, 

460. [Οοπιρ. ἆοἶνα χὶκ. 98δ.] 
41. ὄντως ---- δίκαιος ἦν.] Ἐεο Νοῖο οἩἳ Μαιε. 

καν. δ4. Ὦγ νο] α- πιεί]οὰ οὗ γοπιονίη ῳ 
πηϊπα{ο παρων μοι Ἠδίνθθῃ 1ο αοσοη!ς οἱ ϱ 
Εναηᾳο]ἰκία νν]] 9 Πκε] ΌΟπο πιαγ οὔδθτνε 
Ίουν ροσυ]ίατ]γ καἰταδ]ο ὄντως ἵ {ο (λῖς οἳ 
Τωκο, α5 Ἰ8 {ο πο8ς οὗ ἈΠαιίηθυν απά Τατ] : 
ἵπ πο βγαῖ ΟΓ νη]ήο]ν νο 8θηφο ἵς, “' Τη] ννας ἵτα]γ 
σα Ἰο ατοά {ο Ὀε] α Ἰαδί ρογεοῃ ; ” ἵπ να 

απά οὰ, '' Τα ννας το ----- νε 
οἰαϊπιοά {ο ο --- ε Νοπ οἳ ”. ΟἨ ᾖνο ἀἱθ- 
Ὀποβοπ Ὀδίννθεη ὄντως απάὰ ἀληθῶς 9εο ΤιΗπι, 4ᾳ 
ΒΥΛΟΙΗ. Ρ. 1603. 

δίκαιος] Όπ Όνο ἀῑκαποίοη Ῥδίννοση 
ππ δίκαιος 866 Τ{πα ἆο Βγπον. Ρ. 19. 8αᾳ. ἾἹπ 
Ρορυ]ατ εκθ, ογνονοτ, ἴ16υ 8Γο ΑΥΠΟΠΥΤΠΟΙΒ: 98- 
Ρεοία]]γ νοη 5 ἵπ «Ἐδολίπ. εἶτεὰ Ὦγ Καῑπ, Όναγ 
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ε ” ιν) ΄ ς ’ 

3 πτοντες ἑαυτων τα στη η υπεστρεφογ. 

τῆς Γαλιλαίας, δρῶσαι ταῦτα. 
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ς ’ Ε ’ 
δ4 Καὶ ημέρα ην παρασκευὴ, καὶ σάθθατον ἐπέφωσκε. 

3 - 5 ΄ . ς 3 ’ ’ ὥ . Π 

66 αὐτοῦ. Ἱποστρέψασαι δὲ ἠτοίμασαν ἄρωματα καὶ μύρα”. καὶ τὸ μὲν 26. 

ΜΤ. ΜΚ, 
»» η) ; - ’ 

µενοι Όχλοι ἐπὶ τὴν δεωρίαν ταύτην, Θεωφοῦντες τὰ γενόμενα, τύ- 27. 15. 

1στήκεισαν δὲ πάντες οἳ γνω- ὅδ «0 
ιν 3 1 , ΔΝ - ω ’ 2 - 2 ᾽ 

στο αυτου μακροῦεν, καὶ γυναϊκες αἵ αυνακολουῦθησασαι αὐτῷ ἅἄπο 

3 . Ἀ. Μη. 3 3 ) ς ’ α.Ἡ 3 ᾽ 

δν ΚΑΙ ιδού, ανηρ ὀνόματι Ιωσήφ, ῥουλευτῆς ὑπάρχων, ἄνηρ ἀγαθὸς 5 38 
ν 9; ζ 3 ϱ : ' » - αλ ώς ’ 

- , 5 δι καὶ δίκαιος, (οὗτος οὐκ ην συγκατατεϊειµένος τῇ ῥουλῇ καὶ τῇ πράξει 
νά 3 υ ’ δ. ” Ν ΄ 

αὐτῶν) απὸ ἀριμαθαίας πόλεως τῶν Ιουδαίων», ὃς καὶ προσεδέχετο καὺ 
3.4 . - - τ . - 3 

69 αὐτὸς τὴν ῥασιλείαν τοῦ Θεοῦ" οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ἠτήσατο 
. - - 3 - 5, Β ’ ο αι 

63 το σώμα τοῦ Ιησοῦ. Καὶ καθελὼν αὐτὸ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σιγδὀνι, καὶ 58 
2, 3 ν 3 ΄ ε - τ 3 7 Δδων 5 π , 59 46 

ἔθηκεν αὐτὸ ἐν µνήµατι λαξευτῷ, οὗ οὐκ ἦν οὐδέπω οὐδεὶς κείµενο. 

6ῦὅ ἹΚατακολουθήσασαι δὲ καὶ γυναῖκες, αἵτιες Ίσαν συνεληλυθυῖαι δι  αἲ 
- 3 . Τι λ λ ΄ 9 ’ . - 9 ς 5 9 Λ » 

αὐτῷ ἐκ της Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο το µνηµεῖον, καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα 

΄ ... . . Ξ δι 
1 σαβ2ατον ησύχασαν κατα την ἔτολην κατ. τῇ δὲ µιᾷ τῶν σαβ- 1 1 

βάτων, ὄρθρου ῥαθέος, ἠλθον ἐπὶ τὸ µνῆμα, φέρουσαι ἃ ἠτοίμασαν 
2 ) 3 - 

ἀρωώματα”. καί τινες σὺν ανὐταῖς. 
, . 3 . 7 . - 

9 Εύὗρον δὲ τὸν λίῷον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, καὶ εἰσελ- 4 
- 3 . - κ. 3 - 

ὃ θοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Γησοῦ. Ἰαὶ ἐγένετο, ἐν τῷ δ 
-- 2 ’ ’ , 2 

4 διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ ἰδοῦὺ, δύο ἄνδρες ἐπέυτησαν αὖὐ- 3 
.. ὅ---ᾱ- ως λ-4 3 , - ’ π ’ 5 «ὁ 

ὃ ταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἄστραπτουσαις. μφόβων δὲ γενοµένων αυτών καὶ 

κλινονσῶν τὸ πφόσωπον εἰς τὴν γῆν, εἶπον πρὸς αὐτάς 

Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἆλλ᾽ ἠγέρθη. Ἰνήσθητε ϐ 6 ζῶντα μετὰ τῶν γεκρῶν ; 

Τί ζητεῖτε τὸν 

τ ὥς ἐλάλησεν ἡμῖν, ἔτι ὦν ἐν τῇ Ταλιλαίᾳ, λέγων" Ότι δεῖ τὸν Τΐὸν 

τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν, καὶ 

6 σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτη ἡμέρα ἀναστῆναι. Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν 
΄ - . 3 - 3 

9 ῥημάτων αὐτοῦ" καὶ ὑποσιρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν 8 ϐ 

10 ταῦτα πάντα τοῖς ἕἔνδεκα, καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. σαν δὲ ἡ αγ- 
. .] ᾽ 

δαληνὴ Ἰαρία καὶ Ιωάννα καὶ ἸΜαρία Ἱακώθου, καὶ αἳ λοιπαὺ σὺν 

ατα οοπ]οίϊπεᾶ, απᾶ ορροβθἆ {0 κακοί. Απά ΏΌινοτο 
αγ οπ96. νησῃπ ἀγαθὸς Ἱππροτίδ ποί ΟΠ]Υ δίκαιος, 
Όνῖ αἲ] οὔἶνει ν]τίαςς. 3ο Αεϊρίοίιε ἆςᾳ Περι]. Π. 
4. Φ3Υ5 τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα φάµεν εἶναι κατ᾽ ἀρετὴν τε- 
λείαν, ἵπ κο ΠΙΑΠΠΕΓ 45 Ῥορε”5 ]ἱπο ----' Απ ιοποςί 
πιαπ Ἰ νο ποὺ]θεί ννοτ]κ οἳ 0ο.” 

δΙ. συγκατ. τῇ βουλῃ.] Συγκατατιθέναι εἱρπίμος 
Ρτορετ]γ {ο {αη ἀσιοπ {οσεί]εγ, παπά, ἵπ νο ππ]ἀἁ]ο 

ἴ οπορο]{ νι αγ οἵ]πεγβ, {ο αοί τοισε, ἵο ταῃ 
ωίθι νο. 6ο ὧλαι ν. αμ κὸό νν]ι ο.» Ρ]]- 
Ιοἱομίκία, «πρροφο απ ε)Ηρ. οὗ φῆφον. ἜΤ]α ἵεγπι 
μα ο Ροῦ, α ὧο ΙΧΧ. εαά νο 
ποσα] νυτίουν. [56ο καρτα . 20. 
ᾗμο ετο ----τὴν βασ. τοῦ Θεοῦ] “ένο αἷκο 

Μήπηκο]{ | {[ογννατά {ο νο Ἱάπράοπι νν]ήσ 
Οσά εἰνου]ά επα]αῖι Ὁγ ἶνο Μονκία], [ζοπιρ. 

αι ρα 1. ας ]ω9ί ἆ πτ φοσκε] ' νναν Ἱαμί ἀαννπίηα,”” Ἱαμί ἀταννίηα 
ος, κας», .. Βατ ἓι Ῥ αμ ία 
νο ανα πῖπᾳ οἵ ὖνα ρτοσσάτηᾳ ἆαγ, νο οχργοβκίοῃ 
ὀπέφωσκε τοφαίγον {ο Ἶνο ἔαλκθη Ὦγ Απο ίαρ]νου νν ή οι 
πιαν οσα «παρα, Καπ, νονονος, (αλοι ἸοἰΝ.) 
κ1γ οὔκογνες, ναί οννονοτ Ἱποσηργα οκ Τε ππἰρ]ιε 
ροαμά το Οτο απά Ἠοπυνη ασ, νι νο νογ οστά 

Υοι, 1. κ 

οἱ νο ενεπίπς, οτ αρρτοασῇῃ οῇ πἰση{, οχρτοφδεά ϱν 
ἐπιφώσκω, Υεί ἴο εν]δῃ οπς» Τί να (αππϊ]ίας, απά 
Ὦγ πο ΠπεπΗΒ Ἰατεῃ, Οαπιρῦ. τσμ]γ ααοοιηί5 {ΟΥ 
5 Ἰάΐοπα ὮὉΥ ατα πρ Πέ {ο ιο οοη[αρίοπ οϐ 
Οπιεπία| νι Οαδείσαὶ ρα παπά ΡΗΓαΞΟ5, 80 Ἰκο- 
1γ {ο οσο ἵπ α 1ονύ ὮΥ πο πιοαης βΗἱρ]]Υ ἀποίτ- 
εὰ γην Ο]αβείσα] οτι Πίο. 

ΧΧΙΝ. Ἱ. ὄρθρου βαθέος.] Βαθὺς ἵν οΏοπ αεοά 
ψηον ννοτὰς πα {ἶπιο, οἱρθοΙαγ ονομίπᾳ, 
πἰσηε, ος Όιο ἀπννπ ο ἆαγ. Όπ Όιο (τας 8οπ8ο οϐ 
ὄρθρος 869 πΙΥ Νοίο ον ΤἨσγά. 1, 119. Οµ ἶιο 
οτάεγ οϐ ονεπί! οοηπεοίοὰ ννηι ιο τοβΙττοςσίίοἩ, 
βοο Νοΐον οἨ Να, κκν Η, απά Ῥοννῃκ. 1. 600. 804. 
[ζσοπιρ. ἆομπ κκ. 1.] 

Ὁ. κλινουσῶν τὸ πρόσωπον.] Ὦν νναγ οΓτονετοπος, 
πο πἀοταίοῃπ. 366 Ὠοδςτ, απά 01, 

6, ου Μι, χνὶ. 51. κνῃῖ, 31. 
10. αἵ λοιπαί.] Ἠεπάοτ ιο οΏνογ νοποῃ, Ὦγ 

νότα ατὸ ρτοβαἲγ ππσαῃΕ, αν Ῥτοί, Βομο]οί, κασ- 
οί», “ναί σοΠΙραΠΥ ο ννομισῃ, νο αἴοπρ ντι 

νο ἔννο Ματίον απά Ἱοπππα ατο ππομοποὰ κο ᾖο- 
απσοπί]γ απά κο Ἰνοποταῦ)γ ἵπ ήν Ἠήρίοςγ.  εο 
εαρτα ΥΠ. 3. 

41 
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ε) η . , . ᾽ ε) ΄ . 

αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. 
α ομη 20, 8, δ. 

10κΕ 6ΗΑΡ. ΧΧΙΥ. 1]--- 18. 

Καὶ ἐφάνγσαν ἐνώπιον 11 
. -” - . ο,  λβ ει ΄ ” 

αὐτῶν ὡσεὶ λῆφος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ηπίστουν αὐταῖς. "Ὁ δὲ 19 

Πέτρος ἀναστὰς ἕδραμεν ἐπὶ τὸ µνηµεῖου, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ 
2 ’ } -- ᾿ ΄ 

οθόνια κείµενα μόνα”. καὶ ἆπηλθε πφὸς ἑαυτὸν Φαυμάζων τὸ γεγονός. 
ΜεκΙ61. Ὁ ΚΗΙ ἰδοὺ, δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόµενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἲς 13 

’ 3 , , ε/ . πα . Στ» .. .. 

χωμµην απεχουσαν σταδίους ἑξηκοντα ἀπὀ Ἱερουσαληα, Ἡ ὀγομα {µµαοις 
2 .) 7 ’ - 

καὶ αὐτοὶ ὠμίλουν πφὺὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συµβεθηκότων τού- 14 
εδΜαι, 18. 90, 
ἡιίια νες, 86. των. 

. , . ” .. 3 - .] 

"καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ 16 

᾽Πησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς ' οἱ δὲ ὀφ{αλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο 16 
ὁ - 3 . . . 2 νυν τ 

τοῦ μὴ ἐπιγγῶναι αὖὐ-όν. Εῑπε δὲ πρὸς αὐτούς' Ίΐνες οἵ λόγοι οὗτοι, 11 
' 

οὓς ἀντιθάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες, καί ἐστε σκυθρωποί ; 
3 ᾽ τ σ ή -- ο Αποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν" Σὺ μόνος 18 

11. ἐφάνησαν ---ῥήματα α.] ο Τωπεἶαπ Τϊπη. Ἱ. 
ουφά ὮΥ. Ἠ/οίς.) ἅπαντα ταῦτα λῆρος ἤδη ἀναπέφηνε. 
πανο ἵπ Ἠοσθῃς. 3ΥΠΟΡ. ΞΠΟΥΝΠ ἴμαί λῆρος ἵδ ἀ46- 

τὶνεὰ {Γοπη ιο Αηρ]ο βαχοῃ Τ,66ρθῃ, 45 {αε (ΟΠΗ 
Ἔο]]θη, απά ἐῑιαί ὈοίἩ θα [εοπιθίμίπσ] ἰοία , 
απά 24]γ, α πιοτο {α]α, ος οἱά βαν. 

---ἠπίστουν «ώρας Νοι Ῥοσπιξθ {16γ (νοισ]ί 
που Ἠαά (αυγίοαίεά νο αοοοαπί, Ὀαί ναί Ώνεγ 
οοπεἰἀθτοά Ἴποιῃ αφ /[οο[δι Ἱοοπιοπ, 8ἱπςςθ, 5 
ΤΠαογάϊάος (γα]γ οὔδθγνος, ΥΙ. 20. οἵ τὰ μὴ πιστὰ 
δοκοῦντα εἶναι ἀπαγγέλλοντες οὐ µόνον οὐ πείθυυσιν, 
ἀλλὰ καὶ ὄφρονες ὁοκοῦσιν εἶναι. 

19. παρακύψας.] Παρακύπτειν ΡΤοροτ]γ ἰσπίβες 
{ο είοορ {ο απγ πίπα, απά οβρεςία]]γ {ο μίουψ, 
ΙοοΚ. ἀοιοπ, {ο {οοχ αἱ ἄΠΥ Οηασς απά 5 αεπα]1γ 
οῇ ΌἼποφ6 ν]ο Ῥεορ, Ρ66Γ αἲ, ΟΓ ΒΗΓΝΕΥ αΠΥ Οηρ 
οἱ{οπ/ινα]γ. 'ΤΗϊ8 Ἰαδί τε με 56η5ο ἵπ ἴΠθ ρτορεΠί 
ππβασθ: ΟΡ νο] Τ Ίνανο Γοαπά απ εχαπηρ]ο 1π 
πθοοσγ. Τά. 1. Τ. τοῦτο κατ ἄντρον παρακίπτοισα. 
---- ἀπῆλθε πρὸς ἑ. θ.] Ἔ]ιοτο Ία5 Ώεεῃ 5οπιε ἀοιρέ 

Ἰθγς γαἰδεἀ 48 {ο ια βοηδα; Νίο] νν] ἀεροπιά 
Ἡροῃ ἴπο οοπΦδίγιοίοπ. Πρὸς ἑαυτὸν ΠΑΥ Ὃς οοἩ- 
βίτιιοὰ οἰί]ογ υν νο ῥργρορά πας, ἀπῆλθε, οι Όλα 
ΓοΙΙοιοΐπι. θαυµάζων. Ἀθγοταὶ επιίπεηί ΟΟΠΊΠΠΕΙ- 
{πίογς, αποϊοπί απά πούστη, αἀορί Όνα /ογήΕΥ 
πιοάς, πἀάποῖπσ βονοτα] ρα5βασος [ποπ (ϱ]αφείσαὶ 
νιτἰίογς, απά 8οπιο [τοπ ἴπο Ν. Ἐ. ῬΒιί οὗ ἴνο 
Ἰατίογ οΠΙγ οπθ 18 {ο ο ΡΗΤΡΟΒΕ, ολη κκ. 10, 
ἀπῆλθον οὖν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταὶ απᾶ, αἲ α]] ενεηίς, 
Ολής νν]]. οπ]γ αΊνονν, ναί 5αο] Ίπαι. Ὀο νε 56ηςο, 
{/ ὔιο οοπίραέ ιο] ρογπιέ Ἡ. Ὑαί ή Τὲ βοατοθ]γ 
068: ΓΟΓ 38 {0 [πο 8ος νη]ο]ι νου αφείση, “Ίο 

ννοπί Ἠοππθ {ο ΐε ἵππ οτ Ιοάρίης,” κ αὶν οὗ- 
βογνοά Ὦν ΟαππρΏ., ενας “« 1 οθπής πποτο ργοβαβ]ο 
{γοπι Ἱπίτα ν. 94. παπά  οἴνη κκ. ναί Ῥοϊΐογ ἀῑά πο 
ρο αἱγοοί[η Ἀοππο [γοπα πο εερα]σ]μτο, Ὀί τοατησά 
{ο πο ρ]ασο λογο νο Ἀροδί]ος παπά ἀῑδοίρ]ος 
νογο πβδοπιρ]ος..  ἨΠοποο 1 8 Ὀοίίοτ {ο οοηείταο 
Ότο ννοτὰς νυν] θαυμάζων, 35 ἵν ἆσπο Ὦν πιοδί Ἐκ- 
Ροβίΐογ», αποϊσοπί απά πιούρτη (Βηρρογίοά Ὦγ νο 
πηοτῖτν οϐ αἲ] Όνο Ώου πποϊοπί Ὑογείοπα απά 
ἸΤ]νοορ]ιγ].}1 οεροσἰα]γ ας, Ποπ Όνο ος τγθηςο 
οὗ εἶνο αἰπε]]ατ οχργοββίοη ὀιελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς 
αἱ κκ. 14., ἵῖ αρροπτ ο νο νου επἰ(αυ]ο {ο Όιο 
βίγ]ο οὗ νο Εναπρο]εί. 

19. δύο ἐξ αὐτῶν.] Τ]ορς ννοτᾶς πημδί ος το[οτγοὰ 
(ο νογκο Ὁ., νηογο νο τοπ ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα 
τοῖς ἔνδεκα, καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. ἆλιο Όνο ρογεοης 
Ἠστο πιοηοπος πτο, ΥΝΙ ΤΟΠΑΒΟΠ, «οὐ λμφὶ {ο 
Ἠανο Όδοῃ οϱ [νο ΠΙΠΙΙνοΓ οὗ νο Ἀροβίίος, ο πί 
Ἰοπεί Ἀθνοπίν ἀἰκοίρ]ο.. Ἔ]νο πππιο οἳ οπε οἳ 
Ί]νοβο Ρ6ΓΒΟΠΕ {νο Ενπηρο]κέ Ἰπς τοσστάσᾶς Όνπί 
ο/ (ιο οἵλογ Ίο ας οπτίοά {ο πποπίῖοας απά Ίναν 

(ιοτοῦ}γ εχετοῖεες ἴἶνε ρολωμφα οὗ Όιο Οοπππεή- 
ἰπίοτς ἵπ ραθεείῃσ 1ές 8ΟΠ16 οἱ νν]οπι οοη]εσίατο 
Λαὐιαπαεί, οιπετς, Βαγιοίοπιειο, ΟΥ Ἰιήε πιδε]/. 

-- Ἐμμαοίς.] ἼἸετεο ννετο {προ ρ]αςςς οἱ 118 
ἨΠΠΙΘ: 0Π6 α ἔοιοπ, 100 εἰαάία Ποπ «ὀεγακα]στῃ : 
απά ο/ἶοη Ππθηίίοποᾷ. {η Ἰοβθρμας, ἴπο Ῥουκα οἱ 
ΜποσαθεθΒ, απά ἴπο Ἠαυυϊηϊσαὶ ντ ίπσς; ἴἶθ 
οἵ]ιετ (πε οπε Ἠθτε πιθαπ{) α υίασε ἀῑπίαπί ΟΠ]Υ 
το εἰαάία. ἜΤ]θεε ΡεΓβΟΠ8 πρ, Ἰνεὰ αἱ Έπι- 
τηας5, απά νετε τοϊαγηίης Οπή πετ [τοπα να Εθαρί 
οἱ ἶνο Ῥαβδονεί. 

14. ὠμίλουν πρὸς ἀλλήλ.] Τη αἰσπίβοπίοῃ οΓ 
ὤμ. ἵ5 τατο ἴπ πο ϱ]αβείσα] ννγίογε, Όαί ποῖ πη/γθ- 
απθηέ 1π νο Ἠε]]επίείϊο 065. 

160. οἱ δὲ ὀφβαλμοαὶ αὐτῶν ἐκρ.] Τί ἵ ποῖ αρτοεὰ 
απιοης πε Οοπαπιεηίαί{ος, ννπεί]νετ Ο]ς δείπς ργε- 
Ῥεπίεά ρτουθοάεὰ [ποπ παίηταὶ οπ.56ς, ΟΓ ΒΗΡΕΙ- 
παζυταὶ 9Ἠ85. ἜΤ]ε αποἰεπί8 απἀ οατ]γ πιοάργηθ 
ἴα]κα ἴἶνε α{ΐογ νῖθνν, απά αἰτοπηρί {ο ἵταςο {νο πιοάε 
ἵπ Νο] (ής ννας εβοοίοά ς αἀάποίηρ «ονογα] ρᾳβ- 
βασος οῇ {ἶνο ϱ]αβείσα] ννγ]ίοτς, νεπογο α αἰποί]ατ ο[- 
{οοί 15 πβοτῖοά {ο πα Ἱπβπεποο οἳ 6οππο Ὠείεν, 
οκ. στ. κ» Α]. 80. ἐγὼ σκωτώσω βλέφαρα καὶ . 
ὁορκότα. Τ]νε ποτε τεοεηί (οπιπιθηίαίοτς αφογῖρα 
Ἡτ το παίωγαί 6186Β, ἰακίπς νο ννογὰ πιοϊαρ]οτ- 
οα]]γ: απ το[ετ ἴἶιο Πήπάταπςο {ο ἴ]α ἱπαοπίίοη 
οῇ πο οὔβοίνοΓε, ΟΥ ἴο ογ Τ,οτά”ς Ὀείης 5ο εἰέπα- 
ἰοὰ α5 ποί {ο ὃε ἀῑθιποιϊν 56εῃ, α5 αἷςεο {ο ο 
οαηρο οΓ αρρατθ] πιοηίοπος αἲ πατίς χνί 15. Ἱπ 
(μὲς νἷθυν ἴξ 15 οοπεἰἀετεά 45 απ Οτἱεμία] παπά ρο 
α]ατ πηοὰς οῇ οχρτθβείο, ἱππροτίπρ ελαῖ νου ννογθ 
Ῥτονοηίεά [γοπι τοοορηείηᾳ, Ἱ. 6. Γαἶ]ρᾶ {ο τεσος- 
πίκο Ἠΐπ,. Βμί ἐκρατοῦντο, Νεη οουρ]οὰ νὶ 
διηνοίχθησαν Ἰηςί αΡί6Υ, 8ΕΘΠΙΑ {ο Ίο {οσο αίτοηρα 
{ατα Το ρεγιηῖξ ας {ο 8 παρηῖ Ίεες παν Πἱ- 
υὐπο ασρπεη, ΟἨ οἴίλετ ἴἶνο Ἰοᾶγν οἱ νο πιῖπἁ, ος 
Ῥοιµ. Τ]ουρ] αν ντο 18 α πιπγκοά ϱοΟπόνεη 1 
α1] Όνο ρτοιοτπα ατα] ορογαΓ]οης οΓ νο ὨὈοίεν, ἴ ἵς 
πο ΓΟΓ 18 {ο ΡτοΠοΠος Ἰουν ΓηΓ Ενας ασθπον πεέσλιέ 
νο οχοτίος, απά Ἰνονν Γαγ νο παΜατα] οα19ος πηῖσηε 
οοπ(πραίο {ο νο οὔσοί ἵπ απθείίοπ. Ῥο Οιπί πα 
 πηαΥ, Όχο ννοτός ου σηῖ {ο ὃς τεπάετος ---- “ ἠνοῖτ 
ογος Ἠογο Ἠπάοτες, ναί Όνου αἷά ποῖ 5εο Ἰήπι.”” 

1Τ. ἀντιβόλλετε.] Το ννοτὰ ρτοροτ]ν α-.. 
ἔέτο ἴοες Ὀποκνναγάς απ Γοτννατὰς,) ας α Ὀα]]ς Ῥαε 
ἵ Ίχοτο πκοῦ ο) [πο τουἱρτοσα{ῖοη ος Ππίσγο] 
οὗ τοππακ ἵπ οοπνογείηᾳ ος αγσι Ῥο 3 λίπος. 
χὶ, 5. πρὸς ἑαυτὸν, ἀ., ΤΟΔΒΟΠ ΝΕ] Ἠήπηκο]ξ, Αί καί 
ἐστε σκυθρωποὶ, ΚΠΙΠ. απὰ Ῥοτηοπε. εαρρ]Υ τὶ, εο)ιή, 
(ακοή Γγοπη νο ργοσθάἴηῃ τίνες. 

15. σὺ μόνος πηροικες, ἃο.] Τ]ετο Ίπς Ῥδοθί 
κοπιο ἀΤοτοπος ο) ορἰπίοη ας {ο ἴο οχαοί πι 
οῦ Όνορο νογά». Την αποϊαπῖ απά οατ]ίεγ πα 
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- ω ΄ ς ν Ν εν ' , Ε ο . 
ἷ παροιχεις [ἐν] Ἱερουσαλημ, και ουκ ἕως τα 7ε7οΣσα Ε7) αντ) εν τοις 

κα ο ο να, ν 3 3 
19 ἡμέραις ταύταις ; ἆ Καὶ εἶπεν αὐτοῖς' Ποῖα, Οἳ δὲ εἶπον αὐτῷ 

᾽ 9 2 - .. ια. ΄ ο 38 2 ’ ὃ . 3 

Τα περι Ίησου του Ἰναζωραιου, ος ἐγενετο ἄνηρ προφητης, ὀύνατος εν 

ὦ ἆ Ναιέ, οἱ. 11. 
Βαρτα 7. 16. 
1ομπ 4, 19. 
ὅ 6. 14, 

’ - - .] -- - 5ε/ 

90 ἔργῳ καὶ Λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ οπως τε 
, ὦ 0ο Γὰ 2 -” Δ . » ς - 3 Π ’ 

παρέδωκαν αὐτὸν οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἵ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίµα Όανατου, 
ς ς - ον ο . ς .ν Β ς 

91 καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. " Ημεῖς δὲ ἠλπίζομεν Ότι αὐτὸς ἐστιν ο µέλλων 5459 1:8. 
1 -- 9 υ Ἰ ηλ τλλ ’ ο - ’ ΄ ’ ς ; 

υτρουσθαι τον Ισραηλ αλλα 7ε συν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ημέ- 
Ε Μαι. 28. 8. 99 ” ’ ΄ 3 τ -  ὦ Γ1λλὰ Δ ας ἡὐ Ἡ 

ραν αγει σήμερον ασφ ου τατντα εΓΕγετΟ. α σαι 7υγαιχκες τι}γδς Ἁπατίς 16. 10. 

95 ἐξ 
ὸ. ει δι «4 ’ », 9 αν ᾽ ω « 
ημων εεεστησαν Ίημας, 7Σ7ομµεναιν οο οιαι επι το γη ΣίΟΝ 

ν ὀομη 20, 18. 
και 

. ς - ᾽ -- 3 . 5 - ο. . 3 , 
µη ευροῦσαι το σώμα αὐτοῦ, ἠλῶον λέγουσαι καὶ ὁπτασίαν αγγελων 
ς φ ’ 3 - 

94 ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζην. 
3 » - ξωα 

Καὶ απήηλθον τινὲς τῶν σὺν ημῖν 
- Γν α . - π 

ἐπὶ τὸ μνημµεῖον, καὶ εὗρον οὕτω, καθὼς καὶ αἳ γυναῖκες εἶπον 
3 3 ε κ - . 3 ο. π α. 

26 αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. ἸἹΚαὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς ή ἀἄνόητοι καὶ 
σ Ίσα, 50. 6. 

. ωμά ΄ τν μα. ΄ λ ὃς πὰὰ ε ’ - 3 ἃ 58. έοιο. 

Αραδεῖς τὴ καρδίᾳ τοῦ πιστεύει ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐλάλησαν οἳ προ πιστα, 
. - 3 - , ω ' 
96 φῆται! 5 Οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν 

(6οπιπιεπίαίοτς ἴακεα Όλα 5θπςο {ο Ῥε “ Ατί Όιοα 
Όλα οπ]γ αο]οιτπετ (οτ, α5 οίμθτβ τεπάθτ, {Πε 
οπ]γ τεκίάεπί )) ἵπ εγαδα]επα, πο ατί ἰσποταπί ος 
Ώνεςο Ομπσε 1”. Βατ νε Ὀεςί (0 οπιππεηί{αἴογς {Γοπα 
Ἠπμῦγ απά οι ἀονγηνγνατάς, ἴαΚε παροικεῖν ἵπ 
Όιε 8εη5ε οἱ ῥεῖπσ α δίγαπςσετ, απἀ τεοσατὰ ἴἶε 
ννοτᾶς α5 α ΓΟΥΠΙ Οἱ 5ρεοςῇἩ αρρ]θἀ {ο Ώῃο5θ νο 
ατα Ἰσποταπί ο{ νιμαί 15 ἀοΐπσ ατοαπά Όχεπι. ἜΤ]ας 
Όνε «εεπεο η] οα, ΄' Ατί Όχοι αἱοπθ 5ο α βίταη- 
ρετ ἵπ Σεγαβα]επῃ α5 {ο Ὦο απασφπαϊπί{εά νη(ῃ έλεςα 
οἰτουπιδίαποες Ί ΕοτΙλαβίταίοἨ, ἨΓείς. απά ΚΥΡΚε 
πἀάποε βεγεταὶ ραββασες οῇ Ὠνε Ο]αξθίσα] υτιίρτςς 
α5 Ὠίο (Ἠτγ8. ΟΥ. ΠΠ. Ρ. 432. σὺ ἄρα μόνος ἀνήκοος εἶ 
τοίτων, ἃ πάντες ἴσασι. Βαΐ ΤΙ ννοι]ἀ ταίετ «οσβε 
{0 ἴα]κα µόνος {ΟΙ µόνον, απ ἴαΚθε παροικεῖς ΓΟΙ πάροι- 
κος εἷς, τεπάετίηᾳ, “' ο{ έιεθε - 11 ἱο “Απ 
Όνοι --. ἃ ίταησετ ἵπ ὀεταβα]επα, ἴσπο- 
ταπί,” το. ο ἐν ἵ5 οπηϊοὰ ἵπ πιοξδί οἳ {πε απ- 
εἴεπί Μ88. απἆ Όιε εατ]γ Εάά.: απά ἴ5 οπποε]]οά 

αἰπιοξί 6νετγ Εάῑῑοτ {τοι Βεηρε] απά Ἰ/είς. {ο 
Ἰπ: Ὀαί ρετ]ιαρς νν]ιομί σοοᾶᾷ σαµ5ε; ΓΟΓ 88 

Ώγετε 18 πο οχαπηρ]ε οἱ ή εἰσπ]βσαίῖοη ΤΠ {ια Ν. 
Τ'. οτ ἴιε Τ,ΧΧ., Ὀπί πιαπγ ἵπ με Ὀερί Ο]ηβεῖσα] 
ψτίτετε, νο ἐν ννου]ά 5εεπῃ {ο Ἠανε Ώθθῃ ΞΙΡΡΓΟΣΑ- 
εἆ Ὦγ Όνοφα αποίεπί γήίΐσε, νν]ο ππαάε 1 ὨὈνείγ 
-- ενετγν/Ίετο {ο ρο[ίει νε βΙγΙο οἱ νε 

19. ἀνὴρ προφήτης.] με ἀνὴρ ἵβ πο, 48 8οπηθ 
πε, τεάυπάαη{ί; ποτ 18 Πέ, 15 οίποτθ 5πρροβο, 

ία, απά ἱπεοπᾶθά ας α ἴἶε]ο οἱ οπου; Ὀί 
{5 ππετε]γ 4 μὸ οϐ νο υργλοκίῃῃ οἱ ρτϊπα νο 
πιο, ( Όνο Ἰάΐοπι 5 Γουπᾶ πποβί ἵπ ἴἶιο ΘΛΓ- 

νιγήοτν } νο ννηαί ατο πονν Όργλα) ποισια, 
πετο οπ]γ αά[ροίήνες, παπά οοπβρηποπ(]γ τοφ]τοὰ 
ἀνὴρ οτ κοππο οὔνθγ ποΠ {ο πιακθ (Ίχεπι 8εγΥε {ΟΥ 

γεν. 

--- ὀννατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ.] Δυνατὸς ΡΓΟΡΟΤΙ 
εἰσπίβον ““ ο ωούσα., ο”. 

απᾶά Ίπβποεπος ; απ Ίνογο (18 αἱλο 
.32.] νου ροννοτ απ ΚΙ, ΟΥ οτορ//ρηιορ. 

ειν τε καὶ πράττειν ὀυνατώτα- 
το]αίον {ο Όνο πεγαείες; απὰ λόγῳ 

αρίκάσπι οὗ ουσ Τ,οτά. 
τε] Ἠοτποπι, ννε]] τοππαγ]κη εἶναι ὅπως 

(ο Όνο οἷκ πέν, 18. 
μ.. σὺν ἵ9 παἰὰ {ο ἵνο Γοτ ἐπὶ, 1 

Ώνο Βεπρέητα] απά ΟΙακκίσα] νντίέοτν, [κο 
5) ἵπ Ἠεντονν, Βωι Όνο Ἰάΐοπη ΠΠΑΥ Ῥεμίοτ 

π η 
Ξ1Φ Ἡ 
τ. .1χ 

ίπ 
Ὁορ ἴοτ 

᾽ ϱ ι  Ηεὺ, 12. 2. 
Χριστόν, καὶ εἰσελ.9εἴν εἰς τὴν γροι.1 1]. 

Ῥο οοπιρατεά νυν] οατ αἆγοατΏ τοέ[ιαί; ννπΙο]Ὦ γναβ 
οποθ α Ρ/.58, Ἱ. 6. “΄ νι αἲ] Οἱ. οἵ {ηοςθ {λ]ησς. 
Ιπάεεᾶ σίµπασι Ο66ἱΤΕ, Ιπ {5 ΝΕΙΥ 56Π59 ἴπ 
ὮΏ1οἨγ8. Ἠαι. 1. ὅ9. Αλλά γε, ]αδί Ῥείοχε, ἶ5 ποί- 
εᾱἆ Ὁγ Βογπεπῃ. 45 α ν6ΓΥ τατο Γοτπιυ]α, απ {ο ρα 
τεπάοταᾶ, αἱ πιηῖγιωπι, ΟΥ αἱ απο. 

----τρίτην ---- ἄγει σήμερον] ἜΤἼετο ἵ5 εοπιείμ]ησ 
ἄΠΟΠΙαΙΟΙΦ ἵπ ἴΠῖς Ῥηταξςεο]οςΥ, ὙνΠΙοἩ ας Ῥεί- 
Ῥ]εχεά Ώπε (Ὀοπιππεηίαίοτε. ῥἈοπιο Οπίς ἴπαί 
Ώνετο ἶ5 α ἸΝοπιπα νε (ᾳ5 Θεὸς, οὐρανὸς, ΟΙ ἥλιος) 
ππάετείοοά. Ο(Π6Γ8 6πρρος5ε ἄγει Ρραῖ {ΟΥ ἄγεται, 
{ακεη ΙΠΙΡΘΓΒΟΠάΙΙΥ. Οἵποις, ασαἶπ, ἴακο σήμερον 
35 α Νοπιπ. ἈὨαί αἰἰ (πεςο πιοί]οςς αἴθ ΠΙΟΓΘ ΟΓ 
Ίε55 οὐ]εσβοπαβίθε. ἜΤ]ετα 18 Πιοτε {ο αρργονθ 1η 
Ώια πιείποᾶά ρυτειεά Ὦγ Βεζα, Ἐνρκο, ΜΙάάΙ., απά 
οίπετβ; Νο 5ΙΡΡΙΥ Ἰησοῦς, ὮΥ απ Ιάΐοπα, (οσαεπί 
η πε Ῥορί νυτίίεγς» ἨΥΘΓΕΡΥ, νΊεή 1 15 Ιπίοπάεά 
(ο 5Ἡον/ ἠναί α Οπήπσ Ἰαςδ Ώθεῃ ἆοπο οἩη α οθτίαϊη 
ἆαγ, Ώιεγ αφοτίρο Ὑ]αί ἀεποίες {ο ἆαη ἴο Όια 
6/80. Ἰααπιρ[ος ατα, Ιπάςεᾶ, εαἰά Ὁγ Καῑπ, ἴο 

ΜαπΏῃπσ. Επί οχαπιρ]ἰες οῇϐ μα ρηταςο ἄγειν 
ἡμέραν (κο ἴἶπε Τα ίη ασεγε ἀἶοπι) ατα αἀάπσθά ὮΥ 
ἵνοις., απά οῇ ια Ιάΐοια ἵπ απθείοῃπ ν ιο οίπετ 
6 οπιπιοηίαίογς; απά Τί ννοι]ά Όο ππΠγοπςοπαῦ]ε {ο 
ἀεππαπά οκαπηρίον οῇ να {ιο οση]οἶπεί. 

22. ἐξέστησαν] “'Ἠπνο (Ἠτον/π Ἡς ΙΠίοΟ 4ΠΙ476- 
πποηί,”. Τηϊς αοίηο 86Π59 18 αἱδο Γουπά ἵπ Λος 
να, 9, ἜΤηετο ἶβ απ ε)Ιρείς οΓ τοῦ νοῦ. "Ορθριαι 
{5 αἀ]οοί. Γοτ αἀνετΏ, α8 οίθῃ, οβροοἰα]]γ ἵπ αὖ]ες- 
Πνερ οἱ Ηπιε, Ὀοι ἵπ Οτοε]ς απά [ιαη. 

2”. ἀνόητοι.] Ὠοδςτ. απά Οαπιρῦ. οὐ]οοί {ο νο 
Οσπιπι. Ψθυν. “ Γοοῖς, απά τοπάος «, ιοισ]οδς. 
Απά Ιπάςεςὰ Εἶιναί ἀνόητος απά βΙπαΙ]αγ {ΘΓΠΠΒ (18 µω- 
ρός παπά µάταιος) απτο οῇίθι ἵπ ΟΤοθοεΚκ απά ἵπ αἲ] Ἱπη- 

ασςς α5οἆ Τπ α ππ]]άογ 4οη8ο 18 ορτίαἰη, ΙΓ /οο- 
111 Όο (ΠουσΕί (οο ἨπΓΑἨ, νο ΠΠΑΥ τοπάοΓ πεκ)ικίς- 
πο, {ο ννοτὰ, Ιπάσεὰ, ἀοποίορ οἶί]ιοτ οπο νο 
Ίια. Πο, ΟΥ ὙΝ ΤΟ αρ πο Όνο που] ο ΤΘΠΒΟΗ, 
-- νοῦν) οἵ Ίψεν {{ πιοί αγἱσ]Η. Άοο Τιΐπα, 4ο 
ΥπΟΠ. ρ. 09. 
--καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ.] 

(ο ἀγχίνους, ανν αοή((οα[, πΏά 19 ργονογνο ἴπ νο 
Παπ ῥαγάμα, [τοπ νο λο]ίο βαρδύς. Βαί 8 
Ἰστο τῇ καρόίᾳ ἵπ πάφσὰ, Τί οπηποί ἁοποίο ε(ωρίά, 
νι μμ α)σσίκ)]η ἀἰκροκρά, ἐπαἰκροκεά; πιά τοῦ 
πιστείειν ἵν {ΟΥ εἰς τὸ πιστάειν. 3ο πιο {. 19. 
βραδῦς εἰς τὸ λαλῆσαι, ῇ. εἰς τὴν ὀργήν. 

Βραδὺς ἵβ οβοπ ορροροἆ 



τοῦ. 

Ηευ, 18. 5. 

. ” . ” . 3 - 

εἰσηλῶε του µεῖναι σὺν αυτοῖς. 

ΩΌΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΥ. 27-.- 97. 

δύόξαν αὐτοῦ, " Καὶ ἀρξάμενς ἀπὸ ΠΜωῦσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν 5Ί 
προφητῶν, διηρµήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἕαυ- 

Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμη» οὗ ἐπορεύοντο" καὶ αὐτὸς προσε- 58 
. Μ λε , ϊ ΔΝ ’ 65 4 , 
ποιεῖτο ποῤῥωτερω πορεύεσθαι. ᾽ Καὶ παρεθιάσαντο αὔτον, λέγοντες ' 99 

ΠΗεῖνον μεθ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ, καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα. καὶ 
Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ κατακλιφῆναι αὐ- 50 

. 3 α |) ” 2. 3 - 

τὸν µετ αὐτῶν, λαθὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. 

αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν" καὶ αὐτὸς 3ϊ 

ἄφαντος ἐγένετο ἄπ᾿ αὐτῶν. Καὶ εἶπον πρὸς ἀλλήλους" Οὐχὶ ἡ καρδία 39 

ἡμῶν καιοµένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς διήνοιγεν 

ἡμῖν τὰς γραφάς; Καὶ ἀναστάντες αὐτῃ τῇ ὥρα, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱε- 38 
᾽ 9 τ ΄ . ϱ’ . ο . 8 ἕων 

ρουσαλὴμ, καὶ εὗρον συνηροισµένους τοὺς ἔνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 
ΚΙ Όοι, 16. δ. "λέγοντας" Ὅτι ἠγέρθη ὁ κύριος ὄντως, καὶ ὤφθη «Σίμωνι" καὶ 3 

»] - ᾿ α κα ” Γ. ΄ 3 - .. 

αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῃ ὀδῷ, καὶ ὡς ἐγγωσθη αντοῖς ἐν τῇ κλάσει 35 
. ΄ 

τοῦ ἄρτου., 
1 Ματίς 16. 14. 
{οἱπ. 20. 19, 

- .] - ΄ Αι) ς 3) - .. 

' Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων, αὐτὸς ὃ Γησοῦς ἕἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν, 36 

καὶ λέγει αὐτοῖς' Πρήνη ὑμῖν! πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοδοι γενόμενοι 3τ 

2τ. ἀρξάμενος ἀπὸ Μ.] Έναν Ἱῃπ πα Βοοκ ος 
ΜΟ86Β ἴἼχογο ατο ργορ]ιεοίρς, 38, Γοτ Ἰηδίαπος, Ώιοβδθ 
τοβρεοίίηπσ Εδαι απά Ώαπ, ἄνο. Ἴπετε ατο αἶδο 
{1ρος παπά ιπιδοίς, 45 ΟΕ να βετρεπί ετεοίοᾷ ὮΥ 
Μοβο8; απά αἱ8ο 80ΙΠ6 σοπηθοίθὰ νι νο αβαίγβ 
οἳ Ώανιά, πο εχρ]απαίοη οῇ νο ΟἨτὶκί οοπι- 
ππππἰσσίες {ο {1ε Αροβί]ε5, απά {πο Αροβί]ες {ο 1. 
Ἡ εοεπης ρτοῦαβρ]α, ἴοο, επαί α- ἱπηί]ας παγςίῖσα 
οχρ]ἰοαί]οηπ οϐ οίπεγ ρτορ]οοσίες ν/αβ ἀε]ινετεά 
υν Ομτὶδί, ος ΡΥ ἴἶιο Ἠο]ν βρίσῖε, απά Παπάεά ἀοννη 
Ὀγ ἱταάίοι ἵπ νο Οτο]. ---- (τος,) 

28. προσεποιεῖτο ποῤῥωτέρω π.] ἩΠροαποιεῖσθαι 51ρ- 
πἰῇθ8, “ ΡΓοΡεΓΙΥ {ο ἴπκο {ο οπθβείέ, ππακο οπε᾿5 
ον) απἀ, πα πιοίαρ]οτίσα] 56/56, ἴο ΄ἕππαΚε αφ 
(οιισή ;᾿” ἃ 86Ἠ56 οσσιττῖης οί} ἵπ πο Βοτίρίητα] 
(8 1 Ῥαπῃ. χχὶ. 19. 3 Ἀαπι. χΕ]. ὄ.) απά Όνε (]48- 
Εἰσα] νντ]ίογα. 6ο Νοίο ο Ματ νι. 49. Επαλνπι, 
ν/ε]] οχρ]αίης 1ἱ ἐσχηματίζετο, '' Ίε ππαάθ α Πιοῖίοῃ 
5 (πουσῃ,.  Ἠονονοτ, νετ 18 πο στουπά ΓοΥ 
Γοαπάῖησ αΠΥ οπαγσε οἱ αἰςκυπιμ]αβίοπ ασαϊηκί οτ 
1 οτὰ: {οτ Ίο ννοι]ά τοπ]]ν Ἰανε σοπθ οἩ, Ἠαά Ίο 
ποί Ῥουπ. ἀοείαίποά Ὦγ Ονοῖτ [οκ ἐπιρογδωη(η; 
ψνλ{ο] 19 αἲ1 εἶναί παρεβιάσαντο ΠΠροτίς. Όη νι] ο]ι 
Ιάΐοπα 5οο Νοίο οἨ Ἁ[αῑί, χὶν. 93. απά Ματὶς χὶν. 90. 

329). πρὸς ἑσπέραν.] Πρὸς ννἩ ΠΟΠ οὗ πιο 
ἀοποίος {ο ργοκἰπην οῇ Ἡ, (απβννοτῖηςσ {ο ος 
(οιραγάς ). Τμυονὰ. ἵν. 190. πρὸς ἔαρ ἤδη. (1 εί.) 

20. κλάσας α.] ἜΓ]ϊ8 ννας οοΠΙτατΥ {ο Ὠνο ομβίοπη 
οΓ σαοδί8: {παί οβϊσο Ὀνο]οηρίης {ο νο ᾖοφέ (18 ννθ 
βπᾶ ᾖοπι Χοπορᾗ., Ηοιῃ., απά Αρα]οϊας), εχοορί 
ν ηδη [ο Ἰχοδί, ου οῇ τοβρεοξ, οἼοβο {ο τοδίση Τε 
ιο ἴπα ασ». (τοι. απά Ῥτίς,) 

93]. διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί.] Όπ Όνο Ἠἰπάταπος 
Ῥο[οτο πἀνοτίοὰ {ο Ὀοῖπῃ τοπιονοᾶ, απά οἩ ἃ πΘαΓΟΓ 
πρρτοας], ΠΟΥ τοοορηϊκοά Ολήκ. Ἀεο Νοίο 
8πρτα γΥογ. 16. 

--ἄφαντος ἐγένετο ἆ. α.] Ἔ]νοτο Ἠ18 Όθθῃ 8οπιο 
ἀϊβοτοπσο οἱ ορίπίοη 38 {ο ο οχαοί 86η86 ο 
Όνοις ννοτάςκ. Το ορ ϱ οπιπιοπίαίοτς ατα, Ἠονν- 
ονοτ, αρτοοὰ ναί ἄφαντος ἐγένετο ἀ. α. ΠηΝ5ί 6 
οφ υἱνα]οπί {ο ἠφανίσθη ἀπ᾿ αὐτῶν απά Οναί νο ατο 
πο {ο βπρροβο ναί οἳγ Τ,οτὰ ναπ]κ]οά 48 α αρεείγε 
πηῖρηε ο Ππαρίπος {ο ἀο, (τοι, νν]νο ἀἴδοικκος 
ἐἶνο πιοᾶρ οϐ ος Τ,ογὰς βαρρθαγπησθ, οοη{68868 
εἶναι οἱ νο έιγοο ναγν ἵπ ννλλο]ν 1 πιαγ Ἠανο Ίναρ- 

Ρεποἀ, {προ ατθ επβ]ετ οῇ οοπηρτοἨεηκίον, Ῥυέ νο 
Ώητά ποῖ ἐπεροβαίδίε. Απά ο Όήηκς Ἡ Ῥείίοτ, 
ψ Βαθ1], ποῖ {ο βοταἠπίσο {ιρ]σιο. Α ργαάεησθ 
ορτίαΙπ]γ ππποἩ {ο Ὦε οοππππεπάες, ὈαΕ νν Πίο] Ίετο 
ππαγ Ὃα πουισηί ΠΠΠΘΕΟΘΒΒΑΣΥ: αἶπος, ΓΤοπι {ο 
Ράβ8αρο8 ο) ινα (ϱ]αθείσαὶ τετ πάάποεὰ ὮΥ 
ΑΡΓΕΦΕἨ απά Ἰηαί5. (566 4δο Ἠεοθῃβ. ΒΥΠΟΡ.) 
πΟΠΘ εαπ ἀουβί Ῥυί ναί Όπο 8εη5ο ἰππρ]γ ας, “ . 
ευιάάεπ]γ ος αὐταυ]ν νννάγονν Γγοπα γοῖτ οοπι- 
ο. 966 ΠΠοτο ἵῃΠ ΠΙΥ Νοῖο ον Τηαογά. ΥΠ. 
.ἀποπλέων --- ἀφανίζεται. Ἰπ Όνο Ἠ]ο]ο οὗ ενα 

Ρά5βασος αάάποεά ἴἶνετο αιά ἵπ Ἠεοςηῃς. ΒΥπΟΡ. 
πα]. Οναί 1 ἱπαρ]]εά Ὁγ Ες Ἡς9α ο ἀφανίρεσθαι, ος 
Ό1ο ΦΥΠΟΠΥΤΠΟΙΙΑ εχργθβείοπ8 ἄφαντος γίνεσθαι, ἃο. 
5 α Ποιον ο 9 ου αὐγαρίπρες ἵπ Όια 
ποίοη οῇ Όνο νοτὺ. 

33, καρδία ἡμῶν καιομένη.] ἘΥρΚκο οὔεετνος (ἶναξ 
καίεσθαι 15 οβ επ απεά οὗ νο πποτο ν]ο]επί 6πιο- 
Πομς, εερθοἶα]]γ 1ου: απά (παῖγ τοιπατ]κς, Όλαῖ να 
αΠεοίίοη Ἠθτο πιεαπί Ίνα α- οοππρουπά Γεε]ίησ; 
πτηνά αρ ρατί]ν ΟΕ γεδρεοί[ί α[Γεοβίοπ [οννατὰς οπθ 
ΝΟ Ἰπά 8ο αθὶγ οχρουιπάεά νο οτασ]ος οἳ Όνα 
Ῥτορλεί5; οϐ ἀεκίγε ἵο Ἰοησετ επ]οΥ 5 «οοἰθῖγ 
παπά ἱηβίτασῆονς οΓ /οη---εἶποο Όνθυ απχὶους]} 
Ἰοηροά. Οπαῖ νν]ηπε Ίνα ιά πασΏέ Έποπῃ οῇ Όνο τος- 
πγγθοΏ ο ο Ὠιο Μοβείαλ πισὴὲ ρτονο ἴτης, απὰ 
(νοισ] νι 9οπιο Πποϊπαίοη ο παπά) Ώνεγ 
το]οῖσθὰ ἵπ ο αποἱἰρα ον ο) ναί (τα, 

96. ᾿Τησοῦς ἔστη ἐν µέσω αὐτῶν.] «οἶνη πὰὰς ὀψίας 
ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείνη, καὶ θυρῶν κεκλεισμένων, Γτοπι 
νήσο] ννοτάς ππαην νάνο η[οττεὰ Όναι σεις οη- 
ἰοτοά νο εἰοεεά ἀἆοοτς νν ]νουῖ εττῖης ἴἼχοπι ο 
Ονοῖτ Ἠήηρος. Βηί Όἶνας νο ννοτᾶς ουσ] {ο Ίνανο 
ῶδοῃ. διὰ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων. «Ιπάςςεά, 1ο Ἰα5ὲ 
νοτάς Ἠανε εοἱε]γ α Το[ΘΓΟΠΟΘ {ο 1ο ρτοσθᾶῖπα 
διὰ φόβου τῶν Ἰουδαίων. Επί (καν εοππθ) Ίας ποῖ 
{ον ποῖοὰ ναί {πο ἆοοτς ννοτο οροποά Ἰ Τταο: 
Ὀαξ ο ο] παπα ας Ες (παπηε]ν, νν]νοί]ος 
θεια Ἠήπικο]ῇ οροηοἀ (νο ἀοοτ, ο οἵζστοὰ ἴί {ο 
υς οροποά) ὀνο Εναπρε]αῖς ατο πο ποσηςίοπιοἆ 
ιο ἀθνορπά. Βεείάθα, Ἰνπὰ νο ἀῑβδεῖίρίος ΓΓοιι 
Εππηπας αἷκο οπίογος Ὃν νο οἸοεθά ἆοοτε! Τηο 
ννοτὰ ἔστη [νν 1 ο]ι {9 [ου 1 πά]σπίος Όναι θεα 
ο) κε εαάζεπ]γ απά πποχρεείσά]ν. (Καν) 

ε πτοηθέντες.] ἜΤηϊς ἵετπι απ ἔμφοβος ατα ΑΥ- 



κας, 
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35 ἐδόκουν πνεῦμα Φεωρεῖν. 
ο υ) .ω ς ” 

39 καὶ διατί διαλογισμοὶ ἄναθαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις υμών; 

3 ο 
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ᾿ 

925 

Τί τεταραγµένοι ἐστέ ; 

τὰς χεῖράς µου καὶ τοὺς πύδας µου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι ψηλαφή- 
΄ ν 3, . 5, υ ’ 3 ; 3 3, .) 

σατέ µε καὶ ἴδετε᾽ οτι πνεύμα σάρκα και οστέα οὐκ ἔχει, καθωῶς 

40 ἐμὲ Φεωρεῖτε ἔχοντα. 
Δ - 3 .) 5 , Ξ 3 -” .) - ἀ 

Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τας χσιρας καὶ 
η .... αν ὧν 3 ιο) - 

41 τοὺς πόδας. "' Ἔτι δὲ ἀπιστούγτων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς, καὶ Όαυ-- Ἡ1οῦυ 31. 19. 
κ 3 -” »’ 

4 µαζόντων, εἶπεν αὐτοῖς ᾿Ἐχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; δὲ ἐπέ- οἳ 
7 .. ’ ” - , 3 ᾽ - 

45 δωκαν αὐτῷ ἰχθύος οπτοῦ µέρος, καὶ ἀπὸ µελισσίου κηρίου καὶ 
ο πώ , 3 ι 2 ο ας τ ’ «ἳ 

44 λαθὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. " ἨἘϊῑπε δὲ αὐτοῖς" Οὗτοι οἵ λόγοι οὓς ολ. ταιὲ. 16, 21. 

. 20 
- πι «με ε/ -- ώ , ν ὅ 20. 18. 

ἐλάλησα ποὸς Όὑμᾶς ἔτι ὦν σὺν ὑμῖν, Ότι δεῖ πληοωθῆναι πάντα τὰ Μα 8 δι. Ί ς µ 
γεγραμµένα ἐν τῷ νόμῳ ἸΜωῦσέως καὶ Προφήταις καὶ μαλμοῖς περὶ 

45 ἐμοῦ. 
- τν Νο ο - / , ω 

46 εἶπεν αὐτοῖς' Ὅτι οὕτω γέγραπται, καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χρι- 
3 υ" 3 -” » .4 ΄ ς Π ν υ) ν 

41 στον, καὶ ἄναστηναι ἐκ νεκρών τὴ τρίτη ημέρα, Ἱ καὶ κηρυχύηναι ἐπὶ 

, ΄ α΄ . . ο) , ᾽ .. 

Τοτε διηνοιξεν αὐτῶν τὸν γοῦν, τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς 

δ 9. 8Ι. 
ἃ 10. 98, 

Αοΐς 17. 8. 
ᾳ Αοὶς 19. 98. 
1 οομη 2. 12. 

. . 3 .. ι ν ιν »/ ς ο) 3 ρα ) ζ9 

τῷ ογοµατι αυτου µεταγοιαν και αφεσιν αμαρτιωγ εις παγτα τα ευγη, 

45 ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. ""γμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. 5 καὶ τοῦ. 15. 97. 

5 Γ μα 3 ’ 3 Β ὁ ΄ --- Φ κ ο. 5. - Ὑ 8 1οἶιπ 14. 26. 49 ἴδου, ἐγὼ αποστέλλω την ἐπαγγελίαν του πατρος µου ἐφ υμᾶς" υμεῖς αρ 
16, 7. - , ς η ο ’ Π ᾶ 

δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Περουσαλὴμ, ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ λοιι.α. 

ὄψους. 

50 

ΠΟΠΥΠΠΟΙ, Όα{ ]οΐπεά {ογ οπαρ]ῃαςί. Όπ πο ᾖ6υν- 
1 ποίοπς οἳ ερἰπΙ!5, 5οθ Ἐθο. γη. Τί πιαΥ ο 
αάάεά Όναί οατ Τ,οτά ππεαπί ποί {ο οοιηίεπαηςθ 
Ώιοες ποίῖοης, Ῥαΐ {ο 5Ἠπουν Πΐ5 Ἠοαγθγς {]ιαί, αο- 
οοτάῖπς {ο Οπεῖχ οιοπ ΠποίΙοπς οῇ βρΙΓ{Β, πα οοι]ἀ 
ποί Ὁο οπθ. 

38. διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσι.] ΟΕ 5 π9ο ο{ ἆνα- 
βαίνειν --, ενα [ιαπ «γσογε ΘΧαΠΙΡΙες ατο α- 
ἀπεεὰ ὮΥ ΥΝείς., ν]ήσ Ίο” ναί Τέ 5 ποία 
Ἠευταίαπι. Τι 19 Γουπά ἵπ αἲ] Ἱαπραασος. 

99, πνεῦμα ---οὖκ ἔχει] Τη ννα Ῥτοβαβ]γ 
..- αστεθαβ]γ {ο έλα σεποτα] ορ]πίοπ ο{ αἲ] πα- 

.. 366 Όιο Νοίο οἳ Οτοί. απά νε ΠΙΠΊΕΓΟΙΙΒ 
Οαφε]σαὶ οἰαάοπς αἀάποεά Ὦγ λαοί, ΠιαΠγ οῇ 
ψιηον ({οσοί νετ ντι οίλετς οἱ πιγ οΝ/Π) ΠιαΥ ϱο 
βεοῃ {π Ἠεσεῃβ. ΞΥΠΟΡ. 

4Ι. ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χ.] ἸἜΤηϊ9 ἵ8 
οἆ ἵπ ππίατο, Τ]ο ἀῑδεῖριες γοί ασιμβραά; 

αρ {9 εοπιθίίπιος 1 οπβο ΟΠ {νο ΟΟςΙΤΓΟΠΟΘ οῇ 
εγεπία νοτγ Γε]εἴίος, νΥμ{ο]ι Ἠαρρεῃ αἀἀεπ]γ απἀ 
ππεχροσίεά]γ. ο Οήπκ νο παν ἴοο ροοᾷ {ο 
ὃς Ῥεενοά, απά [αποΥ νο το ἀτοππηῖησ. 8ο Ονἰά. 
Τατάα οοἱ οί πιαρηί» τεῦα. Ίπομβρο Πάο8. 

43. ἀπὸ µελισσίου κηρίου.] Α (εαποπί Γοοὰ νε] 
Όνο αποϊοηῖς, οκροσία]]γ Όνοφο νν]ο βαδ[οά αὐ- 
αιαππίούκηοκς οὗ 41εί. 

44. οἵτοι οἵ λόγοι (5οἳ]. εἰσὶ] οὓς ἔλ. ἃτο.] Τ]ο 
.- {ψ, “Το .- --- ων πο, νο Τ ναβ 
νὈν νο, Ἱπιροτίοά Όναί αἲ Οήπσς νυτίση οὗ πιο 
οκ σαι, Ῥγαϊ, απά τοβηττοςίίο) αἰου]ά Ὦο 

Ιῆ]]οά.” Το Λκαίπ ατο ρα [ωγ νο Εασίο- 
ϱ;αρ]ία, Ἀν Ἰνείηρ να οἨ]εΓ Ώου] οἱ ναί ἀῑνίκιοῃ 
οἱ Όνε ο, ἜΜ. Τὰ γεγρ. “« ν]ήο]ν αγ ντ τοῃ.” 

.. ὀήνοιζεν α. τὸν ν.] Την ἵπ νοτγ ἀἰκιίποί ἵπ 
κεπκο οπι Όνο επρ]απαίοη ο ιο Νοτίρίηγον 
πιεηήσποᾶ καρτα νετ, ΣΤ., ππά ἱπιρογίκ Λη θη- 
Πσηηαπίπα οἳ να πηπᾶ Ὦγ Ακαἰκεήηρ νο Πτα] 
Ῥοψεγκ; απᾶ Ἡ Παν Ἱπε[αδο ἠπο[ίηίπς παπά οἷπ- 
Ρος Όνο πήπᾶ το απ {ο νο Κπον]οᾶσο {ῃ 
απεσαος, 5ο Ασα χνὶ, 4. Κίριος διήνοιζε τὴν 

ᾷ 2, ἰοίο. 

- 3 . ἁ ᾽ ω 

'Ἔξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἲς Βηθανίαν" καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας "Α9951-13. 

καρδίαν πι οσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ Π. ὨῬ]αί., 
οἶίεὰ ΡΥ νε, βαγς οῇ {1ο τεαάίηπς οῇ {ιο Ῥοοίς : 
προσανοίγει καὶ προσκλίνει τὴν τοῦ νέου ψυχὴν φιλο- 
σοφίας λόγοις. 

41. καὶ κηρυχθῆναι, ὅτο.] 34βρΙΥ δεῖ {οπα {1 
ἔδει {οτοσοῖης. 

----ἀρζάμενον ἀπὸ Ἱ.] ῬατΠοῖρ]ας, Ραβδίνο ο: 
πευίος, 4Γθ ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΒ (α5 Ἠεγο) Ρυ{ ΙΠΙΡΕΓΦΟΠΑΙΙΥ 
1π {λε ποιίετσοπἀςτ. ἜΤ]ο Λοοις. ἶ5 α5ες Ιηδίθαὰ 
οἱ α (αεπίς, οῇ/ οοΠβεαπεποθ, ἜΤ]5 {ιο 5θη56 ἶ8 
« ιο Ῥεσϊπηϊηςσ Ῥοΐπςσ πιαάο.”. 3ο ΡΗ]οδίτ, Ερὶεί. 
ο. ὦ, ἘΕπῆλθες ἔθνη --- ἀπὸ Συρίας ἀρξάμενος. 
Τ]αί ια οοπππιεποσιποπέ βου]ά Ὁς πιαάο {οπι 
/ογα5α]οπῃ γνας ποσοτάἶπσ {ο α οτί οἳ αποϊεπί Ργθ- 
τορα{Ίνο ος να Ἠο]Υγ οΙγ. 

(6αγς ΟΥ) οἳ ια 48. τούτων] ΊἸἈΝαππο] 
ονοπ!ίς ο Πιο Η{ο,  οαεἡ, παπά ο5ροςἶα]]γ γεδγγες- 
ἶοπ οἳ Ο πεί, α8 απ πποφιίνοσα] ρτοοξ οἳ λίς Ὠ- 
γίπο ππ]βδίοη. 

49. ἐπαγγελίαν] Ἱ. 6. ιο Οήπσ Ρτοπηϊςοά, ΠαΠΠΟ- 
Ἰγ, νο σἱῇ οὗ ἠνο Πο]γ Αριτ. ᾿Εξ ύψους, Ι. ο. ἐξ 
οὐρανοῦ, νν π]ο] 86Η86 «ΟΠΠ τπΙς ἨΠοτπο ᾿Γου]Κκο)9 4θ- 
τἱναίοπ οῇ πρανεπ, 5 ρατοἶρίο ραδί οῇ Ἱνσαραπ {ο 
Ἰιραῦε, γα. 39 Όιο ΟτοθΚ οὑρανὸς 60ΙΠ6Β {οπι 
ὄρω, [ο ταἱρο, 

--- ἐνόύσησθε.] ᾿Ενδύεσθαι ΠΠΒΝΝΟΤΕ {ο {ο Ἠοῦ. 
υ) 19 απά πο ΤΠ ὑπάμογε; Ὀμε, Πο ἔΊνοπα, ἰ8, 
Ῥοα {η χο Οπεείσα] απά Βοτιρίατα] ννγ{οτς, 19ο 1η 
Όνο β6ηβο {0 β6 παρά ; ἶ. ο. οοπαρ]οίο]γ αγηἰφ]οὰ 
ΜΗ ΠΠΥ Ῥονετ; ΠΟ ΕνοιρἩ περιβάλλεσθαι ππὰ 
ἐνόύεσθαι Όο αφοὰ ρτοπιβοπο]γ ἵπ ἠιο Ν., Ἡ., γοι 
Ρτοροατ]γ, νο ΓοτήποΥ αἰσηίβον {ο ομµί α τοῦο αΏοιϊ 
οπα, Όπο Ἱπίίον {ο Ὅο Ἱπνο]νος πα οοπί οἵ 8ΟΠΙΟ 
ατίσ]ο ο) ἄτομαι νήσο] Ἱπιρ]ίον α- Η11γ ο]ομίηα 
Όνο ρατῖ, οἵ ν]ο]ο οὗ Ὠνο Ῥοάγ. Ό ή οπΙββίο 
οὗ ἂν ην Όνο Οοπ]αποίίνο, απά οἩ νο ΓΌτος ἵῃ 
σοπογα] νν]νο οκρτομκο, κοο 16 ΠπαβίΟΙΥ ΕἱοΓ- 
πο Ὦγ Ἠστίήπμα, αρ]οίποςά [ο Όλο πονν οὐ {ση 
οὗ 5ιορ]ι, Τ]ον, 

50. ἱζήγαγε-ῖζω.] Τα Όιοτο ἵν Ίνοτο πο ϱΡίε- 

πιο Γγετε λλμως 0. 0, ϱϐ 
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α Ματκ]6, 19. ὁὸ».»- ὸ9 / 3 , π Δ , ω δὲ ο δι .. - " 
ἁοι1.9, αυτου εὔλόγησεν αυτους. Καὶ ἐγένετο, ἐν τῳ εὐλογεῖν αὐτον αὐτοὺς, δΙ 

διέστη ἄπ᾿ αὐτῶν, καὶ ἀνεφέρετο εἲς τὸν οὐρανόν. Καὶ αὐτοὶ προσ- ὔ8 
κυνήσαντες αὐτὸν, ὑπέστρεψαν εἲς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης ' 
καὶ ἦσαν διαπανιὸς ἐν τῷ Ἱερῷ, αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. 63 
ἀμήν. | 

ο ο ο ον ας ορ. 
Οαβαίο. Όπ ο εοεπιίπᾳ ἀἰδοτεραπογ, 86ε6 {ο Είπα ενεῃ Ονουρ]ι αὈδοπί παπά Πην]εῖρ]ε; α ἀεεί- 
Τουνηβ. βίνο ΡτοοΓ οἳ Όπε ορίπίοη πεγ επ{ετίαϊπεὰ οἱ Ἠι8 

6. προσκυνήσαντες αὐτόν.] Τ]1θ ἴθτπι Ἠετο πιαδί Ὠϊν]ιπί{γ. 

' 



ο.» 

Το ΚΑΤΑ Ι9ΑΑΝΝΗΝ 

ΕΥάΡΓΡΠΓΕΑ4{ΤΟΝ. 

ι Ι. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὃ «4όγος, καὶ ὃ «4όγος ἦν πρὸς τὸν Θεὺν, καὺ σι ζοἶι 1. 8. 

: Θεὸς ἦν ὁ όγος Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. " Πάντα δι 

ΟΡ αἲ! εἶνε (.οβ8ρε!», (5 πιαγ ὃο οοηκἰἀετεά {ια 
πιοβί ἱπιροτίαή{, Ὀοί] α5 τεσατάς ἴπε εα0]θοίς ἔΊνετα 
(τδαίεά οἳ, απά ενα ἀοοίτίπες {πεπςορ {ο ϱε ἀεάισοά. 
Ίπ πο οὔπετ Ἰανο ννε ἴιε τεα] ΡοΓΞΟΠ οΓί1ε Βε- 
ἀθειπετ 5ο ΓΗΙ1Υ εχληδ]ίεά. Ἰηβδοππας] Όλαί ὲ νναβ 
οπ]]εὰ ΒΥ νο Εαίμετς ἔιε ΑΒρίγέιαἰ Ῥοίωπιο, {]ιε 
Ῥεείς Οικ. Πε νε οίμεγ Εναηρε]]ςί» 
οἸήεβγ οσσαργ {πειηφε]νες ἵπ πατταῖῖησ ἴπο ουεπίς 
νά ο] ρα οἳτ Γ,οτ4”5 οαγίη]γ οοασςο, 4. ) οῃ 
ναό Ἠϊπιβε], αἰπιοςί εχο]α5!νε]γ, {ο τθσοτὰ νε 

ἵπεσμγαρς οἳ Οητῖκί; απά νηαίενετ, εἰίμοι οἳ 
πνοτὰς ος ἀεεάς, νγας οπ]οα]α{οὰ {ο «πουν οτίῃ Ηίς 
Ὠϊνίπε πια]εςίγ απά ρ]οτΥ, Ηϊ5 Ὠανίπο οτἰρῖη, ἴπε 
παίητο οὗ τε οΏ]οο οοπαπα πεὰ {ο Ἠἶπα ὮΥ ινα 
Εαΐλνοτ, απά {πε εβῖοαοΥ ος Πὶς ἆθαῖ]ι 45 αΠ Πἴ0ΠΘ- 
ππεηί {ος ια εἴηπβ οἱ να νγοτ]ά. ἜΤ]ε οἴ]νετ Ενναή- 

Ηβίς ανα, Ιπάεθά, Ἱπου]σοαίεά Οπής βαπάπιπεπίαἱ 
ο νο: Ῥαΐ οπ]Υ οσσαβἰοπα]]γ απ ἠπεϊάεπία[{η, 
{οἶνη ρτο[εκεεά]γ απά ιίεπια(ἱεα[{ή. ἴπ ποί, Όιθ 

οἳ δι. ολη ἵπ νηἶπρ Οπής (ποερε]ί ἀῑ- 
[ογοὰ πιαετία]]γ [τοπ ναί οὗ ο ολο ο ό-- 
Ἠκία, Τί νναβ ποῖ {ο γνγίε α Πήδίογή ο/ ιο Πίο 
ΟΟνίκε, Όπέ {ο βε]οοί βοππθ οἱ ἴἶν πιοδί τοπιατ]καὐ]ο 
ε” οἳ Ἠ5 ρεΓβοπα] ἨβίοτΥ, ἵπ οτάετ (οτοῦγ {ο 

{τοάμσε βοἶπο ο Όνο πιο Ἱπερογίππί ο 9 αἷς- 
εσγαεε, ἵπ η θε βροκε ο Ἰήπηβα]{, Πή5 Ρετροη, 
απά Ἠ οβΐσε : Ἰπίεπάϊηρ ἴἼγετοῦγ {ο ἀοιποπείταίαο 
Ἠΐα ἁὐωίπρ παίηγε, [ο βπενν νο οχοε]]επογ οῇ 19 
οβΐσα, απά {ο ν{πάἰσαίο Ελα (ται αραἰηκί ενα κ οννβ 
απά δηὐαἰχίπα ΟἨτίκήπης οἱ νοεο πιο, απά 

Ῥογκοῃς ο{ ονοτΥ ασο, --- νο, νν]οί]ιος 
{τοπ νο Ἱπβπεπεθ οἱ εττοτ ος ἆεερ-τοσιεά ρτε]ιι- 
ἀΐσε, ε]ου]ά επιοτίαίη ποῖῖοην ἀετοσπίοτΥ {ο ἴ]ο 
Ἠσπουγ οἵ Όνο Βανίουτ, Την νο Εναπρο]]ρί 8 

: πο Ὁγ τοπογήηᾳ {ο κ] έη οί αγρωπιρη{, Ὀνα 
ιαΐαρ Όνα επίάεπες οί Γαοία, ππὰ ατρίης ἴἶνο αἱἰ- 

οἳ ουσ [,οτὰ Ἠήηκο]ξ, Αν, νο, 5ι, ο] 
διὰ ποῖ Ἱπεοπά {ο ντο νο Π{ρ οἱ ΟἨγίεε, Ίο σοΠΙ- 
ππσπεσα, πο νῖθι ήν Ἠήγι]ν Ὦγ νο Ὑἱερίη Ματγ, 
Ῥ ον Όπεκ Ὀογοπᾶ ονοῃ νο οτοπίήοη οῇ 1ο 
απίγετκε, παπά ἴρπε]νον ναί οὐ Ῥανίουγ οχἰκοὰ 
βε/ογε ναί ρεγίρή. Ἠσ «οΠΠπσῃσσν νν ην α Ώπο- 
ΜΕ (1 κγ επ] εά Όνο (οί Βγοσ ης}, ἴἶνο η 
επά κευκίαρες οἱ νο, αν ναί {ν οἱ εἶνο νν]ο]ο 

: 

2 Ἱπίτα 10, 38, 36. 
{ ΒΡΗ. 8. 9. 

(.οεΡρεΙ!, 5: ελαί ιο ρτοπιϊσεά ἸἨΠεβδιαἩ οτὶςίοᾶ 
Φε[ογο νε Ὀεσϊππϊπς οί έλα γνοτ]ά ιο{ι «οα, απά 
ΥΝΝΑ5 (0): ναί Ηο ἵνας (τοαίογ ο ελα απίνετςο, 
Ῥυΐ νναςδ πιαάς πιαη, απά νε αἴποῃσ ΊηΘΠ, απά ὮΥ 
ννοτάς απά νοτκς πιαπ][εδίοά ἨΙπιξε]{ {ο ϱο ἴ]ιθ 
δοπ οί «οᾶ --- ἀνε Βανίοιτ οὗ ππαπ]πά. Α[ίιοτ 
αἀνοτίίηςσ {ο (λα ννοϊἰσΠίγ {εβίίπιοηγ οῇ άομπ (λα 
Βαρίϊεί, απάἀ τοοοτᾷῖησ {ηο οοπηπηεποῖπσ ΠΙΙΤΟΙ6Β 
τουσ ἵπ σαπα οὗ (σα]]οε απά (ιο Γοππρἱο οῇ 
/οτήδα]οπα, 1 56ο6πή5 {ο Ἰανο Ῥθεῃ πο Ιπίοπί οῇ 
Ώιο Εναησε]]κί (ο Γαγπίδη 5 τοαάστς γή] 5οπηθ 
αρρείπιεπς οἱ ιο Πλἰδευιγες ο Οιγὶδέ, ἵπ οτάεγ 
Ώνεπος {ο οδίαῦ]δῃ απά Π]ακίταίο νο ροβδἶουηβ 
Ἰαιά ἀοννη ἵπ πε Ῥτοίασθ. Εοτ ]ῃ 6ποἩ γοατ οΓ 
Ο1ες παϊπΙςίώΥγ Ίνα Ἰας πατταίεά οαγίαϊη αοἰίοΠ8 
απά πιγασ[ες, απά τοοοτάοὰ οσγίαϊπ οἱκοσιμγδος ἵπ 
νπ]ο] ος Φανίοισ δροκο ΟΡ 9 ΡοΓ5ΟΠ απά ο[ῇσο, 
ΤΈ]ιορε αοἶοπς Ίο 56ΘΙΠ5 {ο Ἠανο τε]αίαεά 5οἱα]} νν(]ι 
α νίαονν {ο νο ἀἱκοσιγδο ΝνΠ]ο]ι σανο τῖδο {ο {]1θΠῃ, 
Α5 ἴο Όιο πιίγαςίες, 1 ννας ποί (566 χχ. ὁ].) 8 
ΙπίοπΙοΠ {ο ποσατημ]α{ίο α8 ΠΙ4ΠΥ Ιηδίαποθς 45 Ρος- 
αἰυ]ο οὗ νο πιἰτασι]ουβ ρονγετς οχοτίοά ὢγ Οητὶςέ; 
Ῥη{ ΟΠΙΥ Όνοβο ο] ννεγο Ὀρδί αἀαρίοὰ {ο ἴἶιο 
ΡΙτροβε ο Πΐ5 (1οβρε]. Ίο /αἱον ἀἱδοσιτεος οἳ 
ος Τιοτὰ, απά ιο Ἰβίοτγ οῇ Ἠῖ6 ραβείοἩ, ἀθαίἩ, 
απο τοβυγγοσίίοἨ, δὲ. οἶνη ας πποτο {α1]1γ ἀοίαι]ος, 
Ρον ναι ϱ Ἠτήβ ίσης πηὶση{ Όο αβειτοὰ ο) ένο γοιί- 
ἐν ος Πή ἀραίή (5ο ρτοαί Ὀείπρ 1ο οΠϊοπογ ἴἨοτο- 
ος) απά Ὠναί Ώνογ πηϊσηί Ὀο οοπνίησθὰ ο) Ἠβ8 γοβ- 
ἩγγοοΠίση ππά νο ϱ]οτΥ πο νίσἩ, α[ίοι ἀοπί], 1ο 
νας τοσε]νοὰ, 
Ρο πἀνοτί {ο νο ρογεοπα] Ἠήβίοτγ οῇ ιο Έναή- 

ρα] Πήπιβα]{, ευῄϊσο Ἱ {ο βαν ναί, ας Ὀοίπρ ο 
βοη ο α τοµβροσ(αρ]ο ΝΙαρίον ΕἸοτιηπη, Ἰνο παιδί 
Πάνο Ἠπὰ α (ο]οταθ]ο οὐμοπίίοςς απά αἰνοισ]ι 
υπο ρτοίοηκίοη» {ο οπγπίηµ Ρτοροτ]γ κο οπ]]οὰ, 
οομ]ά πο Ὁο (στοά ἠἠλογαίο. ο απ ήν Ὀτοίίνου 
απο Ἰπά ρτοῦαῦ]γ τοσοίνος α οπτοβα] οσοι 
ρα μσαίσπ ; Ἰιὰ Ώσση ννο]] στοιπάσς ἵπ νο Βοτίρ- 
ἴμτον, ΙΓ πος ἵπ νο οἱ ρίηα], νο ἵπ Όλο Άντο-ς να] - 
46ο Ὑογείοη, οἱ Ῥαταρτηκο, απ ἵπ νο Βορίο παπά 
νετο ρτοῦα ην πο νν]νο]ν ππνογκος τη νο Ἠπυ- 
Μπίσα] Ἱσπγηίηςρ ο νο άν. τοπ Ό1ο πιο Ὠνπί 
"ιογ τοσεἰνεά Ονοῖτ Ππιποδίαίο σα] ποπ Οκ, 
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α Πηΐνα, ὃ. 19. 

Όιου Ώδσαπιο ἤγδί Ἰής αἰἱκοίρίες, χει 5 εοποίαπέ 
αἰεπάαπ/α, απά Ια511γ ννετο αρροϊηίοά νι ο ποτβ 
αν Αγοφί[εκ. ἨΝΙΙΙ τοβρθοί {ο να εἰιαγασίεν παπά 
αἱκροφ[ίοπ οἱ νο Εναπρε]]δί, νο Ἠανα ενετγ τοᾶ- 
εοπ {ο επ] ναί ΤΠ ννας αἱ οπσς {Παπ απά απηῖα- 
ψ]α, απ ἶπσ ειπαν νι Πτπππθρ. Ἠεπος Ίο 
Ῥδσππιο να οὐ]εοί ο{ οας Γ,ογ4” ρεσυ]ίας τερατὰ 
απά οοπβάεπος, νήσο] Ἐν τεραίἆ ὮΥ νο πιοδί 5{η- 
οετο αἰίασππεηῖ [ο Με Μαδίοτ. 
ιο σπμίπεπεςς οἳ να Ρτοκοπί (1οβρε] ἶ5 Ἱπῃ- 

οαυεβ({οπαῦ]α; πο οΠΙγ α5 αἴιορίεά Ὦγ νο βίτοπρ- 
οί Ἱπίεγπα] ονἰάσησε (ΗπΙΠΕΙΥ, ἵῃ νο αίγ]ε απἀ 
ΙΠΠΠΠΕ6Σ, πα οἰτουπιριαπ{α τν οὗ Π5 ἀείαι]ς, απά 
ὕιο ονἰἀοπί πιατ]κ5 οἱ νο ντο) Ἱνανίησ Όδεςῃ πΠ 
ογο-νίποςς οῇ πιπο] παί Ἠα το]αίες), Ὀπί ἵνα 
εἰτοησοςί οαπΊεγπαί ενἰάρηςσςο, ἵπ απ ΠΠΌτοΚκεΠ οΠαίῃ 
ο) {οβπποπίος Γτοπη υγίίους 1η νο Αροείο]ίσα] ασα 
ὀοννη 1ο ἴαί οὗ) Βρίρµαπίας. ΟἨΤΥΕ., απά «οτοπῃς, 
Τ ννας, Ιπάσεά, πδνοτ ἀδραίος, απ] Ιατε]γ, ὉΥ 
Εγοἰςε]ιπεἰάεν ; νν]οςο ἀοαδ!5, ο/ονοτ, πανο Ὀδοῃ, 
45 ο οοη/65568, οΠ{ΙΓΘ]γ τοπιονοὰ Ὦν πα ν6οτγ αὖ]α 
νγιίθγς νν]λο οππ1ο Γογν/ατά {ο ππαϊπίαῖη 6 παίπθη- 
Ποίἵγ οἱ το (οβρεΙ. Ομ ιο ϱεμΙΙπεπεςς ο α 
Ραγσι]ατ ρατί οἳ 1, παπηε]ν, νο πατταϊίνε οῇ ια 
νοππαη ἴπκον ἵῃ αἀπ]ίοτν, οἩ. νἨΙ. 1 ---- 11. απά αἰκο 
ο/ οἩ. χχῖ., 5οθ {πο Ἀοίος ἵῃπ Ίοο. 

Το αἀνοτί {ο ἴ]α οοπίεπ/ οἳ ες (οβρεΙ, ενα 
Ἐναησε]ϊεί Ἰα5 α βίγ]ο απά ΠΙΠΠΠΕΓ ροου]ίατ {ο 
Ἰήπηςο]{, απ] τησ ρ]αΐπησςς οΓάἱσίίοη νι εαὈ) η ΕΥ 
οῇ ολα γποίο --- ποί 54ο α5 τος] ποπ ατί, δα 
ἶ οπσοπάφτοά Ὦγ πιαρπ]πόα οὗ σοποερίίοῃ ππ]τοά 
να παἴιτα] «προϊν οῇ οχρτθβδίοη, απά νμήσ]ι, 
οοπηῖης /γοπι ἴ]ιο Ἀεατί, 6ΡΘΠΚ5 {ο Όνε Ἰδατί, Της 
(ςοερο! 15, Ἀοννονοτ, ὉΥ πο πιολης νου Τ5 ἁΠΠΠ- 
ο] 1ος, κ Πίο πηαν ὃς αδοτ]υες, 1. {ο πο πὈείτικο- 
ηθβς ΟΓ {11ο ευ ρ]εοῖς ἴχογο {τοαῖοά οἳς 241Υ, ἴο τ]να 
ἁαπτκ οαπδί ππά ΠππΠΠοΓ οῇ ἴηο ννγίον; 941Υ, ἴο ἴἶνα 
αἰτοπρ]ν Ἠουγαῖο ολαγασίοτ οῇ ιο εἴγ]ο: απά ναί 
πο -8 ἵπ ιο αοσθρίαίοη ο) ννογᾷς, (5οπιο οῇ 
νήσο] ατα ροσ ασ {ο ᾖήπικοΙς) Ῥαξ ἵπ πο κατα σίαγο 
οῇ Ἰής «οηίσησθς, παπά οερεσἰπ]]ν ἵηπ {πο 1.ο οῇ {πο 
Ύοηεος, Ὑ λογο {πα/]ασο οἳ Ῥαδΐ, Ῥτοκεπί, απᾶ 
πίτα, ἶς ποί ππ/γοηπεηί. Ἠοησε, α[ίοτ αἲ] Όνα 
Ιαὔνογ νν]]ο]ι τας Ώδθῃ 5ο ρτοβιςε]ν Ὀο5ίοννεὰ προΠ 
τ ὂν Ἰοπτηοά απά ρίοις Εχροδίίογς (ο) ννποπη ἴἶνα 
πποκ{ κ πσα]κῃοά ατο ϱ αἰνίπ, Βοσα, (τοῦ, [,αππρο, 
Τήέπι,, Καπ. απά Τηο]ασ]κ), γοῖ Όποτο 18 πο ΑΠΥ 
Ῥοο]κ οἳ ᾖνο Ν. Τ, οῇ νν]ο]ν νο Ἱπίοτρτοίαίίοη 8 
φνσθἨ 5ο αποθγίπίπ απά ἀευπίοπρ]ο, Αοσοτάϊηρ]ν, 
νο Εάῑίοτ ο) νο ργοβοπί ννοτ] Ίνης [οαπά Τϊ ποςθ8- 
κηγν {ο ᾖ5ο ονοτν οχοτίίοη ἵπ Ἠς Ῥονογ ἴο ναη- 
ο 1ςΗ νο ἀλῆο]]σος, παπά ρ]ασο ἴ]νο Ἱποτρτο( ο, 
ἵπ ΦΟΠΊ6 ΠΠΘΗΒΙΤΟ, ΟΠ χο απο Γοοῖίηρ οὗ οετίαἰπίγ, 
ογ φοπποίμίπσ αρρτοασμίης Το , 8 ἵπ Όνο οἴ]νοτ 
(αοβρε]ς, 

Βυϊ το οοηκ]άοτ πο τοπιαϊηίπσ οἰτουπηβδίππσςϐ 
οοπηθοίθᾶ νι ή (οεροί, παππε]γ, αφ {ο νο 
Ρίαςςο 10/9), απὰ ἐἶπιο ο] Ἱ Ὕνας τον: Όιο 
πηππίπιοις γοῖσο οΓ παπα γ {οεήῇος Οναί Όνο 
Ῥίαορ ννας Πρ]οκς. Απά {ο Ονίς αἲ] νο πιούσγης 
τοπ ἳ]ν αβεοπτ. Όπ ιο πιο, Ἰοννονοτ, σοηβἰάοτ- 
αὐ]ο ἀϊῄοτοπου οὗ ορίπίοη οχἰκίς, Τ ας Όδου {ο 
οπογα]ὶ βοπίπιοηί, οι] ο) αποϊοπί απά πιοάστη 
παντος, Ενα 1ξ να ρη)]α]νοά Ώου {ιο οἶρκε οί 
{ο βγκί ορη (γή. ἨΝήΙο «οπιο οῇ (ποβο ἨΊνο ατα 
Ὀοδί πρίο {ο Ἰπάσο ο) επο] ηπίίοτα (48 Ἱαπιρο, 
Γπτήπου, Όννον, Τΐπα., απ Κπν.ι}, εαρροςο ἴ το 
Ἰμνο Όσοῃ επ ίοη Ὀε[ογο ἴἶνο ἀοείτασίίοι οὗ κα ετι- 

10ΗΝ ΟΠΑΡ. Ι. 4, ὔ. 

ε) - , 7 - . δς. 

αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ 4 
. ή ἵνα ΐ . - - ” ΄ η . ᾽ . - 

ζωή Ἠν, καὶ η ζωή Π το φως των ανθρώπων. "καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ ὅ 
΄ ΄ .λ ς ΄ ο ” 

σκοτίᾳ φαίγει, καὶ η σκοτία αὐτο οὐ κατελαδεν. 

βπἱοπας Ενουσ]ι ἴνεγ ἀῑΠετ αφ ἴο Ένα οχαςί ἀαιο. 
}ο [ορηιεγ ορίπίοη Ἰπάθσά, ἵ9 α]]ερεά {ο ὃς πποθε 
ασγοεαβίε {0 απεῖεπέ αμ ]ιογήη. Ὑαὶ νε ἴεείίππο- 
π105 αάάμεςὰ απο αἱηνοςί οπίτεὶγ [τοπ νντίοτε 
(51ος ας Ερίρηαπίας, ΤἩουδοτος, απᾶ Πετοπιε) ο 
ἃ Ρετῖοὰ {οο Γατ τειποῖς {τοπα ἴπε Αροείο]ῖο αρ {ο 
Ἠπνε ππασ ναἰσης, Ἰπ [αο, νο οπ]ν απεϊεηε 
ππἰλοτίτγ α]]οσεά ἵς Ίτεπαις αρ. Ἐπκερ. Εοε]. 
Πε. ν. ὃ. (νηοτε, Ἰοννδνος, 1 ἵν ππετε]γ εαἰά ναί 
)οἨή. νντοίο α/[ῖεγ νε οἴποτ Ενπηρε][είκ) απά αη- 
οίπετ ρά55αρε οἶτεὰ {τοπ Ἠΐπι Ὁ πετ γ]. 151, 
{τοπ γή 1 Ἠας Όεσῃ Ἱη[εττεά, Ὀπί εν ψγεσα- 
γοµκίή, Ὠιαί Ομ (,οερε] ννας ννγίεη ᾖ α[τεγ 
Όναο ἀθείταςίίοη οῇ Σεταβα]θπη. (Οεογίαϊπ]γ πε ον]- 
ἀεποε 5 ποῖ 5ης] ας {ο κα Ρ]]κ]ι νο ροῖπί ἵῃ απες- 
Ποη. Απά γε ορίπΊοη Πφε]Γκεθπης ἴο Ίνανε οτἱρῖ- 
παϊες ἵπ (ε ποίίοπ, Ργενα]επί Ὀοῖ]ι ἵῃ απο[επί απιἀ 
ππούετη πιες (Οαἳ ἀεκίτογεὰ Ὦγ ΤἩήπιαη, ἵη α 
πιαδίετ]ν Τἱβεοτίαίίοηπ, 4ε ἨΤεκϊσίς (ποκ. ἴπ 
1υαπρ. «σαπ. [Γακίγα φιακέκ), ναί πῖς (.οερο] 
Ὑας ὙΤΗίΟΠ [ος νο Ῥρυτροςε οὗ οοπβα πρ ἴνθ 
Ἠετορίες οῇ Όνε (ποείϊσς απά οἴετε αφ ἴο ἴθ 
ΡΕεΙ5οΠ οὗ Ολγὶκί, Ἰπάθεά, 1 νο ἱποαίτο γν]αί 
εἰάσπορ ἵς α]]οροὰ Γοτ ναί ορίπίοῃ, 5ενογα] οχ- 
γεβδίοης ἵπ πα βΏγοεπιε ατα ροϊητεά οὐ, απά α 
Ὃν/ οποτε οσουιτίης αρ απά ἀογνη ἵῃ νε (οερε]. 
Ὑοῖ ἴἴνοςο οπημόξ, νν](]νοιί ενα πἰά οἳ εἴτοπᾳ ἵπιαρ- 
µίπαΠομ, Ός Ώνοιρ] {ο ρίνε αηγ ρτεαί ενίάεπος : 
απ Εκροδίτοτε Ὀεεί ποφπαἰπίος νν Τε νο οοπίεπί8 
οῇ Οἱ (1οερο] (ας Οα]νίῃ, Ταπιρο, Τήπηαα, Κυί- 
ποῬ!, ποιο, απά Βρ. Β]οπιβε]ά ἵπ Πὴς Τ,εοίατες) 
πγο ἀθοῖάσά]ν οὗ ορίπΊοη ΕΟιαί ἴἶνο ποῖῖοη ἵ9 πῃ- 
Γοαπάσἁ, απά ναί (1 Όνε γνοτὰς οΓ Βρ. άρτεοννέ 
εὔνο ἀθείση οἱ δε. οι ἵπ ντ ῖηα Οι (οερε 
Ὑ5 οΓα σεπογα) παίαγε, ΠπΠΠΕΊΥ {ο «ΟΠνΟΕΥ ἴο 
Οία. ννοτ]ά Ἰπδί ποίῖοης οῇ Όνο τεα] παίατο, 
οατασίοτ, απά οῆσς ο ναί στοαί Τοπ] ννηο 
οππης Το Ἱηβίτασοί απά {ο τεάεσπα ππαπκ]πά.”. 8ο 
Ίοπς. Ἠονίδνετ, ας νο ορίπίον ργεναϊ]οά, Οναί Όλα 
(4ο5ρο6]. γαρ α ροοπείσαί οπ», απά νντίεη {ο ο0Π- 
Ραίο Ἰοτορίθς, πιθη Ἀετο οὐ]σοά ἴο επρροεο ας 
ἰαίο α ἀπῖο αφ Όνο ἨΓο ο Όνο Εναηρε]]ςί ννου]ά ρετ- 
πηῖ, Γοτ νο ρα]ἱσπίίοπ οὗ νο 6 15 εἶποο ια 
Ἠογθρῖος 1η οπθβ{{ομ Ἡογς ποῖ ρτονα]επί Ὀο[οτε ἴἶνα 
Ἰαΐίοτ οπά οῇ νο βγεί οδπ{ΗτΥ. 
Το αἀνετί {ο αποί]οτ ορίηῖοη απιοςέ απ]γοτεα] 

Όναι δε, οἨη νντοίς {ο ερρ]ν νο ἀεβε[εποῖος 
οπηϊκείοης ο) Όνο Γοτππεγ Ἐναηρε]]εῖς ----Γοτ Οπής 
Όνοτο ἶς, Τ αρργε]επά, πο Γοαπάσἶοῃ ἵπ νο ({οερεῖ 
ἠίφεί{. Απά ννπεη Ἡ ἵν αεπιρίες {ο υπῖς Ομ πο- 
στ νι νο /αΐε ἀαίε, νο Ἱπουηβϊκίοπογ ἶ5 «ατε] 

αἲς [ου 1) νο ἀπίο Ὑνογο νν]γαῖ ἔνοςο ννγ]ίογα αἷ. 
οσο, παπά ἵ[ Βί. ομπ ντοῖο {ο επρρ]ν οοτίαϊη ἆ6δ- 
Ποϊοποῖος ἵπ (ἶνα Γογπιοτ Οοβρε]ς, ὝνἩν ατο 5Ο ΤΙΠΠΥ 
Οήπσς απασσοαπταΡ]ν οπές 2 ας, Γοτ Ἱηείαπος, 
Όνο τοπιατκαὺ]ο θα]β]πιοπί οὗ ουσ Τ,οτάε Ρ 
οἷος τοκροείίησ νο ἀθειτασίοῃ οὗ Ἱδτακαῖεπα 
νήσο] ννου]ά Ίνανο (οπάσὰ ἵπ νο Ἰήσ]ιοεί 4ερτοο ἴο 
οοπβγπη ναίονοτ νο Εναηρε]]ςί Ἰπίοπᾶς {ο Ρτονο. 
Μοτοσνοτ, ἵΓ οι. αοἶνη πιθαπέ, ας {ευ βαν, ἴο 
Ρ]ν νο οπή κεἶοῃα παπά εσπβγνε ἔιο αμ ᾖογίη οἱ να 
τνκφ Ἰς 1 Ἠκο]ν, Όναί Ίνο ννου]ά Ἠπνο καῇετεὰ 

ο 40 γοπγε Το εἶαρκο νλουί ἀοῖης εἴίμοτ οπθ 
οτ νο ο νογ. Ύγοεο, Ἰπάςος, νν]ο οοπίοπὰ Γοτ α 
Ἰαΐίο ὁπίο, στοιπά νοπη πο οπ]ν οἩἳ οπή) (οείῖ- 
νοκ γι. .. ο η - "ΒοδκΆοά 
{οπής οἳ 0νθ (αοαρς!. αἲ, ' 

να λθλὰς 38 ης οοπεἰἆστγα ἴποχο ὙἨοπῃ Ἰς 8 



10ΗΝ Ο6ΗΒΑΡ. Ι. 6, 7. 

Τνης. οὗτος ἦλθεν εἲς µαρτυρίαν, ἵνα µαρτυρήση περὶ τοῦ φωτὸς, 

" 

αοοιαϊπ{ες νι ζουνίςεη οαξίοπης απά Παπηες; 5ἶηποε 
Τε σἶνες νατίους εκρ]απαίίοη5 6νεΏ πποτε {τεηιεπί- 
1ν Ῥι. Ματίς απἀ δι. Τμακο. ἜΓ]ε τθαξοη οΓ 
πο, Όπεγ Οπ]ς, νγας, ἐμαί, αἱ ἴπε Επιε νε 
»ί. ομπ υντοίς, ΙΙΔΠΥ ππογε (επί]ες Ἠαά Ῥεει 
εοηγετίεά: απάἀ {ας 1 εσσπηςθ ΠΘΟΘΕΣΑΓΥ ἴο ϱκ- 
Ρἰαϊηπ 5εγεταἰ οἰτουπηξίαποες ἸΝΗΙο τεαι]τοά πο 
εχρ]αηαοη πηί]ε Ώιε «ο εννίσα Ροἱ{γ νας ἵῃπ ἐκ- 
Ἰδίεπος. Τηεθε ατσιπιεηπίς, Ἀονενετ, αγε ταῖ]εΓ 
βρεοίοις (απ 5ο]ιά. Έοτ {]ε Υετγ 541Ώ8 ΓΘΠΡΟΗΣ, 
ἵῃ πεατΙΥ ἔπε 8α1ηθ ἀεστεε, πιὶσηί εχἰςί 3δ ο 59 
γεατς εατ]]ετ. [ρου ἴἶε νν]οἱς, Τὲ εἰοι]ά 5εθπι 
Έιαί ὤωετε ἶ5 πο οοπο]ηςίνε εγἰάσπος αἀάποες Γοτ 
Ώιε ἰαΐε ἀαῖο ἵπ φπεξείοηῃ. ΌἨπ ενα οἵπες Ἰαπά, 
ΠΙΣΗΥ ατσιπιεηί5 ατο υτσεᾷ {οο {ατ ἵπ {ανοιγ ο α 
ἀαίε Ὀείοτε {ἶνε ἀθείτασίίοῃ ο{ πεγαδαί]επι. βθαῇϊσς 
1 {ο καν, Όιαῖ ἴε ατσαπθηίς ἵη σεποτα], (ουση 
ποί αἰ! οὗ θα σα] ΜΜ γεί ονετΏα]αποῬ ἴποες οἩη 
Ώπε οοπίτατγ εἰάἛ. Το αἀνοτί ἴο α {ονν οί Ὀοί]ι ---- 
Ίαπιρο,  Ἠίπη., αιιά οίμοτς αρρεα] {ο ο]. ν.2. “πετ 
ἵ8 αἱ Ἱεταδα]επα Ὦγ {πο «Πεερ ππαγκεί, α Ρροο!,” ὅτο. 
85 α ΡΓΟΟΓ Εἶναί 5 σοερε] πιαςί Ἰανε Ῥεεη γίεη 
Ῥείοτε Όνε ἀθείταςίῖοι οὗ εταδα]θίη; 5ἶπος 1ΐ Γθς- 
ομηΐκες Όια- οἶίν ας ἵπ ῥείπις ννπεῃ ἴηε ννογάς Ίνεγθ 
ντι ρη. Της οίμετς αττεπηρί {ο δεί αδἰἀς, ὮΥ Τθ- 
πιαγκίπσ, Ὠναί νυτίίετς “4ο ποῖ υνεὶσ] ἠνείτ ννοτάς 
5ο εχαο(]ν ;”) απά ναί -« ἠιο Ῥτεσεηί ἴπετο ΤηαΥ ϱθ 
ραῖ {οτ Όπε Ῥαςί {εηςε.”. Βαΐ πε [ογπιεγ ἶ5 α [τῖγ- 
οἶοας5 εκοιςα; απά α5 {ο με αΐεηγ, 546Ἠ ἃα οο0Ἡ- 
Γηβίοη οΓ {θηςε» σπηποί Ό6 αἁματεά πα παγγα(ἶνε. 
Απά νεα 1 19 εασσεείεᾷ Ὠναί ὀεταδαίεπα πισ]έ, 
ἀατίπσς α ρετίοὰ οἱ 260 ος 21 γθατς, Ἠανε τίδεη ΓΓΟΙη 
{5 ταῖης --- γε οΕ εἶναί Όνετο ἶ5 πο φοτί ος Ηἡ5ἰοτῖσα 
ενίάεποες νη]]ο {ο 18 ω{ΐεγ απά ἴοία] ἀθδίγιοίΙοή 
οδερβ5 Όεαγς {65 ΠΠΠΟΠΥ ἵπ Πὶς Βε]1. ν 1. 1. νν]νετε 
Ἡε αγ (ναῖ Ένα νν]οἰα οἳἵγ να 5ο οοπιρ]είθ]γ 
ἀράίτοισά απιά ἀῑισ ιηρ, ὥστε μηδὲ πώποτ᾽ οἰκισθῆναι 
πίστιν ἂν ἔτι παρασχεῖν τοῖς προσελθοὺῦσι. Απά 1, ἵη 
Όπα οουγ5ε οἱ νοβε, α {εν Ἠουδεδ πηἰσηί Ἠανθ 
Ψεεη εγεοίθᾶ, γαι ειτοῖγ ποί 5ο α5 1ο ὃε οπ]]οά α 
οἵίγ, απά Ἠαγε 5 ειτοείς ἀεείσπαίεὰ Ὦγ ΠαΠΙΘΑ. 
οι ατα ἴπετο πναπίίης, ἵπ αάάΠΙοΠ {ο {πο αῦονθ 
ᾳίτοηπςσ ἐπίεγπαί ατσατηθηί5 αἀάασεὰ Ὦγ Όνο (οπι- 
ππεηίαίοτς, νΠο πιπἰηίπίη Όνο ριβ]σαίίοη ᾖε/ογε 
Πρ ἀρκίγασίίοπ οί «Πεγικαίεπε; Ὑν Πίο] τε, Ιον/ενετ, 
εἰοφε]γ οοππεοῖθρά νι νε απθβίίοῃ αφ ἴο Όιθ 
πιαίπ Ῥιεροµρ οἱ νο Εναπσοε]εί, ννπῖο]ι, 1 Πέ ννας, 
5 Τ ομου]ά 66οτα, σπργαί, ενἰἀεπι]γ Ρο]Πί5 {ο α 
ὁ πες [αγ οαγ]{ετ (ππη ἴἶνο «ἱοβο οῇ 11ο βγεί οσΠ{ΗΤΥ. 
Ην τεκρεοί {ο 1 αὔονο ἵννο Ροίηί», ἴἶνα ἀαίρ 
απά νο ἁρκίσπ ος λε (1οβρε!, 1 αΡρΡεπΓΑ Πιοβ! ρτοῦ- 
αὐία, ναι 1 νιας ρα υ]1οὰ ποῖ ν6τγ Ίοηρ αβοτ οι, 

. Ἠπά ροπο Το τονίάο αἱ Ερ]αβας, απά οπΙγ α 
εἰνοτί ρετίοά Ὀοίοτο νο ἀθρίτασίίοη οὗ οτακα]θπι 
παν Αα. ϱ. 69, «ον Ἠπὰ ρτοραῦ]ν 1εβ ὀαάσα 
{οατ οἵ ἄνα γθπτη Ὀοί[οτς, νηοῃ νο (γουβ]ος ννοτθ 
Ὀαρίηπίπα, νεοἷν επάεά ἵπ ο ἀθβίγασ ίσον οἳ (νο 
ανα καί, Ἠπὰ, ἱπάεσά, δε, ἆομπ νΥγίση 80 
Ἰπίο αν Όνο οἶοφο οἱ ιο βγεί οθΗ{ΗΤΥ, Ίο ννοι]ά 
κυτεῖγ Ἠπνο ἆσπο πιο (ονητάς τορτοείησ ιο 

οὗ Όνο Οποκάσς, Οοτηήαης, Νἰοο]αί- 
ἴππα, απᾶ οὔνετα, ναη Ὀατε]γ εππρ]ον α [εν οκ- 

περπᾶσά {ο τοργοκν Εοίγάομηηα»; βίπος 
Όνο Λροσα) Ἠνο Ίναν ση αγο ἔνοπα ρούπ/ρ- 

Ψ, ορείη, κ ας, Ἰνοννδνοτ, νο οχκρτον- 
π απο ήση εἰνου]ὰ αρρεπτ {ο ο καο] αν {ο 

ἱππρίν α «{Ηἱρά ργροεε ἵπ νο ννγίοτ, νο Ἠπνο οΠ]γ 
ἴο κα Ενας, (ος κ (η αοίήι νο Ἀβνονο-πποηίίοη- 
εὐ ζεπεγα! ἀθκίση, Όνογο ντα πο α Ρα γ(σμ/αγ 
σπα, ---παπογ, ο επεσπ ία Όνονο Ἰνοτοιίσαὶ Πο- 

ΥΟΙ., 1. ο 

ο 

3 . ” . 3 . Γ - Π δκὈο . α ’ 

. {.γενετο ἄνθρωπος απεσταλμένος παρα Φεου ' ὄνομα αυτῷ {ωαγ- 
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υ Μαι. 8.1. 
ἡποις. 1. 2, σι 

, Τα ἃ, ἃ, 
ινα ἃ τ. 27. 

Αοΐὶς 19. 24. 

ἄοης, νγ]ο] ρτοῦαῦ]γ νετε εΥεΠ {πει ίαγίῖπσ αρ 
Ἰκε ννεεὰς ἵπ {πε τὶείησ οοτπ. Απά αἰίοισῃ 1 
οαπποί Όε ρτονεά (λαί οί. 1 ομπ Υντοίε {ος λε ρΗγ- 
ροδε οἳ εαρρ]γίης πε οπηϊςδΙοη5 οῇ 5 Ῥτεάςςεξ- 
5οἵ5, Υοί, α5 6 ᾖιας, ΙΠ 8ΟΙΠΘ ΠΠΘάΞΙΗΤΘ, ἀ4οπθ 5ο, 
Ὦ} ἴἶνε Ιπςοτίῖοη οΓ ορτγίαἰπ ρατίῖοι]αςς, ποῖ τος ΙΓ- 
εἀ Ὁγ Πὶς ρτϊποῖρα] ἀεδίση ---- νε πιαγ εαγ ἰπαί ηθ 
Ἱπίεπάεὰά Ἰὶς5 (ἀοεΡε! (ο 6, ἵπ 5οπιε ἀεστος, 51ρ- 
ς φάμαφμιὸ, το, απά οοπ5δεφιθεη!ίΙΥ οοπΏτηιαίοςΥ οἱ, 

εἰτς. 

Ι. 1. εἴ 5εαα. Όπ Ες που]ε Ῥτοεππο (1ΥΠΙ6] 
Αιασιςίπ ἆ4ε Οἵν. Ὀ. κ. 99. ει] π5 α Ῥἱαΐοπίο 
ΡΙΗ]οβορΏετ εαἰά οασΏῖ {ο Όε υυπίεη ἵπ ]είίοτς ο{ 
βο]ἀ, απἀ Ἰαπο αρ Ἰπ αἰ] πο «ΠΙτο]ες5) 5ο απ 
ορ Ὠἱβεοτίαίίοη οἱ Ο. Ὑπαϊησα Τ. 1. Ρ. 192 

---ἐν ἀρχῃ] 5ο]. τοῦ κόσμου. Τε οχκρτοδδίοη 
4Πςυγεις {ο {πο Ηεῦ. ΩΣ, ἵπ 6Η. ᾖ. 1. νλῖσ] 
Ώιε Εναησο]ϊεί 566Π]5 {ο Ἠανο Ἰαά ἵπ παπά. Όπ 
αεοοιηῖ οἱ νε ἦν ΠΙαΠΥ Οοπηπιθηίαίογς οχρ]αίπ 
πε Ῥηταςθ Το ΠΠΕΠΠ ῥε/ογο ιο οτεαίίοη ο) πε 
ψοτ]ά ; τε[εγγῖησ Γοτ ϱχαπρ]ες ο {]λ]5 5επς5ο οὗ ἐν 
ἀρχῃ ἴἵο ο χν. ὅ. Ερῃ. 1. 4. απά Ῥτον. υΗΙ. 20, 
Νηετο Ιΐ ἶ6 πιοτο οχαοί]γ ἀεβπεά Ὁ} ἴ]ιε ρτεοθάίπᾳ 
πρὸ τοῦ αἰῶνος, παπά νε Γο]]ουνίηρ πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆ- 
σαι. Βαΐ πεϊέ]ετ 1π {Πο8θ Ραβδασθς, ΠΟΓ ἴπ ἔπε οπθ 
Ρε[οτε 15, Ίχας ἐν Ργορεγίή ΕΟιὶς 5οηΠη856: ποτ οαπ ἴξ 
ενετ Ἠανε ΙΙ. Τί 19 οη]γ ἐπιρίοά {τοι πο οοπ{εχἰ. 
Έος νλαί ννας οχἰςίῖπσ αέ ἴἶλο οχθα{1οι ΟΕ έχε νΥοτ]ἀ 
πημςί Ἠανο οχκἰκίοὰ δε[ορε Ἱ. Ὦγ ἀρχὴ ἵ5 Ώετα 
πιθαηί ο οτἰσίη οἱ αἲἱ Οΐηπσς; απ ἐν ἆρχῃ ἵδ {ος 
ἐπ᾽ ἀοχῆς, -- Όνο οχρτοςΣίοη ἶ5 ενἰάοπί]ν πιεαηῖ 
{ο ἀερισηαίο οἰεγπῖίη. ἜΓ]ας 1 15 Ὦγ Χοππαςδ ϱκ- 
Ργθβεεά Ὦγ ἄχρονος, ππιεοππιεείεά πο ἐἶπιο. 

--ἦν ὃ Λόγος] Τι 5 ἱπιροβείρ]ε, υνπίη {ο 
Ἠπη {5 οῇ α ννοτὶς οῇ Επί παίπτα, {ο 4ο 4ΠΥ δοτί οΓ 
1α5ήσς {ο να Ἱππρογίαπί, Ὀαΐ πηοςί ἰπίτὶσαίε 5αῦ]οοί 
ος πε Τμοσο. ἵ πιιδί (λετοίοτε οοπίθοπί ΠΙΥΒΕΙΓ 
η] το[οττίπσ νο τοπθγ ἴο ΠιΥ Πἱβοτίαίον ἴπ 
ἨΏεσσεῃς. ΑΥΠΟΡ., αἶδο {ο Γή άπλαῃ, ρ. ο] ---- 39. απᾶ 
Γον/ηδεπᾶ Ν. Τ. ΟἨτοῃ. Ρ. Τ. 5οφα. αἱδο Ὀτ. Βτ- 
ίοπ”ς Βαπιρίοη Τ,οοίμτες, Ρρ. 219 ---ᾱᾱ. Παίονες, 
ΠΙΑΥ Ὀς (ο 6οµγος ΓΟΠα Νπεπσς 3. ἆομπ Ὀουτον)- 
οἆ 5 ἴστπα, αἲ] Όνο Ὀορί Ἱπ[οτιπες Ιποίτους ατθ 
αστεθά (οοπίτατγ {ο ιο Γ πιαγίαπκ) ναί 1 ἀοςίσ- 
παίος α τοπ] »ηυβ]κίίησ Ὠείπς, απά ποί απ αἰίγὶ- 
Λιάς. --- π5 Ἠἱκάοπα ος Ἠθαβοῃ. ἸΙπάσος, ἴἶιο Ῥοτ- 
ϱοπα)1έγ οΕ ία Τ,ομος 198 ππαπ]{οςί {οτι ο ννλο]θ 
οἱ 01ο Ῥτοειπο. 
1ο τοπάςτ ΠΙΑΥ οοπβη]{ νο ΙΠΙπΙαΤΥ Ὁγ γ]- 

Πίπσα ος Γονηβδεπά οἨ πο βαὐφδίαποο 0Η 11ο 5ΘΗ89 
οοπίαϊποά ἵπ Οπής Ῥτοῦπα, απά πο (αποβιῖσα] Ἠετο- 
{ες νν]ήο] οσο] οἸαδθ Ἰα5 Ῥοσῃ Φαμροφρά ἴο οἩ- 
οουπίοτ, 

----πρὸς τὸν Θεόν.] ἜΤ]νο ρ]ιγαβο εἶναι πρὸς τὸν Θεὸν 
ἀεποίον οἶοβο ΗΠΙΟΠ απ Ἱππιπίο ποοϊοῖγ, απά, ἵπ 
Ώνο ῥρτοκοπί οοπ{οχί, οοπαρατοά νι 1, δ. απά 1 
{ομπ 1, ἓ, οπηποί Όο (Πποισ {ο πιοπΠ 1988 {απ 
οοπιπωωπίοπι οί ἔιο Πδἱνίπο πα/ηγο, πιά ρατοἱραἶοι 
ος Όνο Ὠνίπε σἱοτγ απά ππα]οίγ, ος μμ α οΟΠΙ- 
πΙΠΙΙΥ αἶκο οἱ αοΓἶσπ παπά ορ κεν. Γη ΡΝΟΤ- 
Πο 14 τοροα(οἆ ἵπ νο ποχί νογκο; γοι, ας Γήπ, 
οὔαογνα», ''ποι ὃν α Ηοῦτονν ϱἱσυΠαδπα, Ὀ{ ἵπ ΟΓ- 
46 {ο πποτο (]ἷγ οχρ]αίη ναί ἵ πιοππί ὮΥ ΕΝ 
εἶναι πρὸς τὸν Οεὸν, παπά {ο αλονν Ίου ιο [,οτὰ αβοά 
ππά ονἰποςὰ ήν πιπ]ομίγ, παπά νο Ὠϊνίπο ρονος 
μή σι Ίνα νά ντι νο Εαι]νονς απ εάς {ο 4ο ο]αγο 
ήν Ὠϊνίπο ἀἰσπίιν Ὦν α πονν ασ σΗΙ, 

--καὶ Οὺς ἦν ὃ Λόγος] Ἴ]νο κοηµο ἵ 6Ι6ΑΤΊΥ 
40 
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ς Ἱπέσα, 8, 19, 
4 8. 12. 
4 9. δ. 
ά 11. 46, 

’ ΄ ε) α΄ . 

πάντες πιστεύσωσι δι αὐτοῦ. 

τυρήσῃη περὶ τοῦ φωτός. Ὁ Ἡν 

6 απά Όνο Τ,οσος να (04. “Ὁ Λόγος Ὀείπρ να 
ιῤ/εοί, παπά Οεὸς "ια ῥγεάἰσαίε, 38 1η φον ἵν. 34. 
Πνεῦμα ὁ Οεὺς. απά ἵν. ὃ. ὃ Θεὺς ἀγάπη ἐστιν. Τ]ε 
(επιστ οὗ οτε] τας, νο, ἴο ἀθδίτογ Ες Ἱγγείτα- 
ραῦ]ε (65ΗΠΙΟΠΥ {ο Ὠνο (1οἀ]μοαά οὗ 6 σδις (μτίςε, 
νομ]ά αἱτοτ Θεὸς {ο Θεοῦ, πιεί νν Ον ννε πιοτίίοὰ 
ολαββεπιεηί τοπ Βεημ. ππά οί. Βοπιθ Ιπίοτ 
Βοοἱπίαμς Ἰανο αεπιρίεᾶά {ο οΟΠΙΡΗΒΒ {ο 8αππθ 
επ, ΡΥ πιαϊπίαἰπίης ναί α5 Οεὸς Ίχαβ ποῖ ιο Αγ 
οἶα, τ 5ποι]ά Ὦο ἴαπκοι ἵπ α ΙΟν6Γ 86ΠΑ6, {ο ἆ6- 
ποίο α ο. Βαί Ὠναί εορ]ίκπι Ἰαβδ Ῥεεῃ οο(ῃ- 
Γν τοβαίοά Ὦγ Βοησ., Οαππρὸ., ΜΙάά]αί., απἀ 

αἴηις Όχε Ἰα5ί οἱ νποπα Ἰαδ ρτονθὰ Εναί, ἵπ Ὠνα 
κ. οοΠβίτΙσοΠΙοΠ, Όιο Ατάσ]ο οοµίά ποί Ἠανα 
66ης α5οά νο ρτοδποῖηςσ α ροβ[{οη α5 Πέ] 

ποοοτάαπἰ νι ια βοούπίαπ α5 νι νο ᾿Εγπία- 
τίαπ Ἠγροίμοεςίς. Της ογ]οἴδπα ἱ9 οοπβτπιοά Ὁγ 
Ότο Ἱοατπεά Ετοίςβκος Βοιγποβ ἵπ 5 οχοσ]]επί 
(τασ]ς Οταπήππατ (1 Ετοπο]). ΠΗΙ5 απο οῇ να 
Ατίίσ]ο ἴπ θείου 5 πας: π τες, «ΟΠΊΠΙΘ 
επ Εταπςαίς, ο)οεί Ίο ποπα ρτόοθἁό ἆθ [)αγίσ]ε απὶ 
ε5ί ]ο δ]εί; ]᾽απίΐτε οδί Ἰαπραϊ.. Εκ. στ. ἡ ἀρέτη 
πλοῦτός ἐστι.) 

3. πάντα ---- ἐγένετο.] ΒΥ πάντα ἵ8 πιοαπί αἲἲ Επι 
ὅπ {]ιο ιοογ]ά ---- 1ο μηήηογο. ᾿ἘΕγένετο 18 [οτ ἐκτί- 
ζετο, 38 πο 1δα5 Ἰοᾳαοπάἱ Ῥογπηί5, απά πο οοη- 
ἰαχί τοφμ]τος. 366 Ες. οχ]ν. ὅὅ. Μαπγ Όοπι- 
πιοηία({οτς ίπκο διὰ αἱ ἀεποίίῃπς πα ἐπδέγηπιεπίαί 
σαιςε, αξ ἵπ Ηοῦτ. 1. 2. Βαΐ Όιετο 18 πο ΓΘάΡΟΠ ἴο 
αραπάοῃ. να ορ]πίον οῇ αἰπποεί αἲ] Ὠνο αποῖεηί, 
ππά νο πιοδί επιποπί πποάσγπ Τηίοτργείοτς, ενα 
1{ ἀοποίος νο ο/οίρπί απά ργἰποραϊί οπ18ο, 48 ἵῃ 
Βοιῃ. χι. ὅ0. 1 ος, 1. 9. (α1. 1, Τ. απά οὔἵεῃ ϱ]κε- 
πηθτθο. Α5 Το νο ραββασο οῇ Πεύτονς, ἴί 18 οϐ 
απίίο α ἀΠετοηί παίατο {ο ή οὗ Βί, ἆοβη ς εἶπσθ 
ἵπ ιο Ἰαΐίετ οπΙγ οπε ασεπί ἵ9 8ροκεῃ οὔ, Ὠαξ ἵπ 
ιο οίἩθγ {ιοο ασοπίς ατο πἀνοτίοά ἴο. Τ]ας ινα 
Τ,οσος ἶ5 ἀοθοτίρεά α5 Ὀοίημ “νετ 0ο απά Ότε- 
πίοτ οϐ ιο πίνακα; νο, οἩπ αποσουππί οἱ 8 
οοπΙΙΠΠΠΙΟΠ γη] {ο Ὠϊνίπο παίαγα, πα απ δα πα] 
Ρον/θτ γην (νε Εαίποτς απά Ὦγ Π5 οο-ορεταίίοῃ 
ψῃ ιο Εαίλος, οτεασίοὰ ιο ννοτ]ἀ. 

Τ]νο ποχί γνογάς. καὶ χωρὶς ---- γέγονεν, 8τθ αβα]- 
Ἰν εχρ]αίποὰ αφ γἰα]άίπς ἴ]ιο 8απ1θ 5οπππσηέ νν](Ἡ 
νο ποσο γα οἰααδαος πο βα1πο Οπής Ὀείηπςσ οκ- 
Ρτορφοὰ Ῥοῖῖ]ι Ὦγ αβϊτπαίίοπ απᾶά Ὦν ποραίίοη, οῇ 
νήσο] 5ος ΠΙάΠΥ οχπηρ]ο» ἵπ Ἠσσθῃς. ΒΥπορ. Βυαΐ 
/ιϱη» ννο Ἰάνο ΟΙ ἴ]ιο δαπιε ἐπ οχρτοβδοά; Ὀαί α 
πιο] βίτοησοτ οπἰπιοηί, Ένοι νο αἰα[ηκία οὐδὲ 
ἓν Ίπαβ απ ἰπίοηβίνο [οτοῬ. Ἰπάθοά ἜΤήππα. ννου]ά 
υπάστκίαπά χο ννογάς οῇ Όιο ργεδεγραίσπ απά ϱ΄ου- 
εγπαπορ ΟΓ νν]ιαί Ἠαὰ Όσσῃ οτοπίος. 

[ποτο 4 ΝΤ5Ν,, 5 Ἱποτίοτ Ὑογείοης, απᾶά το 
οὗ Ότο Εα]γοτα (ομίεῇν Τ αἰπ) οσπποοί Όνο ννογάς 
ὃ γέγονεν νι Ένα βοπίοηοο Γο]ονίηςρ: απά Επί 
Ίαν Όσοι πἀορίοά ὃν Ὀτ. Βωτίοῃ. ΕΒαῖ Τ ανα πο 
ονοπσ]ῖ ρτοροχ {ο Γο]]ονν Πής οχαπηρ]ο, Ἰ. Ὀθοπαςθ 
αἲί νο οὔποτ ΜΑΕΝ., αἲ] νο Ὑογείοης ο αΠΥ ἄο- 
εοσηΕ, απά ἴἶνο πιοδί Ἰαδ[σίοις οὗ νο Εαίνογς (18 
6Ἠγα., Βρίρίνα”,, Ῥηγοορ]ιγ]., Εαμντα., Ονρτίας, 
Αγποῦ., παπά ὀοτοπιθ) δν ιο ο τοσοεῖνος ο0η- 
είγισίίος απ, 3. Ὀδοαμκο 1, νι νο αποϊοπε 
Ππίετρτοίογ», νο οχρ]αῖῃ, “«οΠ1ΠΘ αποά οτοπίαπα 
θβί ρογ θαπη Υἱίππη ποσθρίΕ,”' ννο Ἠάνο α56η86 ννπ]ο] 
ἱπνοῖνον α οοηκἰἀσταρ]ο (παίο]οσγ,. παπά ΠΙΟΓΟΟΥΕΥ 
οπηποί ο οχίγποῖοὰ [τοπα πο ννοτᾶς νθνουί νίο- 
Ίσησα, Απά 1 ον Ὑνοις, απά Ὀν. Βωτίοῃ, νο 
βιρροβο ἔἶνο 5οηςο {ο ο ««ιρ Ενίπς πολη] Ίσας πιαάε 
(1, ε. νο Ὀοποβί νν ή ον Ὕναν σπ]ηοά Γοτ πια) ὑπ οἨ 
Μιγοιεσ]ι Μίπι Ἱοας [ο ) ννο μαΐπ, ἰπάςςὰ, α 

10ΗΝ ΟΗΑΡ. 1. 8, 9. 

Οὐὖκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἆλλ᾽ ἵνα µαρ- 8 
τὸ φῶς τὸ ἀληδθινὸν, ὃ φωτίζει πάντα 9 

βεπφε, Ὀηΐ οπο νΥμ]οῖν σαπποῖ Ὃς ρτονεὰ {ο εχἰκί ἵπ 
Όνα ννοτά»; απά νήσο], ἰπάεεά, Νου]ά «πρροςε Όιο 
ποτά» οΓα ραββαρο οἵἩεγνιίκε ρ]αΐῃ {οΐνε εχργερςεἆ 
ΨηΏν απ αἰπιοκί απὶρπιαιισαὶ οὐφουπίίγ. ΒΥ Όιο 
οοΠΙΠΠΟΠ οοπείτασιοπ, νε βαππε επ πιεηί 15 οὉ- 
ταἱπεά, Νλουί τοκοτίίησ {ο ἄΗΥ 5αεἩ νίο]επςος. 

4. Ερίξ, οὔδετνες, ναί "το νε μη είσαί οτθᾶ- 
οι ὮΥ πο Τνομος 15 Ἠθτο εαὐ]οίπεά α Πενν απά 
πιογαί 0Π6 ὮΥ νε καμια... Βιήςῖγ βρεακίηᾳ, Ἰνονυ- 
ενογ. (ποτε 15 Ἠετο (48 (ἨγγΝ. απ Πδταν, ΤΕΠΙΑΤΚ) 
ἃ γεαδοπ σἶνεῃ Γοτ ν]ναῖ Ίνας Ἰαξί Όεοπ αβϊγπιεά. 

---ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν--- φῶς.] Τί Ίνα Όεεῃ ποῖ α 
Πτι] ἀκπριιεά, ναί 19 ππεαηῖ Ίνετο Ὦγ ζωὴ απὰ 
φῶς. Απά πο Νομάετ, βἶποε ἴἶνεκε ατθ ἴετιας οῇ 
ν6τΥ οχίεηείνο αἰσπίβοαίίοι, απ ἴΊνετε αγ. εενετα] 
86Π568 ἵπ ννμ]ο]ι 1ἱ 15 οφ πα]1γ τας, Ὠναί ους Βανίους 
ν/ας {ο απά Ηρλι. Απά είς. να αἀφωσθά πι- 
ΠΊΘΓΟΙΒ ρᾶβδασε» ο{ αποϊεηί ντίετς ἵπ νν]οἷι (4ο 
απά Ηοτοες ατο οα]]εὰ ια Η[ο απἀ Πρι οἳ ππεῃ. 
Βγ ζωὴ πιοδί Εκροβίΐοτ Εήπκ 19 Ἠετο ππεαπί ᾱιι- 
ιογ ο) ἐἷ[ε απιά δα[υαξίοη; απὰ ν φῶς, ἔαε]ιεγ απὰ 
Ρτοπηπ]παίος οῇ 18 ἀοοίτίπε, ο (σοβρεί. Βα 
Οιοιρί Οπαί 5εηςε ἵ8 νετγ αστοεαυ]ε ἴο ἴἶνε 1518 
Ἰοᾳπεπά1, γα 1{ 56επης {ο ὃς ποί ρετιατεὰ ὂν Όνθ 
εσπίεπέ; νο] 15 εἰανοταίε]ν ἀῑκοικεεά, (οσείμετ 
νι {η Γοτος ΟΕ Ίια εχρτεβείοης ζωὴ απάἀ φῶς, ὉΥ 
Τ,αππρε απά Τηΐπα.ς Όνε Ἰαίίετ οῇ νοπα Ἠας «ποννη 
Όναί, Ὠνουρ]ν χε 86Ἠ56ε ΟΓ ζωὴ απά φῶς ατα ΟΠΕΠ 
Ιπτετο]απσεαὺ]α, γεῖ ναί Ίπετο ζωὴ ἀεποῖες να 
εαµδε, φῶς ἴἶε ο[Τεο; νε {ογπιοτ Ιπά]σαίίπρ υἶπε 
εγεα(γίεεπι οἱ [αομ[ίαίεπι, απᾶ Ὀε]οησίπρ ἵο αἰί 
ογεαίµγες; ιο Ιαἴΐετ, δα/µίεηι ἵρεαπα, Ἱπά ρετίαῖη- 
ἵπσ ἴο πια. -' Ταν (Ίνα οὔβετνεκ) {νε εεηεε 8, 
επ ϱο εί νίς γ]νίβσα,) ει, 'ροεί νἰ, νῖαπα οἳ 
κα]αίοπι (τσαςπάί γε μ-ν -- ραφμο οἱ μέ 
ἴπ ργϊηιϊ α δα[μίεπι Πιοπεύπηι. . Ἡ 18 νε] οὓ- 
βεγνεὰ ὮΥ Ἠγείς., ἴπαί Όιο ἓν ἀεποῖες, ναί να 
Ροῦνετ Ὑνας ορηίγεά ἵπ Ἠπικε]ε, 1. 6. φε[/-άεγίνεᾶ, 
ποῖ 39 ν/ας ἴἶπα σ.8δο νι νο Γγορλείς; απά Όναι 
Ἰή8 Ρονοτ γναβ οχοτίοᾷ Ὁγ α Ῥγορεγ απᾶ παίωγαί, 
ποῖ απ ααυοπέίοις, αεφιἰγεὰ, ΟΤ ο. [οτςθ. 
Έλα Ἠε 19 ϱἰκενν]εγε βαἱᾷ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. 

ὄ. καὶ τὸ φῶς --- οὐ κατέλαβεν.] Σκοτία 15 ἃ Ρεζ- 
Ρείια] Ίπασο οὗ ρποταηςθ, απο Όνο ο.” 
οοπδεφ επί αροῃ . Ὦςο 18. ἱκ. 5. Μαι, ἵν. 16. 
Λοίς χχνΙ. 18., απά αἶκο πο Ο]αφεῖσα] οἰαίσης ΤΠ 
Ἠεεεῃς. ΒΥπορ. Ἠετο (6 νοτὰ ἵ ραί (αὈδίτασς 
{Γοτ οοποτεῖς) 1π {6 ράσο ΟΓ τοῖς ἐσκοτισμένοις τῇ 
διανοίᾳ (ΕΡΛ. ἵν. 18.), ΠαπΙΘΙΥγ, ΡΘΓΒΟΠΑ΄ Ππππιργεοά 
ἵπ Ιᾳποταήσο, ἰάο]πίτγ, παπά νίσςα, παπά οοπεοο πο ϱ]ν 
{ας τοπιονεὰ οπι Πσ]ί ππὰ νἱτίας, Ἠοἱποςς απά 
Ἰαρρίηθες. Της νο «οηςο ἶς, '' Απά Ὀμς «αἰνα- 
εἴοη ννας οὔετοά {ο ντεῖσ]γεᾶ, οοτταρῖ, απ πηίκετα- 
νο ποπ: Όαί ἴἶνο ραπ οῇ καἰναίίοπ ἴπουν ὁιά πο 
εοπεργε]ιοπά, ΠπαΕἩ Ί9μς ἀῑά Ώου ποοορί παπά επῃ- 
Ότασο Πτι. 
6--- 8. Το κοορθ οΓ νοθα νογκος (ννμήο] ατο 

ἵπ 80ΠΠΘ ΠπΘΆΡΗτο ὁ ρα---ωα-- -ἰι ἵ5 {ο ρτενοπῖ πιῖδ- 
αρρτολοηκίοη, απ {ο ϱΊνουν νο Ρµ/ροεε οἳ σοἆ ἵπ 
φεπα ἶπς «ζομε; ππὰ ἴορτονο, ενεῃ οἨ νο ονίάεπος 
οῦ ο οἶνη Ἰήπιδο]ῇ, νο ἹπβπΙτο «αροπίοτίγ οῇ Ολτῖκε 
{ο ον φ. ᾱ. Το Όσα Μίτηονς {ο Οίά σα, απἀ 
[αγίου 18 τουσρίίοῃ, ννας 1οἨπ 5οπίέ οπι σάς 
ποῖ ας Ὀοῖπς Ἠήπηκο]) Όναι Ἠσ]νε, παπηο]ν νο Ἀῆος- 
εἶαλ, Όαἳ το Ἰνδας νν]έηοκα ἴο Όνο Ὠήνίπο πηκείοπ οϐ 
Ηίπη νο ννας κο, Αὐτῷ ἵ Γοτ ο, Υ απ Ιάἱοτη πο 
εοπβποά ἴο Όνο Ἠεῦπτονν, Όπι οχίοπάϊῖηπρ ἴο Όνα 
ο ἀῑπ]οοι οὗ ονοτν Ἱαπραπσο. 3 

«εἰς µαρτνρίαν, ἵνα μαρτ.] Ἠοτο ἴχοτο ἵ ποῖ βο 
πιπο]ι α τερεσοα ο) Όνο καππο Ορ ἵπ ρ]αὶ 



λλ.... 

10ΗΝ 6ΗΑΡ. 1. 10 --- 14. 

10 ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἲς τὸν κόσμον. 
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» αν. 5 . ς . ἀΠε.Ι. {ν τῷ κοσµμῳ 3», και 0 κο- 
3 3 - ἀ Ν ς ’ 3 Δ 3 3/ 3 χ 1δ 

11 σµος δι αυτου ἐγένετο, καὶ 0 κοσμος αυτον ουκ εγγω. εις τα ἴδια 
6 Ῥοπι. 8. 15. τ , 3 3 / 5/ ᾽ ν ταν. 

19 ἠλθε, καὶ οἳ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. " Ὅσοι δὲ ἔλαδον αὐτὸν, ομ. 8 ο6. 
3’ δα 3 ῃ ΄ ή ΄ - ’ 3 ν 2Ρει. 

ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεου γενέσθαι, τοῖς πιστευουσιν εἰς Το 1 1οἱι 
3 -” 

13 ὄνομα αὐτοῦ. ! 
ἐκ Θελήματος ἀνδρὸς, ἆλλ᾽ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν». 

1 5 Καὶ ὃ «όγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν 

1. 4, 
ενα 

ΓΙηίτα. ὃ. δ. 3 3 ’ 3 ᾽ ’ .) 3 3 

οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ Θεληματος σαρκὸς, οὐδὲ Ίωνες 1. 18. 
1 Ρει. 1. 29. 

, Εδ])Μαιι. 1. 16, 
καὶ ἐθεασά- ἵτ.. 

αν Ἡς 4 
µεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρὸς, πλήρης δριτι 

χάριτος καὶ ἀλη θείας. 

έθτπις, 45 εαί ἵνα µαρτ. δεο. ἶ5 8η εραποτί]ιοδὶς ρ- 
ΟἨ εἰς µαρτυρίαν τοῦ φωτός. Τπ [αοί, λε ἰαιζοἰοσίεδ, 
γερειιέίοπς, ρἰροπαδπι», πιά ΡοδΙ{1οη5 εχργεβδεά Ὀοί]} 
πεσαϊἰνε]γ απἀ αΏγπιαῦνε]γ, ἵπ γνίοὮ ΓΠί5 4ο8ΡεΙ 
16 φαἱά ὮΥ ενα Οοπιππεηίαίους {ο αθοιπά, πηαΥ α]- 
τηοβί αἲ] οἱ εεπα Ὦε αοοουηί{εὰ Γος οἨ εί Ργιηοί- 
Ρία; νυμ] ει 115ε]{ ατο5ε {τοπ αηχίείγ οἩ. ἴε Ρρατῖ 
ΟΕ {πε Εναπρε]ϊςί {ο ἵππργεςς (νε ἱπιροτίαπί {γαί]]β 
Ἡο Ἠαά {ο οοτηπιυη]σαἴθε α5 Γοτοίθ]γ α5 Ροβδίρ]ε οἨ 
Όιε παπάς οἳ Ἠ]5 τεαάετΒ. ι 

8. ἐκεῖνος.] Τ]νε {111 5επςε ἶ5, ““ Ἡο Ἠϊπιςο]{,7 
9. ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν] ““ έ]ιαί ννα5 Όλο πας 

1ἱσιε: ” 1. 6. Ἠθ Ὕνας λε ἴταο Ιρηῖ. ΟΕ Πίς 19ο 
ἀληθ. νι φῶς, εχαπηρ]ε5 ατθ αἀάποεά ὮΥ Υψ εί. 

Τη με φεη5θ οἳ γεαϊί(ψ ἴἶχετε ἶ5 ἱπιρ]εά εποείίεπες, 
αξ ἵπ ζοἶνη γΙ. 92. αν. 1. απἀ εἱδενετθ. Φωτίζει 
ἵς σεπετα]]γ ἴακεπ α5 ριΐ Γοτ πα Επίατο φωτίσει, 
ος ἴο 6 {αΚεη {ο ΠΊΘΑΠ “΄ νο Ίνα {ο επ]ρη{εῃ.” 
Βιί {Εξ ππαγ ταίηοι Ὄε 5αἱά {ο Ἰανε {με 8εη5ε οἱ {νε 
Αοτίςί, ΕΥ νιίοὮ ἴέ ἀεποίες Ὑν]αί 19 ἀοπε αί αἱ] 
ἄπιες; οἵ Ἱ πιαΥ ὃο τεπἀοτεά, “' Ἠπο 18 {ο επ- 
Πρηίοῃ.”. ἘΥ πάντα ἄνθρωπον ἵδ τηοαπί πιεῃ οἱ αἲὶ 
παίοης, λα πο ἴθ ᾗεννς οπ]γ» Ὑλίς] ἶ5 Ιπίεπά- 
εᾱ {ο οΡροςθ (νε «εγγίδη ποίίοπ, ναί ο Μερεῖαῃ 
νιας {ο οοππς ΤΟ Ώια ϱα]ναίίοη ο) χε «ἴειο ΟΠΙΥ. 

Τ]ιε πεχῖ πγογάς ἐρχ. εἰς τὸν κόσμον Τε ΟΟΙΩΠΙΟΗ- 
Ιγ ἴακεπ (15 Ἰπάεεά Ὑοι]ά 86επι πποτο παίιτα]) 
ψντ πάντα ἄνθρωπον. Βαί Όνε Ὀεεί Οοπηπιεηία- 
έοτβ αγ αστοεά ἴπαί νεγ επου]ά Ὦα οοηβίτιε υγ] 
τὸ φῶς: Γοτ ἵη νε ΓΟΓΠΙΕΤ 6356, 53Υ {ΠΕΥ, ἴ]ιε νγοτάΒ 
ννου]ά 66οπῃ ΠΠΠΕΟΘΕΒΒΑΤΥ, απά πενεΓ οσοι ΤΠ Ὠναί 
βοηεο: Ὑπετεας ἵπ πε Ἰαΐνετ, ἴ]νε ΡἨταβδε 18 γε 
εἰσπίβοαπε, απά αρρ]ίσαθ]ε {ο ΟἨτίκί. (Οσπιρ. χα. 

»απά ΠΠ. 19.] 5ἱά65, ὅ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον 
ννας α αβααἱ ΡΗΓΗΡε {ο ἀθείσπαίο ιο ἨΠεβδίαμ. Θεο 
ί. 14: αν, 57. Απά βπα]1Υ Ειαί 8εηβο νοι]ά 
τεφπίτε Ώιο Αγισϊς. ΑΦ {ο Όνο εχαοί {οτος οἳ πε 
ἀεο]αταίοῃ, 1 β6εΠηΣ {ο τερεαί, βοππεν/ηαϊ πιοτο 
εππρ]αάσαΙ]γ, ναί ννας φα]ὰ αἲ ν. 4. ἡ ζωὴ ἦν τὸ 
φῶς τῶν ἀνθρώπων. ι 

10. ἓν τῷ κόσµω ἦν.] Τ]ορε γγοτᾶς ἀορ]ρηπίο ενα 
απά οχἰείεῃσε οὗ να Τιοσος οἩ οπΓί] 

πα Ἱναπππ {οτπα. Ἡ 19 ννε]] ουκοτνοά ϱγ Τηη., 
Όναί ή απά ιο (ο]οννίησ γετβο αλορπά({ οΓα- 
Πο: ᾳα. ἆ, Τη οπ]γ απἀ (τας Βανίοατ οππηε Το, απά 
αὐοάς ἵπ νο ννοτ]ἀ, ---α ννοτ]ὰἀ οτεπίεὰ κά Πτα 
Όος νήςἩ, πονοτί]ε]θνα, Κπονν Ἠέπα ποῖ, ποκπονΥ]- 
κο» πι πο Ὄνωσας Ναγ, ο --- σαπιο {ο 
5 ον ρεορ]ε εκρεοία]]γ, γεί νε 116Υγ τουεῖν- 
ε Ἠήπα πο 9 νο --- .. π]κο τὰ ἴδια {ο 
Ίπθπη {νε κοογ/ά αἱ Ίαγςε. Βυί νουσῃ { ὃς (τας, 
Όναί νο νε]νο]ο α νο Τ,οτά)ν, γοι Ομίκί 
σου]ά μοἳ ἵνο αἰὰ {ο ὃο τε]οσιοά Ὦγ Όχοκο {0 νΥ ΟΠΗ 
Ἡο ἀἱᾶ πο τονοπ] πε] Βανίους, νί2. νο (26η- 
εῑοι,. Ιπάσσα, ἵνα ρτοίσακο (Μα11, κν. 941.) ναι 
Ίο ντα πο κοπῖ Ἐν Πίο 1ο Ἰομί Ἡεορ οὗ Όνο 
Ἰσυκο ο [απο] Το ἴνοκι ϱοπς ηπέογν ατο 
Οιετείστα, νι ΠΟΠ, αρτοσά ναί τὰ ἴδια, καὺ, 

Οο1. 1. 19. 
4 ο, ὃ, 9. 

οἰκήματα ο8Π ΟΠΙΥ πιθαῃ Ἠ]5 οι εοιπέγή, ΟΙ Ῥεο- 
Ρἰ6; α 5εη5ο οἱ ννΠΙοἩ ΠΙΙΠΕΤΟΙΡ εκαπηρ]|εςατθ α- 
ἀπσεά ὃν Κτεῦς, Ἰἡ)είς., απἀ Ἐγρκο. ἜΤ]ε ουν 
νγετο ἴπε ρεσπ]ίατ Ρεορ]ε οϐ ἀοά, απἀ οοηεεαιεηί- 
1γ οἳ ΟΗτὶςί α5 απ]{εά 1Π να (οἀ]μεαά. ἈΒεείάες, 
Ώιε εν τηὶσηί ὃε οα]]εά Οτὶςί5 ονΏ ΡεοΡ[ο, 48 
Πανίησ Ῥεεῃ Όοση απά Πανίης Ιτεὰ απποήρ {Πεπη. 

12. ὅσοι δὲ ἔλαβον α.] πε τεαδοπἰπσ πιαγ 6 
οοπηρ]είεά ἴαςδ. ΄ ΗΙ5 οοιπίτγπηεῃ, αδ α Ροᾷγ, 
το]θοίεά Ἠϊπι. εί 5 οοπιίησ γνας ποί α{{ετ]Υ 
νίλοιί εὔεοί. Ώοπιθ {ευν ἀἱὰ αοκπον]εάσε Ἰΐπα 
α5 Μεδείαμ, Απά {ο 5αοᾗ α5 ἀῑά, (οτ Ἰεγεααίιετ 
5οι]ά,) Ίο ρανε, ὅο. Ἐξουσία Ἀετο ἀεποίθΒ 
{ηἱυΐίεσε; α 5Ισπ]βοπίίοη δοπιδείηες οσουγγίπσ 1Π 
Όια Ἰαΐετ (]αδείσα] υντιίει απἀ με ΤΙΧΧ. Υ 
τέκνα Θεοῦ 15 πιεαηί οὐεαίεπί απ ἰγιε ιυ0οΥ5/ιήργρε)ξ 
ο ἀσά, απ, ΓΤοια {λε αἀ]αποί, ἴποξε Ίο αἴθ ας- 
Κπονν]εάσεά Ὦ} (αοἆ α8 511οἱ, απά αἀπιτίεά {ο ιν 
Ρτϊνι]εσε οἱ ΒοηβδΗΙρ: ἴο Ὦε α5 ΠΑΡΡΥ ἵπ (μῖ5 ννοτ]ἀ 
απά Όιο ποχί, α5 ΙπβηΙίο (40οά4Π658, απἀετ {ια 
σιϊάαπος οϐ Ἱπβπιίο Ἰλκάοπι, οαπ ππακο ἴἨθπῃ, 
Το ρηταξε ο{ἵοπ οσο 1η {νε ἀἰδοοιτςες οἳ ος 
Τοτὰ, απ 1π ια Βρ]εί]15 οῦ ἱ. Ρα] απά Βἱ. 7ο, 
απά 15 τοίοιτεὰ Ὁγ ΤΠ ππαἩ, αδ ο Γιωιάις {ουι- 
τιοπίς, {ο Ώου. χὶν. 1, 2. 

19. οἳ οὐκ --- ἐγεννήθησαν.] Τηε 8εη8ο, α5 ]αιά 
ἀονίπ Ὦγ ία Ὀεεί Οοπππιεηίαίοτς, ἴ8: “ Ἰη/πο οὐ- 
{αἱποά ναί ΞΟοΠΘΗΙΡ, (υἱοθεσία,) ποί Ὦ} νἱτίαο ο 
4ΠΟΘΕΙΤΥ, ΠΟΓ ὮΥ αΠγ αβΙΠΙΥ, οτ οοππθοίίοηπ οϐ 
Ἰήππαπ. ἀθδοθπί, Ὀαί ὈΥ α ου ρταπί Ποπι (ο. 
Τ]ιε ρίγα 18 αδεά ὮΥ πἀαρίαίοη {ο ἔδωκεν Ὀ6θ- 
{οτο: Ῥαΐ, οἳ οου1ςθ, ναί ἵ Ίετο αρρ]ιεᾷ {ο 
ΏιοῬο νν]ο τοσθίνεὰ ὁσθιβ ας Πορεία ἀπτίπσ Ἠἱ8 
αροάς οἩ οπτί], 18 εφπα]1γ αρρ]]οαβ]θ {ο {1οῬο νν]ιο 
δ/ιοµ/ά, αΏετ Ἠ]5 48ΟΘΕΗΒΙΟΠ, αἱ ἄΠΥ Γαίατο Ρροτίοὰ 
τοςεῖνο Ἠἶπι 15 Μοβείαῃ απά οππῦταςο 5 το]σίοη. 
ΤἼνα ρ/ηγα[ αἱμότων Ίνα τοΓετοπος {ο {]θ δρυ α/ πΠ- 
ορβίοσς [τοπ Ὑοπα νο ολ]άτεῃ ο Τςτας! Ῥοασείεά 
Ονεῖιγ ὀἀθεοσπί; α5 Αὐταναια, Τφβαας, απά ὁαποοῦ. 
96ο 3 6οἨ. χἰ. 32.84. 1 Ἴανε, Ιπ Ηοαςεηής. ΘΥΠΟΡ., 
οοπηρατεά Επρ. ΊοἨ, 092. ἄλλων τραφεὶς ἀφ᾽ 
αἱμάτων. Τ]ο ρ]ατα] 4]κο οσσΤΒ π Τγοορῃτ, 
ν. 504 ἃ 19410. Τ]ιο ἵννο ΡΗταΡ68, ἐκ θελ. σαρκ. πιά 
ἐκ. ϐ. ἀνδρὸς, Ὦγ Ἠεπάίαάγ», ἀοβίρησίο, Ρε εηρ/ιο- 
ΗΡΙ, ενα παίιγα[ πιοῦς οῇ ἀθβοθηί, 48 ορροροἆ 
το Όνο αμἰέγίμαί ος ρτοσδθόηῃ {Τοπ ιο πἀορίίον 
οὗ οσα, 

14. καὶ ὃ Λόγος σὰρξ ἐγ.] ἜΤην ἵψ οἸοβε]γ ο0η- 
ποσίοά νν οι νετ. 10, ἐν τῷ κόσμῳ ἦν. παπά ἵβ α Τθ- 
ϱηπηρίίος ο) νν]νας να ἴπετο εαἰά: α. ᾱ, π  Απά 
ντ μηρ Όνο Τομ νίαν ο) οί]νος νν ΠΕ] α ΓΗ ΠΙΠΗ 
ού γ, απά ο]ουγπες ΠΠΠΟΗµ 8 [πο]. Σάρκινος 
{. νου]ά Ἠπνο Όσοι Πποτο (Ιακκίσοα] Οτουκ, 38ο 
Αγίιοιιιώ, , 20. ἠάν τε γὰρ σάρκινοι οἱ Οιοὶ φαινῶνται, 
ο. την πάση οἱ νο ἸππιαἨ παίατο {ο μα 
Ὠήνίπα, ὑπερίίν Ον οποίο, ΕΥ νήσο νο 
βαϊπο ΡΕΓΝΟΠ 1 Ῥο]ιν ομ οὗ ασ ππά 8ος ο πΙπΗ, 

---ἠσκήνωσε.] ΤἼοτο ἴ9 πο ποσςμΣγ ἴο 64ρροθ 
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» Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ, καὶ κέκραγε λέγων" Οὗτος ᾗν ὃν 16 
᾿ ο 6, . ε « ε] ΄ ΄ ’ 2, . . “ - ’ 

ἱπία, γε, ΕΠΟΝ Ὁ οπίσω µου ἐρχόμενος Εμπροσύθέν µου 7έγονεν᾽ οτι πρωτος 
εί λεηᾳ. 
4 ὅ. 51. 
{ οἱ, 1. 19. 
43.9. 
κ Εκο. 20. 
1, ἄς, 
Ὀοευι, δ.6, ἃο. 

(ννἰεῖν Τ,αππρο απά Βε]οεί{ᾳ.) απΥ το[ετοποθ {ο ἴηθ 
Μοιουλήπαή. Ἔ]νε 56η8ο 18 ναί είς. ]αγς ἀονη : 
ἐς Ἠο νν]ιο Ἠαὰ ἀννε]έ ἵπ Ἠθανεν ἀθβδοεπάεά {Τοπι 
Όνοησε, ελαί Ίο πασά φο]οατη Ον πιεπ.. ος, 
ας Ἰ Ίπανο εἸονπ ὉΥ ΠιαΠΥ οχαπηρ]ες ἵπ Ἠθοςῃβ. 
ΘΥΠΟΡ., σκηνοῦν εἰση]ῆε», “΄ {ο ἴακε αρ οπθ’5 4παΓ- 
(στα, ος βο]οιτη.”. Απά 1 ἶ5 Ίετο α5εἆ ἵπ Ῥτοί- 
εοποο {ο σῇν, γι αἰ]ηδίοη 1ο {νο 1{ ο{ πια αν 
α φο/οιπ; απᾶ Ὀεσσαφο 1 μδίίοτ ἀθείσπαίος ναί 
απ ἑαγί(ογ υέυεγε νν]ὴσ]ν 866ΠΙ5 Ἠθτο πιθαπέ; απά 
5ισσοςί5 κο] απ ΙπίοτοοπιπηαμΙ{γ ο) αἲ] Όιε Πιηο- 
έἴοπς οἱ απιαπ Π[α, α5 5λουνεὰ ναί Ίο γνας τοαΙ1Υ 
από (τα]γ α πια. 

Τ]ιο ποχί ννογᾷβ, καὶ ἐθεασάμεθα, ἃτς. 88ΕΠΙ πιθαπ{ 
{ο ἱπππαίς, τἶλαί (πουσ]ι Ἡς ννας τοα] ιαπ, Υεί Ἶνε 
γνας αἰκο «οπιθίηίησ ΓαΥ πιογε; ΠΑΤΙΘΙΥ, 3οπ ο 
αοά,; ἱπερ]γίπς α οοπιπιαΠΙ(γ οῇ ηχο Πίσύπε παίατο, 
ιο {αγίας ἆγο 5Ι6Ἡ α5 πιετιί αἰίθηίίοη. ᾿Εθεασά- 
µεθα, ἶ9 ν6τΥ εἰση]βοσηί, απά ονθν οπηρµα(ίο; ᾳ- ᾱ. 
ἑ« Ἠη ο «ἰκεἰποί{ δαιυ Ἠἱ9 ρ]οτγ.’Ὀ. Νον Ώλετθ νετ 
ΤΗΣΗΥ ΥΥΑΥ5 ἵπ νν]ίοἩ {116Υ εανν (1ο σίοτη οἳ ΟΠῖεί; 
ΠαΙΙΘ]γ, 1η ἱς πεγαείες, (566 Π, 11) απά ποί ΟΠΙΥ 
ἱπ ποίς νο ονἰποθοά Ῥοιοεν, Ὀαί ποϊκάοπι απά 
βοοά πες πἶκο, ἵπ 5 Ιποβαρ]ε ἰονο {ο ΠΠΘΗ, 8Η] 
Ἆς {ο Ἱπάασο Πάπα {ο βαβογ ἀθαίμ, ουθῃ νο ἀεαίῃ 
οϐ ἴἶνο οτο55, {ΟΥ (ἰνῖτ φαἰναίίοη. Τ]ο Αροβί]ες 
(ποπηφο]νος, ἴοο, ον Ιοας8ί δι. ὁομπ απά Όννο 
ο ποις) Ἰαά 9οοπ Ἰΐς ρ]οτΥ ἵπ Ἠὶ5 ἐπαπεβσιγα- 
εἶοπ ον Μοιπί Ταῦου. ΤΠποιρη ἴπορο απά 16 
οίνος ονἰάεησες οἳ ΟΗγῖκί 5 ρ]οτγ ἵπ Πὶ5 Μοαάιαίο- 
τα] οπρπο1{γ ο ἀῑά ποί Ἱπίοπά {ο δρεοί/ή, οοπῖεηί 
νι αθϊτππίησ 1 {ο ανα Όθεῃ δόζαν ὡς μονογενοῦς 
παρὰ Πατρὸς, πε] α σ]οτΥ 48 πηὶρ]ί Ὁθ οχροοίεὰ Τη 
α Ὠοΐπρ ἴο οηΙΥ Ὀοροίίοεῃ οι οἳ νο Επίνει; 
γν]νο ασοοτά{πσ]γ {5, α5 Ξὲ. Ρα] Φ1Υ5, ἴθ ἀπαύγασμα 
τῆς ὀόζης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ. { 18 ίο 
νο ποίσά, παῖ νο ὡς (18 0Ἠ1Υ5. απά 'Γηέπα, Τθ- 
πηπτ]ς,) ἆοθς ποίῖ οχργοςς αὐπιιάε, Όνί ἑάοη ή απὰ 
σαίῖνς {ν ο. ἴτα]γ 8αομ.. Όπ να ΠΗ] 56η8ο οἱ 
μονογενὴς 966 Τ4Ππρο ππά Τηέπα. Τί 15 ρτοροτ ἴο 
τοπιητίς {πο ακα Ἰογο ο {πο νοτυα] Γοτ να νετῦ, 
μονογενὴς [ΟΥ μόνος γεννηθεῖς, Μο νν] αοσοοπηῖ 
{οτ ἴ]ιο πο οἳ ιο (ζοπνο ΝΕ παρὰ Ἰηείοαά οῇ 
Όνο αἰπιρ]ο Οσοπίήνο. Απά ἵ 19 (τα]γ οὐδετνθεά ὮΥ 
Βρ. Βι1, ὁπάΐς, Εσο]. Ρ. 50.“ Εναΐ μονογενὴς παρὰ 
ΒΟΟΠΗ5 Πποτς ἰσπίβοππ{]γ {ο οχρτορς (ο ΕὨίνίηθ 
ροπογαἶοη ο) ἴἶνο 8ο [τοσα Όνο Ἐαιλος, ἴππη νο 
βἰπιρίο ροπ](ΐνο; {ο παρὰ ἱπήππαίπα ναί ἴπα 
Τιορος Ἱία Ὠοί Ῥαἰτῖς πίστα βἰαπα 85ο, πἱ 8ο) 
τονοτα αὖ πίηιθ εχ ἵρ8ο Ῥαΐτο μοπ]ίας (1ος. 

Ας {ο νο οσπκ(γµοβίοπ Οἱ νο ράββ8ρο, ΙΠΠΗΥ 
τορητά {ο ννοτὰς καὶ ἐθεασάμεθα --- πατρὸς 35 ΡΊΓΕΗ- 
Ονοιίσα], τοβογτῖης πλήρης ἴο ἐσκήνωσεν. Επί νουρ]ι 
Οής πιακος πο αγπίαχ τορυ]ατ, ἰ{ ἆοος νίο]εποῬ {ο 
ιο εἰτασίατο ο ἴἶνο οπίοποο, απά ἀείοτίογαίος 
Όιο 8οηβο. Τί Ἰ8 είτου, νν ολους, ἴο ϱαρροβο 
απ οπα]]ασο, μα ἵπ δέ, ο οἶνπ,) παπά τοσατὰ 
πλήρης Ἆπ Ρη ΓΟΓ πλήρους. Τηὶς ἵ οοπβ πιο Ὦγ πἩ 
ἠπιαίίοῃ οῇ {ο ραβκασο ἵπ ΤΓμδορλγ]. Ἀμππου, Ρ. 
115. καὶ ἐθεασάμεθα τὴν ὄόξαν αὐτῆς πλήρη χάριτος. 

Χάριτος καὶ ἁλ. 1 Ὀνουρηῖ {ο Όο ραῖ, ρε; Εεπαἰαάι, 
{Ὀτ χάριτος ἀληθινῆς Ἀπιὰ ἴ]νο 56Ἠβο ΟΓ πλήρης χάρ. 
καὶ ζ. (ο ος πιοκέ στασίος απάἁ Ῥοηίσηκητ. 

15. Ἠπνίης αρροπ]σοά, ἵπ α- σοποτα] ναν, {ο νο 
ἰοβίίπιο”Υ πο Ἠαριίκί Όογο {ο 16518, 2ο πουν 
υτουεοάς {ο πιθηίίοη αο]ιαί Όναί ΓεβΙΠΙΟΠΥ Υναδ) 

ο. 

χάριν ἀντὶ χάριτος 

μου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάδομεν, καὶ 16 

Σ ὅτι ὁ νόµος διὰ Μωῦσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ 11 

απά ὮΥ ας Ἰθ ΠπθαΠς 1 ννας αοτεά ορεΠ]γ, ετ 
απίπιο, απά ἀεοίκίυρίη. 

--- ὃ ὀπίσω --- μου ἦν.] Τ]νε βεηβε ΟΓ ὃ ὀπίσω µου 
ἐρχόμενος 8ΕΕΠΗΒ ἴο με, “' Ἠο νν]νο επίετε (1. 6. 18 {ο 
επίετ) κ Μὴς οβῇσε αΠετ πες 1π νο] 6εη8ε 
ἔρχεσθαι [τεφπεη!ί]γ οσο ουσ {π {πο Ν. Τ., απά 5οπιε- 
ἄπιες ἵη {πε Τ ΧΧΧ. ἜΤ]νε Ιπιετρτείαίῖοι ο ἔμπρο- 
σθέν µου γέγ., ἵν ἀουυάα], απά ππαγ ὃο ἴακεῃ εἴλετ 
«Γ εἶπιε οτ οἳ αἰσπίέη. ΙΡ Ώνε /ργπιεγ Ὃε αἀορίεὰ 
(αβ 1 Ίας Ῥεεῃ Ὁγ νε Ἰαΐετ οοηπηεπίαἴοτ» 1η ρεῃ- 
εγα!, 5αρροτίεά Ὦγ πε Τα ῖπ  ετδίοηκ), Όνε οἶπαςε 
ὅτι πρῶτός µ. ἦν. πηακί ὃε οοηεῖάετεά 45 εχρτερείησ 
Ώμα βαπῃθ 56εη8ο ας ἴμα ρτεσεάίπᾳ. Απά ἴπε γνοτάς 
πιαγ ο ἴας τεπάετεὰ [τοπι Ῥηΐπη.: Ηῖςο ο. Ἠ]ε, 
Ύπεπα Ππάἰριανϊ, οσπι ἀἴοετεπι, πο δεφιά(ω, απϊ 
απίο οχΒέ, ππεφιθ Ῥτίοι εν... ΤΗ Όνο ἰσήεη, 
(ννΗΙο] 15 πα πιοὰς πἀορίεά Ὦγ Όνε αποϊεπῖ απά 
εαν πιοάργη Εχροξίΐοτεα, απά αἱκο Ταππρε;) νε 
ννοτάς ννΏΙ θχρτοςς είς 6οηςο: ““ Τ]ής ἵν [ιο οἱ 
νηοπα Τ φαἷἀ, Ηο νν]ο οοππεί] Ἱπίο ἴε γνοτ]ά [ος 
επἰεταί]ι οἩ 5 οβῖσε] αἴετ πια, ἵς Ὀ6οσπιθ οΓ 
στεαίετ ἀἰσπίεγ ναι πιγκε]Ώ; Ἱπαρπππε] αξ, ὈΥ Ἠ]8 
ονη ἨὨϊνίπε παίητε, ες ας α]νναγς Ὀείοτε πια, 
πἹοτο ἨΠοπουταθ]α απ Τ.”. ἜΤηϊς Ππιετργείαίίοῃ 
866Πη5 {ο ἆεβετνο ἴἶνε Ῥτε[ετεπςε, 48 γτε]άΐπς α 
εοεηπεο θα α]1γ εμἡίαῦ]α {ο (6 οοπί{εχί, απά πποτθ 
ΜοτίἩγ οῇ Όιο Βαρίικί ναι νο οἵπετ. ΟΡ Ό8 
56η56 ΟΓ ἔμπροσθεν, βοππθνν]ναί τατο ἵη νε Ῥογιρίυτα] 
Νίίετς, απ οχαπηρ]ο οσους ἵπ (16, χἰν. 90. 

16 ---18.] Ττ ας Ώθει ἀῑεραίεά ννπείἸνετ (Ίνεξθ 
νογ9θ8 ατο [Τοπ {πο Βαρέείς, οἵ Γγοπα Όνο Επαή- 
Κεν. Τε [ουπιεγ ορίπίοη Ία8 Ῥεεῃ αἀορίεά Ὁγ 
ΠΠαΠΥ Ἰηετρτείοτε: Ὀαί (19 Ῥήεΐπα, οΏεεγνοἙ) 1 
Ιἱ65 οροπ {ο (νε οὐ]οοίίομ, ἐἰιαί γν]ναί 19 οοπίαϊπεὰ 
ἵπ (ηθςο Υνογ9ος οοι]ά Ἰαγά]νγ Ίνανα Όεεη εαϊά Ὁγ 
ομη ἴπο Βαρεκί οἳ ἠπισο]έ, ης οιοπ Ἠπιες, απά 
ΟΙ 5 ἀῑδοίρ]ε». Ταππρ. απά Τήίπι. ατο αρτεεὰ 
Όναί 'σ Όνα ννοτάς οὗ πο Επαπσεἰίκέ ; κα 
1 πδίης ἴπθ ἴΘΓΠΙ πληρώματος (4Ώ8ννε {ο ΝΣ. 
νμίο] ἀθποίος να .- οἳ ναι ωμά το. 
Ρήεπίη) 8εοπις {ο Ἠανο τε[οτγοὰ ἴο νο οχργεβείοη 
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας ἵπ νετ. 14, απά πιοαπί 
Ὁγ 1 ἴο οχρτθςς ο αὐιπάαποε οἳ Ἰνεπεβί» απᾶ 
Ῥ]εβείησε. ἜΓ]ς ἐκ τοῦ πληρ. α. ΠΠΔΥ Ὦς τεπάοτες, 
«βοπα Ἰς τἱο]ι κἴοτο-]νοικο ο Ώδποβίς απά Ὀ]68- 
αἰπρα.”. Εοιο ἴνοφο ατο ἵπ ϱἨτίεί, 4γ9 ΓΓΟΠΑ 
Όνο οοπίοχί, απά 9 θα]]ν εἴνουνη ὃν Τηέπη. ἵπ Ἠ6- 
6ης. ΒΥΠΟΡ. ἎΧάριν ἀντὶ χάριτος ἵδ α ρεγΙρΏταςίθ 
οϐ νο εαροτ]α(ῖνα, κο Όνο Ηεῦτ. τον ἴπι, Ἡ 

Ιάἱοπα ποῖ πΠΚΠΟύνη {ο Όλο (του, εκ. στ. Τηθορη. 
ΛάπΙΟΠ., 9444, δοίης ἀντ] ἁγιῶν ἀνιάς. Γ]νας ἶνο εεηςα 
Ἰς, “' Ὀδηοβίς προπ Ὀδηοβίς,) ααπάασπος οὗ Ῥεηοθ- 
βι. Ἀο Ῥμί]ο Ἱ. 3δ4. (οἶτοὰ Ὦν ἨγοίῬ.) καγς ἴθ 
Γοἱίγ, αβΏοτ μὶνίηρ τὰς πρώτας Ὑχάριτας, εἰσαῦθις, 
ἑτέρας ἀντὶ ἐκείνων, καὶ τρίτας ἀντὶ τῶν δευτέρων, καὶ 
ἀεὶ νέας ἀντὶ παλαιοτέρων ἐπιδίξωσι. Τηῖς 
νας ροτ]ναρς ἵπ ἴἶνο πηϊπἁ οὗ Ῥτου]ας. Ἱπειαι, Ο, 
Ρ. 191, ἨΊνογο Ίνα 84Υ8, μαι [ο ρτεπιο Ὠεϊιγ 
Ἱππραγίς {ο νο Ἱπβοτίοτ οηθς, απά {ο ης, ναί ο 

8ου κατὰ τὸ ὑπερπλῆρες ἑαυποῦ. ΒΥ πάντες πτθ 
πηθαηί αἲὶ Ολτκίπης οἳ αἲἲ Όπιον απά Ῥρ]ασεΒ. 
Ογίκε, αν σπα. οὔκοτνες, Ἰνοῖ πη]α] 
{οπηίαίη ο Γο]οΙγ {ο Όλο νν]ο]εο Ἡαππαη τασς, ΟΕ 
- προ. 

1Τ. ὅτι ὃ νόµος--- ἐγένιτο.] Ἶπ Όνεςο υγοτᾶς 

ὩῆᾶλΦ μμ. “ἘΕ.“᾿"”. {λ{Ε.“.Α. 



μμ 

0ΗΝ 06ΗΔΑΡ. 1. 165--- 25. 

15 ἡ ἀλήθεια διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 
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3 ’ ’ 

| Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε ᾿ Ῥμαι ο ο 
Ἱηίτα. 6. 46. ο σσ ᾽ ες 5 ᾽ ’ α π ”.ὖ ᾱ, / 

ϱ µονογεγης γιος, ο ων εἰς τον κολπον του 1/ατρος εχειγος ε5ηγησατο. 1 1ο] 4. 19. 

19 
ν - ς ΄ -- Γ΄. ’ 3 ’ 5. 

δαῖοι ἐξ ἹΠεροσολύμων Ἱἱερεῖς καὶ «4ευΐτας, ἵνα ἐρωτήσωσιν αυτόν «Σὺ 

Τΐπι. 6. 16. 
Ναι. 11. 27. τη Δ 5’ ων 4 ς ΄ ο, Π ο, ον ο. 

Καὶ αυτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία του Ιωάννου, 0τε ἄπέστειλαν οἵ Ιου- τωκε 10, 
ν Τη πίτα 5. 98 

η ἱπίγα ὃ, 29. - ς . ς ο Ἀ ." .) 3 ’ ἄ Ν ς ΄ |. 5/ 

90 τίς εἰ; "Καὶ ὠμολόγησε, καὶ ουκ ηρνήσατο᾽ καὶ ὦμολόγησεν Οτι αεις ιὸ, 98, 
3 ς ’ 3 μι 

2Ι οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὃ Χριστός. " Καὶ ἠρώτησαν αὐτόν" 
εἰ ω 3» 2 
εἰ σύ; καὶ λέγει’ Οὐκ εἰμί. 

το εἰ πα. 20 Οὔ. Εϊπον οὖν αυτῷ 
ς ΄ . 

25 ἡμᾶς  τύ λέγεις περὶ σεαυτοῦ ; 

ς , 5 , 

Ο προφήτης εἰ συ ; 

᾽Ηλίας ο Ώευ!, 18. 15. 

2 

καὶ απεκρίθη ᾿ 

Τί οὖν ; 

κ , 3 ’ 9 ”ν , Τίς εἰ; ἵνα ἀποκρισιν δώμεν τοῖς πέμψασιν 

Ραφη 
3 ἃ : ν ο” 

ν αἲἲ, ὃ. 8. 
γω φωγη βοωντοςμικ νὰ 

- , 3 ’ ᾽ ς ' στ Ί.ωακο ὃ. 4. ἐν τῇ ἐρήμῳ, εὐῦθύνατε τὴν ὑδὸν Κυφίου! καθῶς εἶπεν κωριανετ.Ιδ, 

(Πίο νετ πεαπί {ου πε 1ευνς αἲ Ίαγσε) ατα 
ετεπι νὰ απά {μδίγαίρά Όιε Ὀεπαβίς τεσεϊνεά 
ἔτοπι Ο]τὶςί Ὦγ Πὶς ἀῑδεῖριες; απἀ πε σγαοε ος 
Όιε (οερε]ἶ5ο ἆ (ο Όια γίσοιγ οἳ πε Τ,αν. 
Τπε Των πα --- α Ὀεπεβί {ο ἴἶνε ᾖ5γαείίίες ; 
Υεί Πέ ννας Ἠατδη απά Ἠιτάθηδοπῃθ; ἴΐς Ὀ]ορδίησς 
5οαΠ{γ, απἆ Όιοςο οοπβπεἆ ἴο οπθ παϊοῃ: ΨθΓθας 
ὕιϊε (οερε] Ἱππρατίς 15 Ῥ]εςεῖησς, (μτοιρῃΏ 6 ητῖςί, 
οορίοικ]γ {ο Όπε νηο]ε Ἠππιαπ τασθ. (Κα) 
Ἡ χάρις καὶ ἡ ἆλ. ἀεποῖες, ρε; Ιιεπαἰαάψη, ἡ χάρις 
ἀληθινὴ, “' Όιο ἴτας απά πιοςί εχοε]]επί σταςθ.” 
Ξθε ἴἶα εοπίταςί ἴπ σγαείοµαπεδς Ώείννεεη Τε Τ,ανν 
ππά Όιο (οερο! εἰαίεά πποτε αἱ Ίατσε ὮΥ είς. 
Ῥοῦι Όιο αὔογε Οοπιππεηίαίοτβ, Ἠονήθνετ, Ἠανα 
οπιίετεὰ {ο ποίῖσε ννηαΐ ἶ5 εερεοῖα]]γ αἀνετίεά ἴο, 
--- ία στασς οἱ νε ΠΗοίη Ἀρίὶγί, ἵπ νλΙοἩ {πα 

Ἰ ννας 5ο βπρεγίοτ {ο {ης Τμανν. ᾿ἜΤΠϊς6 χάρις 
ΟἨτιβάαης τοσεῖνε [Τοπ ἴθ πλήρωμα οἱ Ολτὶδέ; 
είποο {ο Ἠΐπα (15 ἶ βαἰά αἲ Π. 94.) οὐκ ἐκ µέτρου 
ὀίδωσιν ὃ Θεὸς τὸ Πνεῦμα. Όπ νο] εα0]οοί το 
τεαᾶετ ΤΥ ρτοβίαΡ]γ οοπευ]έ πε 941, 10Η, απἀ 
1180ι ολαρίετς οἳ νε Ὠϊεεετι. Ῥοβίετ. ΗαΤΠΙΟΠ. 
Αροεί. οί Βρ. Βα]]. 

18. Θεὸν οὐδεῖς ἕ.π.] Της ἴ5 απ Π]ηβίταίίοπ ο 
να ρτοσοθάϊησ νεο δη επαπηρίε; απᾶ Ὠναί ἀ4ε- 
ἀπσορὰ {τοπι νε οἶθατ Κπονν]εᾶσο οὗ (οἆ οοπη- 
πἰσατεὰ Ὦγ Ολτίκι. α. ᾱ. [Νο ννοπἆεγ Ομαί ἴθ 
(,οερεί οὗ Ολτίκε οου]ά ο 5ο 5αρετίογ {ο ἴθ 
ανν οἳ Μοβες]; {οτ πο πιαπ Ἠαίλι 8εθηῃ (1. 6. ΡεΓ- 
Γεεῖν Κποννη, Ιεπγπεά) Οοἆ ; ποί ενεῃ Ἠποφος απά 
Όνε Ῥτορμεία. 8ο Εσσ]ας. κ. 91. τίς ἑώρακεν 
αὐτὸν, καὶ ἐκδυγγήσεταιι ΤΗΐ5 96εΠ8ε οῇ ὁρᾷν, ϱΟΙ- 
τοβροπάΐηπασ ο ἴἶιο Ηεῦη, ΤΝΤ ἶ5 Γουπά αἱβο ἵπ {ηθ 
Οαρείσαὶ ννγοτ. ας νο Ῥαββασο 5 Ὦγ πο 
Ππεπης ἵπ οοπίγαδἰσίίοῃ {ο Εκος. κκχΏῖ. 11,  ὔιο 
1, οτὰ ο το Ἀΐοφος [ποο {ο [πος.. Βερίάο», 
Όινετο 9 Γβαβοήπ ἴο Επ] ναί Ἡ ννας ΟἨκί, Όλο 
Τσος, νο αρρεατεᾷ 5 Όια ΕΗΟΥΛΗ ΑναΕ1, 
ση ναί απᾶ οὔνετ οσσαβίοη5. Όπ Ομ Ἱπιροτίαπί 

πί 9εε νο Βυ]!, ρ. 214. 84ᾳ. οἱ 5 ππαίσΠ]εθθ 
ηκίο Εἰάοί Νίοσφηα,. 

-ὗ ὧν εἷς τὸν κόλπον τ. Π.] προ, ἵπ α 4ἱδ- 
ϱογίαϊίοα οἩ Όνεκο νγοτᾶς, Ἠαρ Ρτονοςὰ επαί πιοτο 18 
ἀρποτεᾶ, Όνκη νι]ναί νο οχκρτεβείοη ππσαης ἵπ {ο 
ὐακκίσαί τοτε, παιπε]γ, ραγήοἰραίίοι ἵπ 4ΠΥ 
οπε”, οσπηκε]ς, --- αμα Ἰνδ Ἰαγκ ἆοννη ἴἶνο 86ΠΛ6 48 
Γον: ““Ἠο νο ἵν ππονί Ἱπππαίε]ν οοηπεσ(εὰ 
ψῖον νο Ἐανοτ, απᾶ νο ἀσατονκί {ο μα” Τηο 
εκρτοκκίσῃ ατοκς [τοπα Όνο σπβίοπῃ, 6ΟΠΠΠΙΟΠ {ο αἲ] 
νο απείεπέ ππίοῃα, οἳ τουΗπίηα αἲ πιεπ]8; πς- 
ουτόίηρ το πε νο νο απ ποχ! (ἶνο Ἰοβί (νν]νο 
να αἲ Όνα ορ ο Όνο Ρε) «οεπισᾶ, αν {8 ννοτο, 
{ο ο ἵπ Ἠή Έοκοπα οἳ πρ. 

--ἑζηγήσατο] 5.8. Θεόν : Ἐκ ἀἰκ πο ἡγ ἀἱκε]ονοὰ 
μα ππίατο, αγ θα, πιά η, Τῆοτο πιαν Ἰνο ---- 
εί», Ομ. νεγε ”- Γοίοτεπος {ο νο {ζηγηταὶ, 

ο. 
. 

. 

οι Ἰπῖοτρτοίθτς ο {λε Ῥοτίοπίς, απά ἀῑτοσοίοτς οΓ 
τ6ἱΙσΙοι5 ΟΘΓΕΠΙΟΠΙΕ5 άΙΠΟΠΡ {πε (Τεε[ς. 

19. καὶ αὕτη ἡ µαρτ.] α. ᾱ. απά {πὶς ἰεςίϊπιοηΥ 
νη]ο]ι Τ πανε Ἰ]αςδί αἀάασεὰ γνας Όοιπε οἨ {πε ο60- 
σαδίοἩ Γο]]ονν]ης. 
--- οἳ ̓Ιουδαῖοι εξ Ἱερ.] “έ ια 7εννς ο{ ο εταδα[επας 

πιεαπίησ Ώποβδε ΥΠΟ αγθ εἰςευνν]ετο σα]]εά οἱ ἄρχον- 
τες τῶν ᾿Ιουδαιῶν, Ἠαά ἴπε ααἰΠογῖίγ οἩ πιακίησ 1η- 
ααἰτγ Ιπίο ἴπε Ρρτείεηςίοης οἩ Ρτορ]ᾗεί5; ΠπαππεΙΥ, 
Όνε Φαπιεάγίπι. Ἔ]ετε ἶ5 ΠΟ ΤΕΙΘΟΠ {ο 8αΡΡοςε, 
νι 5οπις, {μαί {πε Ἐναησε]]εί Ίας ποί σίνεπ ἴθ 
νο]ἰε αἀάτεςς; {ο ιο τίς ἵπ ἴ]α απθείίοη ογ]- 
ἀεπί]γ τείετς {ο {πο ζῑπα οϐ ρτορ]ιαίῖσα] οἸιατασίες 
οἰαίππεά ὮΥ 9οἨπ; νμΙοἩ ἐπιρῖεα απ ΙπαατΥ, 1. 
νηθί]λετ Ἠα Ὕναθ {ο Ολγὶδές 2. νυμοί]ετ ο Ίνας 
Ε]αςδ. πα ΓΟΓΠΙ σὺ τίς εἶ ναΒ (1ἱ αρρθεατς {Γοπι 
ἨαείδίεΙπ’5 οΙίαΓ{οπ8) ποί απαςααἱ, α αἀάτεςςες ὮΥ 
Όιοςς Ίο ἀειπαπάςς {ο πουν αγ οπε75 απἰΠοΓΙ{Υ 
{ο αοῖ ἵπ απΥ Ὀμφδίπεςς. ἜΤ]ουσ] πε Ῥβαππεάτίπι 
Κποιν Ὠναί ) ομῃ”5 αποεςίτγ ἀῑά ποί αοσοτὰ ννἩ εῑναί 
ΝΙοἩ Ἠαά Ῥεεῃ ργεά]οίεά οὗ Ομηῖςε: γαι, ννηθι 
Όπευ Ῥογο 1π αν μμ” Ἠαᾷ Παρρεηπεά {ο Ζασ]α- 
τία5 η Όπο {εππρ]θ, απά ναί Ἠῖ5 πιοίῃετ γνας οΆ {Πθ 
Ἰπεασε οῇ Ώανίά, ἴπεγ παϊσ]ηί (ήπ]ς 1 ροςςίδέρ εἶναι 
Ίο ννας ἴπΠο Μορβδίαμ; εδροοῖα]]γ αξ 1ὲ ννας ποῖ αὐ- 
εοα{εΙγ ἀθίετιπῖπδά απποῃσ {πο ἀοοίοτς νεί]αχ 
Οτ]έ ννας {ο Ὦθ Ῥοτῃ αἲ Βοίπ]εβοαιπ οἑ ποῖ. 

----ὡμολόγησε ---- καὶ ὡμολόγησεν] Τηεςο νγοτάς οοΠ- 
{αἶπ ἴπε εἰτοησεβί αβεουογα{ίοπ ροβεϊρ]α; 5ἶπος ἴπθ 
Όνο ππεί]ιος», αβδεγί]οῃ Ὦγ α[Πγππαίίοπ απά Ὦγ πε- 
σπίῖοπ ο Ἠιο οοΠίταΤΥ, ἴοσοί]ιοτ υγ α τοροαίοι 
οὗ Όιο α/Ἡτπιπίίοη, ατα Ἠοθτο απ]{θά. 

2]. τί οὔν] Α ρορµίαγ Γοτπι ΟΕ οχρΓοββίοη, ΓΟΥ τίς 
οὔν, Υεί βοιπείππος Γοαπά Ἰπ ία Ὀθδεί νντιίοτς. 
Ηλίας εἴ σύ: ἴπε ανν δαρροδαᾶ, (τοπι Μα]ασλί ἵν. 
ὃ, Ον Ελ γα ννου]ὰ τοίπτη (Τοπ Ἠδανθη, ννί]ιοχ 
Ἰο Ἰπά Όεεῃ οπασηί αρ, απά ννουα]ά ας]οτ Ἱπ απά 
αποίηί ιο Μορβία], 

---οὖκ εἰμί.] ἵ. ο. πο ἵπ ιο 5οη8ο ἵπ ννλμ]ο] {ιο 
αποβίίοἩ να αρκοῦ ; (πουσ]ι ἵπ αποῄιοΥ Β6ΠΒΕ6 Ίο 
μι ο υο οπ]]εᾷ Ε]ίας, αἱ Ίο σαππο ἵπ πο αρἰγῖε 
απά Ῥοιοργ οῇ Επ. Ώο6ο Μαι. χὶ. 14. 

---ὃ προφήτης εἶ σύ] Τι ἵ ρ]αῖπ ναί (Πΐ8 οπη- 
πο πποπη Ε]αΗ, εἶπος ναί ννοι]ά Ἱπνο]νο α ναῖῃ 
τορο οι. Τ]ο Αγιο] εἸνονν Εἶναί 1 πηκί ἀο- 
ποῖο βοπιο ραγίίσοπ]ατ ρτορ]µεί. Τ]ο οορί Οοπι- 
ππσΠία{οΓ”, αποϊἰοπῖί απά πιοάθτῃη, ατο οῇ ορίη]οπ 
Οναί «εγοπιία]ι ἵν Ἱπθαηέ, Όνας νο ποηκο γη]! νο, 
νο ρτορ]νοί ρτοπη/κος,)” παπιο]γ, ἵπ Ώου. χνη, 
10 --- 19. Άσο Λο ΠΠ, 23, 

23, τίς εἶτ] 1. α. να οτί ο Ῥογβον ατί οι, 
νο Ώνοτ α ρτορ]οί ος ποί Ί 
8 ἐγὼ φωνὴ, ἃο,] {. ο, ας νο ο]άοι ΟΟΠΙΠΠΘΗ- 

πίουν Ἰπίστρτοί, “ Τ απα 11ο ΡΟΓΝΟΠ ποτο ΡΟΚΟΠ 
οὗ: ' ος, π5 νο Ἰπίσοντ οπος, « Ἠγαί Όνο Ετορ]ιοί 
(παπποΙγ, Γναίαὴ ἵν, Ὁ } Όνετο καγν, Ἰο]άν ροοὰ οἙ 
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ΠΗσαιας ο προφήτης. 
ᾳ Ώεαι, 18. 15, ᾳ μα Φ Ὁῃ μάς ' 4 ο 

και 1θρωτησαν αὐτοῦ, και ΣΙιπΟΥ αυτ 

0ΗΝ ΟΗΠΛΡ. 1. 94 ---29. 

- 3 ’ : . Ναὶ οἱ ἀπεσταλμένοι ησαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ’ 94 

Τί οὖν. βαπτίζεις, ει σὺ οὐκ 56 

Ταὔτα ἐν 3 Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου 355 

Μα μ εἶ ὁ Χριστὸς, οὔτε ᾿Πλίας, οὔτε ὁ προφήτης; " ᾽Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ 36 
πκα Ἰωάννης, λέγων Εγὼ ῥαπτίζω ἐν ὕδατι' µέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν, ὃν 

ευ... ἡὑμεῖς οὐκ οἴδατε. «Αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω µου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν 51 
µου γέγονεν" οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἵμάντα τοῦ 

ὑποδήματος. 

. αλ ό ἦν Ἰωάννης ῥαπτίζων. 

Ἱωδτ  Τῃ ἐπαύριον ῥλέπει ὁ Ἰωάννης, τὸν ἸΙησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν, 39 

οι δα καὶ λέγει Ἴδε ὁ ἁμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 

πο; γοι νν]] Επά οτο, Ὑν]λαί νν]] Ὃο α εα/Ποἰοηί 
ἀοβοτῖρίίοη ος παιγ ρετδοῃ απά οῇ]ος.” 

90. τί οὖν βαπτίζεις, ἃο.] ἜΤ]νε Ῥ]ατίδεςς (516] 
35 ἴ]χοςθ Ρο6Γ5ΟΠΒ ννοτς) ποιρ]ί Ὠιαί νο ροννοτοῦ 
Ῥαρεσίησ «ανν, απἀ (Ποτεῦγ Γοτηιίπσ α Πενν Ἠε- 
Ἰσίοι, νναςδ οοπβποά {ο νο Μορεία) απά Ἰΐς ρτε- 
οΙΤΕΟΓΕ {1ο Ῥτορ]ιείς: Ἠο, {Ππ6εγ εαρροφβεᾶ, ννου]ά 
ΤΘΙΙΤΗ {ο Ἠ{ο {ογ λα Ρατρο»θ. ο εαὐ]οοί ος 
Ότο παία)ο απά Ἰαν[αἱποςς οἱ ἆφομμ”ς Ὀαρίίκπα 18 
οἱαυοτα{εΙγ (τοαίεᾷ οὗ. ἵπα Ὠἱβδετίαίίοι οὗ Ώπῃ- 
2115 ΟΠ ἴἷο Ῥαρίΐκπι οῇ Ῥτοβο]γίος, Ιηβδοτίεά ἵπ 
Μεοικεεπ)ς Νου. Τοεἱ. οχ Τα]πα. 1]. Έτοπα νν]ο]ι 
ἴπο Πιοδί Ἱππροτίαπί ράβδασος ατο ἰταηδ]αίεά απά 
Ἱπίτοδισαεά ἵπ Ντ. Γοννηδοπς 0ητοἨ. Αττ Ν. Τ., 
γοἱ. 1, 107. «οαα. 

20. ἐγὼ βαπτίζω, ὅτο.] ἜΤ]ε 8οπ8ο οῇ ενα ππ- 
βννογ 5: “ΙΤ οπ]γ Ὀαρίίσθ ντ «ραίεγ, απὰ οο]]οοί 
{οἱ]οννογς {ο {ιο ἨΗρεκίαιι, ποπ ποσα α νετγ ἁἳ[- 
Γετοπί απά πασῃ πποτο Ρουοτβα] Ῥαρίίδπι πιαγ ο 
οχροοίοά; ο6ναπ α {αγ Πποτο οΠοοίίνο ΠΙΘΙΠΒ ο 
Ρυτ]θγίησ ιο ροορ]θ. ἈΤοτθονοτ, Ηο Ὑ]λοπα γοι 
Γουυ!το (1. ο. ἴ]λο Μοβδία]), απά Ὁγ νν]ο8ο ααἴος- 
τν Τ 4ο ή, 15 απιοπς γοι.”) 

28. κας, Γ{ή5 τοπάἶπσ ({πείεαὰ οῇ πο οοπῃ- 
ΠΠΟΠ τοπ πρ Εηθαβάρα) 19 Γουπάὰ ἵπ αἰπιοκί αἲ] πο 
Ὀορί ΜΤΒ. ΘΥΟΓΥ Ν΄ ΘΓ5ΙΟΠ ΟΓ οταςΙξ, ππαΠΥ Εανεγς 
απά αποϊοπί (οπππιοηίαίοτςα, απά αἰπιορί αἲ] Όνα 
οατ]γ ΕάΠΠΟΠΕ: απά ας τοβίοτοά {ο Όλο ἰοχί Ὦγ 
Ἰοίς., Αα. Οτίθεῦ., Ἀπαρρ, Ὑαἴοτ, Ῥηΐπη., 
απά Βο]ᾗο]ή, νν]νο ατα ο) ορίπίοη, ναί χο ΟΟΠΙΠΊΟΠ 
τοαᾶῖπςσ Ρτοσθοθά ΓΤΟΠΙ α πποτο οοπ]οσοίπτο οῇ 
Οτίσονπς νο, Ώδσπακο νο καπ ίοῃ Ἠθτο ἆοθ ποί 
οοΓγθβροπά ννἩ ἴαί οὗ Βαίμαηγ, Ἠνηετο [αἆαγιι8 
ππά 5 αἰδίοι» νο, πππάς Ότο οἩαπσο ἵπ οΎ168- 
ποπ, Γοτσοίίπσ ναί ἴποτο ατα ἵπ αἲ] οομηίτίοἙ 
ΠΠΠΗΥ ρίασςς οἱ νο «απο Πππῃπο. ο ἵπ πάσα, 
ἨῬοίικαϊόα, Βοίπ]οποπι, απά Επαιπαας: απά Βοί]ι- 
πηΥ, [Τοῖα 19 εἰσπ]βοπίίοη (παπιε]γ, α- Γοτγν-ρ]ασθ 
οἱ ρᾳβ81σο), Νάδ νοτν Πκε]γ {ο Ὀο οΠ6. Βοφίἀο», 
Ην 8οσοπῃς πιοπηί {ο Ὄο ἀῑκαπσι]κ]οά ἔοπι (ο 
οίποτ Βοίαηγ Ὃν νο αάΠίοη πέραν τοῦ Ἱορόάνου, 
νο], Τ αρρτο]οπά, ἀοποίος ο ἴνο ορροφ1{ο ῥαπκ 
οὗ νο οτάπη: Γοτ νο παν Ὦς 81Γο ῖ ννας οἩ [ο 
γ{ρογ-κίάθ. Ἔ]ο πιραπίπς οἳ νο παππς ΕΒεβιαδαγα 
5 αἱπιορί οχαο(]ν πο βαππο νν τι Οναί ο) Πρήιαπη, 
Τπδοπι ο] Ενας ΠΙΣΗΥ Ἰθατησά πλοη (18 Ῥομ]οαδη.) 
απο οῇ ορίπίοῃ {πι ο ναδατα απά Ἠοίναηγ Ὕνοτο 
οπ]ν Όνο ἀἰβοτοπί Ἠππιος Γοτ νο 8αππο Ῥ]ασος 
ψη]ήοἩ 19 νοτν ρτοῦαυ]ο.. Ίλο ποσὰ ποῖ, Ἰοννονοτ, 
επρροφο, νυν ΒοἨ]σκη., ναί εἶνο ρίασα, ἵπ γα ασ 
οὗ ιρίκ!, Ν9 οπ]]οά. Ερήιναμη!, μας] ἵπ α Ἰπίογ οπο, 
Ἠεήιαβαρα, τ εἰνου]ά τα Ἰνογ κο ναί Ἠο ινα ΐναγα 
ἶβ ἴἶνο ΠΊογο αποἰοπ{ οπο. Απ 16, ας νοτο 4 στον 
ΤΟΛΔΟΠ {ο Οπ]ς, Ώο (ἠναναγα Ἠσγο 19 1ο βππηο ουν] τι 
νο ΒοἼναῦατα οὗ ὀπάσον νἰ, 18, νι Βομ], βαν 
εοπ]ά ποῖ ὃς ἴ]ιο οπ.ο. Τα ἀῑ[Ποι]ίγ, Ἰοννενος, 

ἵπσ Όιαί Βε]νασατα νναβ 
Όια οτἰρίπαὶ παππο οῇ νε ρίαςε; Ὀυί ναι ἵπ να 
πιο οἳ Ολγῖςέ 1 ννας ακαα]1ν οα]]οὰ Πεήιαπία, 38 
Ῥοίτετ ἀοβίσπαιτπσ 18 εΙπαίο: Όνε οτἰρ]πα] ογοβ8- 
πρ δείῃπσ Ὦγ /ογά, Ἱνανίηρ πουν Ὀεεῃ οἸαηρεά 1ο 
Όναί ὉΥ Γετγη; γοι Ενα, ποῖνν η λκαπάἶπρ Οκ, να 
οἱά παπιθ (ο{ νν]ο] πιαπΥ οκαπηρ]ες πασηί ὃε α- 
ἀπσεά) 5641] οοππαεά {π 196, Ῥτοβαβ]ν απποπρ να 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ῥεορ]ε, νο ατε α]γναγβ ἄνΕΓεο {ο 516] 
«ἨαημεΒ ΟΓΠΔΠΗΘΒ. ΤΠβΟΠΙΠΟΙ ναί ἵπ Όνε επιε οϐ 
Οτίροῃ, 1 866ΠΙΒ {ο Ἠανε Ὄδεει οοπιπποη]γ οα]]εὰ 
Βείμαθατα.. Ἐος Ἡθ 84ΥΒ: Δείκνυσθαι δὲ λέγουσι πα- 
ρὰ τῃ ὄχθῃ τοῦ ᾿Ιορδάνου τὰ Βηθαβαρᾶ, ἔνθα ἱστοροῦσι 
τὸν Ιωάννην βεβαπτικέναι. Ἠεποε Ίο εἨαπρεά Όιθ 
τοπάίηα; νήσο] οἴμετε αἰδο αρρτονεά. 

30. τῃ ἐπαίριον] Της ννας αΏετ νο Ῥαρίίκπα ο{ 
Ἱθφιςδ: Ὀα{ ἴμο οχργερδίοη γοῇετα ποίῖ {ο Όνε Όαρ- 
εἶκπα, Ὀαΐ {ο 1ο παὶβείοη οὗ πο Ῥτίεςί5 απά Τε 
γ]ίεΒ. 

---ἴδε ὃ ἀμνὸς --- κόσμου] Ἰπ οἑάςτ {ο τὶρη]ν ππ- 
ἀογείαπά ἴἼποβαο ννογάς, νο πιαδί οὔβοτνοα, ναί αφ 
οὔἵοπ ας ἵπ Βοπίρίατθ {πα παπιο Τ,αππῦο 9 αρρ]ϊεὰ 
το ΟἨπίςί, 8ο ο/ἵθ ἴ]ιο κυθ]εοί ο νν]ναῖ ἵς 5ροκεπ 
19 Ἰἱς ἆραδι απὰ ἴοπ; ΙΠΗΡΙΠΙΕΤ α5 ο απάεΓ- 
νοηί ἴΐ Γογ ππεῃ. Απά ἵπ Ες νίουν ο πο Βαρ- 
επί οοπεἰἀρτεςὰ ᾗ6δας, πἨεη Ἡς οα)]εὰ Ἰήπι ἠαμιὸ, 
ΠΑΠΙΕΙΥ, α5 δα ετίπσ απἀ ἁγίηρ κε α οἰοίπ. Ἶ 18 
οἶσατ ναί ιο πιεαηΐ {ο τεοργεκφεπί οἵτ Τ,οτὰ 45 οπθ 
αὐίπα, παπά ναί ἐπ Όιε ρίασε οῇ οἴ]ιεγα. Ἐοτ Ίνα Ἰαβ 
ααὐ]οίποά νο υνογάς ὃ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κό- 
σµου, ὉΥ να ΟΕ οχρ]ἰσα"ομ. ον τα«--ᾱ- αἴρειν 
τὴν ἁμαρτίαν ΔΠΒΥΝΕΓΑ ἴο νο Ηεὺτ. [1 κώ; οἵ 

πκύπ κ}, ΝΠίοἩ πονοτ κἰσπ]ῇοα {ο γπιουε ΒἶΠΒ, 
1. ο. μας ὑπίφικη - - .ν (8 8ΟΠΏΘ Τε- 
ορηί Τη{οτργοίθυς εαρρο5ε), Ὀ{ {ο Γογρίθε β1Π5 (18 
η (19η. 1. Εχοὰ, Χχχὶν. 7. Ναπῃ. ον. 19. ο 
ααχήϊ, Ἰ, δ. 1 Ἀαπι. χν. 50. καν. 358.), ο ἴο ραν {ια 
μαμα ο εὖπ, εἴιποτ οπς ΟΝΠ, οὐ οἴ]νογςς 5 ἵη 
χο. καν, 96. Τνευ. ν. Ἱ. κ. 1Τ, ννΊνοτο ατο «ΟἩ- 

Ιοϊπεά, 38 ΑΥΠΟΠΥΊΠΟΙΕ, Όλο Γογπα]ας {ο δεαγ (νε 
κὖι ο) Ὀνο Ῥεορ]α, παπά ετρίαίε απᾶ {ο αἴοπε [νο 
Ῥοορ]ο νι Οοἆ. Ἐηογοίοτε χο Γογππυ]α {ο ῥεατ 
αὖις αἰσηίβος [ο ὃο ρηπίκ]οά Ὀοσπιφο οὗ αἶης, {ο 
υπάστρο ραπ]κμπηοηί οὗ αἶης. Ἐατίίογπποτο, π8 {ο 
}οαγ οπε)ς ΟΙΟΗ κὖπς ἀοποίος {ο ο ριωπέκ]ιοά Γοτ οΏς8 
ΟΥΝΗ βἱΠς, 50 {ο ῥραγ ἔιο κἷπα ο) οἴ]ιεγα, πηακί ΠπΈ Λη 
ο ο ραπ]κηοὰ [ος 1ο εἶης οὗ οἴηοτα, ἴο ππάς 
Όνο ραπἰκἨπησοπ{ ννη]οἩ νο αἶπβ ο οἴ]οτα Ἰαγο ἀο- 
βογνοά. 

Ἀΐογδονοτ, Ο)τὶκί ἵς φαἱά {ο ἴνδαι (νο αἶπ ο) νο 
τολοίο εοοτίά; απά Όνετο[οτο ο Ἰπίοτργοίϊαίίοι 
πὗονο πιοπίοποά οπη Ἠανο πο ρ]ασθ. Τὲ τηυεί ὃς 
οὐφοτνος, ἴσο, ναι Όνογο ἴ8 ἵη Ἴνοκα Γογππυ]ης α 
πηπηΙΓοςί πΠακίοῃ ἴο, απά οοπηραγίκοπ ΙἩ α Ρέας 
μίαρ οσα. Έοτ εας]ν . γ]οπα Ύνας βο]οπιη] 

πιαγ 6 τοπιονοεά Ὁγ 5 



10ΠΝ 6ΗΑΡ. 1. 50 --- 40. 

 απδ. στ ᾽ 5 . 3 ρ ἡ 4 [ο] 3. 
30 ᾿Οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον' Οπίσω µου ἔρχεται ἄνηρ, ος ἔμπρο- 

90ὅ 

8Ι σθέν υ έγονεν, ὅτι ποὠτό η γὼ οὐκ ἴδειν αὐτόν αλλ σθέν µου γέγονεν, Οτι πρὠτός µου ἡν. κἀγὼ οὐκ 1 
- -” 32 ” 5 . ϱ 

το ἵνα φανερωθῃ τῷ Ισραήλ, διὰ τοῦτο ἠλθον ἐγὼ ἐν τῷ Όδατι ῥαπτίζων. 
4 3 ’ ’ 5/ Δ 

30 " Καὶ ἐμαρτύφρησεν Ιωάννης, λέγων Ότι τεθέαμαι το Ι1εὐμα κατα- 
- ς η) 3 . 3 ) ’ 3 

339 Φαΐνον ὡσεὶ περιστερᾶν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ αυτον. Ἰ Καγ 
3 » ο... αμα ε ᾽ .. Β ες, ών 

οὐκ Ίδειν αὐτόν αλλ ὃ πέµψας µε ῥαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνος µοι 

ΝΤατκ 1. 10. 
ν ῶακο 8. 91. 

Ωω κ Μαι. 8. 11. 
Αοί5 1 6. 

3 Ἀ 3 323 ο 28 3, στ ; -- 9 , .ὶ 3 ... 

εἶπεν Ἐφ ον αν ἴδης τὸ Ινεῦμα καταβαῖνον καὶ µένον ἐπ αυτου, 
κ ψ ς Ἂ ’ ς μα ο Α 

(84 οὗτός ἐστιν ὁ ῥαπτίζων ἐν Πγεύματι ἁγίῳ. ἹἈαγὼ ἑώρακα, καὶ µε- 
, ϱ, πμ, ῃ ς . - » 

µαρτυρηκα οτι ουτος εστιν ο Φίος τοῦ Θεοῦ. 
να , ’ ς ΄ . - / κ. ᾱ » .- 3 

5ῦ Τη ἕπανριον παλιν εἴστηκει [ο Ἰωάννης,] καὶ ἐκ τῶν μαθητών αὖ- 
- ’ Π ο ὃ}ὸ - . , , ς 3 

90 τοῦ δύο. καὶ ἐμθλέψας τῷ Ιησοῦ περιπατοῦντι, λέγει Ἴδε ὃ ἁμνὸς Σ33γος 9. 

38τ τοῦ Θεοῦ. 
Ρ. 3 - ’ »” 2 

Καὶ Ίκουσαν αὐτοῦ οἳ δύο μαθηταὶ λαλοῦρτος, καὶ 1/κο- 
’ ϱ“ ἃ - Π εκ ἃ- - 3 » 

85 λούθησαν τῷ Ἰησοῦ. «Στραφεὶς δὲ ὃ ἸΙησοῦς, καὶ Φεασάμενος αὐτοὺς 
3 ” ΄ 3 1 .” κ” ο 

30 ἀκολουθοῦντας, λέγει αυτοῖς Τί ζητεῖτε; οἳ δὲ εἶπον αὐτῷ | Ῥαῦ- 
΄ / » ῃ ο” 40 θὶ, (ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον διδάσκαλε) ποῦ μένεις; λέγει αὐτοῖς 

Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε. Ἡλθον καὶ εἶδυν ποῦ μένει " 

Ῥτουρ]έ {ο {19 αἰίατ, απά (Ίχεῃ {ο Ῥτϊεςί ραί Ἠΐ8 
Ἠαπάς ουετ {ια Ἠοπά; ννμ]ο]ι ἵνας α 5υπιδοίεαἰ ας- 
Εἶσπ, ση] γίησ ναί πε εἶπς οοπιπηϊ(τεά ΡΥ ένα 
Ρετεοπε εχρίαιεά ννετε /αἷά µροπ {ιο υἱοίέπι ; απἀ, 
ην ετ 1 ννας εαασηίετοά, 1 ννας {επ ςαἰά {ο θεαν 
Ένε εἶπς ο έπο εχρίαίεά ; Ὀγ πνπΙο] 1έ ννας ἀεποίεά 
Όιναί ενα νἰοῖπα ρπιά ια ρεπα[{γ οῇ χε βἱηβ «ΟΠ]- 
πα αεᾶ, ννας ρηπίσμεά νι ἀθαί]ι ἵπ (μείτ Ῥ]αςε, 
απά Γος {πο Ῥιτροςο οὗ [οείησ (επι {Τοπ (Πο 
Ρεπα]{γ οἱ οἶπ. "Τηετείοτε ννεη Ολτίςί 15 «α]]οά 
Ώιρ ἰαπιῤ ῥρατῖπσ ιο 5ἵη5 ος νε ννοτ]ἀ, 1 ἶ5 πιαπ]- 
{εεί Οιναί νο πηαξί απάετείαπἁ οΠπε6 ὙἨο αἸοι]ά 
ίακο ροπ Ἠπιδε]Γ πο εἶης οῇ πιθῃ, 60 48 {ο ραΥ 
Όνε ρεπα]1ες ο{ Ενείτ ἱπβ, απά 1π ιοί είεαά, {ΟΥ 
"με ρα οἳ [γοεῖης ἴπεπα {ΤΟΠ Ί]λοςθ Ρεπα]{169. 
(Τππα.) Οπ Ες Ῥήβεασο 5εο Ἠσθοθῃς. ΘΥΠΟΡ., 
Όνε πἀπι]ταῦ]ε γνοτκ οἱ Λυρ. ασεε οἨ {λε ΛίΟΠ6- 
ππεπε, απά νο απ ]γοτς Ὦγ Πἶπι γοίεττοά {ο. Έκα- 
τηίῃε αἶκο πο Ματσίηαὶ Ἠοίετεποσοα ἵπ 3οοί{8 
Ἠϊ]α. Οπ νο ἀεερὶγ Ἱπιροτίαπί εαρ]οοί Ίογε 
ἐγεαίοὰ οἳ, [ επηποί εχκρτεςς ΠΙΥ βοπ/{Ιπιθηίς Ῥείίοτ 
Όιαῃ ἵπ πο ννοτὰς οἳ Ντ. ΓΤοννηβδεπᾶ, ΟἨτοῃ. Άτγ. 
1. 103. “« Τη βαρροτί ο ἶνα ἀοοίτίπο ΟΡ πο ΛίοπΠο- 
πποπί (οτε 15 πποτο απλο παπι ΟΥ αγ οίποτ 
χενεα]εά ἵπ νο «εν οἱ Ολίκίπη Ῥοτίρίατε. 
Τ{ ννας ἵαασηί ἵπ Όια Ὀερίηπίησ οὗ επα ραίτιατο]α] 
ἀἱερεπεαίίομ, πο βτεί α[ίοτ ο [1], ἵπ ἴ]νο ννογᾶ 
οὗ Όνε ρτοπι/ςε, απά ἵπ 1ο πε αίοη οὗ βαστίῇσες. 
Ἶτ ἵ επίοτοεά Ὦγ νο ππ]{οτπι οοποττοπ{ {οβί]- 
ΤΠΟΠΥ οἳ ιο {γρο». ργορ]νεσίε», οΡΙΠΙΟΠΒ, οΗΦ{ΟΠΗΒ, 
παπά ἱτπάιίοπα οἱ νο «ον Οτο]. Τ 1 νο 

Πατ [ομπόσίίοη απά ργίποῖρα] ἀοοίτίπο οῇ ια 
Ἠτωηίαν Οτο ἵπ αἲ Άαρον, νο 8 ΠονοΓ 

ἀσνίαισὰ (ποπ ἶνο ορίπίοη Οναί νο ἀσαί]ι οὗ Ο)ῖκέ 
οµπ νο οσον γης εἶνο (Η11, Ῥογίοσε, ππά ϱαβηοίοπί 

Ἰῆσα, οὐ]αΐσπ, παπά κα κ[αο (ο Γοτ ιο κίηβ ος 
Όνο νγ]νο]α ννοτ]ά, 

048) «5, «}οἶνι πονν πιοπίίοη» οι Ίο οὐΗπίπεὰ 
Οκ Κπον]οεάμεα, ναί ὅσα να ο Μομίπῃ; 
παπιε]γ, Ὦν 5η «χρτονν τονε]αίοη [τοπ Οσο. Πρ 
{ο Ίνα ρετιοᾷ οἱ ήν Ἱαρείκπη ος Τ,οτὰ (ε1οἩ νναβ 
ήν παπί ΕΥ οί ἃς ϱ51) Ίνα ρπκκος {ΟΥ α ΠποΓο 
πππη, Ἠος να Πτα πιπᾶςο Κποννη αν ἨΜρκκίαήι 
}οἶνη αἲ κ Ὀαρίίαπα, ππά τουσ] Ἠήπη {ο (ἶνο αί. 
υιός. ον ούνον Σον νά Ἠνο[ογς πην Κπον]ο σε 
ο{ σαν ὉΥ ἴασς, ἵν ναπουκ)γ ἀιδραισά, Οσογίαίῃ 

ν 3 » -ν 

και παρ αυτῳ 

Πέ {5 Επαί ο ἀῑά ποί πουν Πΐπῃ {ο Ὀο ἔ]ιε Ηεςκία]ι. 
Τ]ιαί Κπονι]εάσε Ίε οὐίαϊπεά Ὁγ α Ὠϊνίηο τενε]α- 
Ποπ, γν]]ο] Ἠαά σίνεη Πίτα {η ασ νπεταῦγ Ἰθ 
βἸου]ά τεσοσπίςο {ο Μεεείαι; ΠαΠΙΕΙΥ, ἴ]ο ἆ6- 
κοθπί οΡ {ο ἨΗο]γ Αρίηε, ἵπ «ΥΠΙΡο]Ιο Πσατο, προῃ 
Πίτα. ἜΤ]αϊ 5ἶση Ίο φανύ ἵη 685, απά νναδ ίΠετε- 
{οτο «απο Ἠθ γ/α5 {παί ρογ5οπασε. 

ἸΜοτθονος, νε Τί ἶ5 φαἷᾷ, 1 Κπανν Ἠίπ ποί [α8 
ΜοςείαΠ], ἴή5 15 ποί οοπίγαζΙσίοτγ {ο πο ραβ5ᾶασθ 
ο, Μαι. ΠΠ, 14: [οι, ας Μτ. ἨΠο]άεη οὔδεινε», 
1 οἨπ πηϊσηί Ἰανο ἀθο]ίπες {ιο οῇϊοε ο Ὀαρίϊσίπσ 
Ίεεας 1π οοΠπςεαιοεησοο ο Κπονίησ Ἠΐς 5αροΓίοτ 
πκάοπα απά βαποΔίγ, απά Ῥρεγπαρς [Τοπι Π5 Ὀοδ- 
Πενίηπσ Ἠϊπα α Ῥτορῃθί: απ γεί πηὶσηί ποί Ἰανα 
Κποννπ Πίτα {ο Ὦο {νο Μοβδίαμ. ΛΙ ναί 15 Ἰατο 
α/Πτπιοά Ὀείης, Οναί οἨπ ννας ἰσποταμ{ οΓ ἴ]ιο {ο 
οἰιατασίεγ οῇ ;οφις 11 επο ππο οῇ Ἰἱ Ῥαρίίςπι. 
Τε ννοτάς ἀλλ᾽ ἵνα φανερ. ο. ποι]ά Ὀο τοπάθτοά : 
“ Βαϊ (ο Όπο οπὰ ναί ο εΠοι]ά Ὦο πιαάο πιπη]- 
{οί {ο Τεταε], απ Τ οοππο Ῥαρσίης νι ναίου.) 
Ἡ 196 ποί φαϊά ναί ή ννας χα σοἱο, θαΐ οπΙΥ ναί 
Π{ να ιο οἰζε/ οπἀ. 

94. μεμαρτύρηκα.] Της ἱ8 (ποισ]ι{ {ο Ῥο Ῥτοίογ. 
{ου Ῥτο». Ὀμί νο 8οηςο ἶ5, “Ἰανο Ώοτπα, απάἀ 4ο 
Ῥθατ ννίηθρς. 

20. τῇ ἐπαθριον.! Ναπιε]γ, ἵννο ἆαγς αβογ (ιο 
πη]ββίοη οῇ ιο Ετιορίς απ Τ,ονίίο8. Άοο ν. 20. 

---εἰστήκει] “' ννας είαπά]ησ, Ἱ. 6. Ὑά8 ετο, ΄Ο 
Ἰωάννης 19 οπαϊ {ος Ἱπ πια ΜΡΒ., Υογείοης, απά 
Ἐπίμοτα, παπά 18 οπποσ]]οά ϱγ Μαι, Ὑαιι, Ἐ Εΐπα,, 
Οτίοκὺ., παπά Βο]ο]Σ. 

00, τί ζητεῖτε:] Α ρορα]ατ Γογπι ο) οχργοβδίοη, 
εἰσπ]θγίης, “« Ἠαί 18 γογ Ραβίποβς Ὕν] πηο 1 

--ποῦ μένεις] “« ννοτο ὀννο]]ορῖ νο 1). Μένειν 
5 εκοὰ οἰίμοτ ο α΄ [πο Παληήαῄίοπ, οἵ απ οήσίπς, 
π8 Ἠστο, απ ἵπ Τακο χὶκ. ὔ. χχὶν. 290.. Λοῖ χν!, 
5 παπά 20., απά οσο ἵπ ιο Βορί., ππὰ βοππο{πιοΒ 
π Ὠνο (πηκίσα] νντίίοτ», 8ο πο παπρ)ς, ΤΠ νο 
Ἱαήπ,. ὮὉγ οπ]πρ σαν ὀιδάσκηλε ἴἶιον ε]οννοῦ 
Όναί νου κοπσ]ί ὑπ γποβίση ; απά ὂν απ τορρίης {ο 
πι ες (Ημ οΜ{1οη ποῦ μένεις, που τοφορ {ος ρήμα 
ερη ρα; πο 40Η, οἩ Όνα στο ὁοοιτίης 
νήσο] ποι οσομρίοά νο πα πᾶν οἱ αἲ) τοβος τα 
/ονν, 

40, ἴρχεσθε καὶ ἵὃι[ ινα πιοί οοτγοοί γίονν οί 

α αι. 8. 16. 

{βαρτα νετ, 16. 

’ 
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ελα, 4. 18, 

0ΗΝ ΟΗΑΡ. 1. 41 ---- 50. 

ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην' ὥρα [ος] ἦν ὡς δεκάτη. "Ἡν ᾽αγδρέας, 41 
. ᾿ . , , . ΄ δι 

ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ 
΄ ΄ |. : τ - 

Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. Ηὐρίοκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελ-- 43 

φὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα, καὶ λέγει αὐιῷ' Εὐφήκαμεν τὸν Μεσσίαν, (ὅ 
α Μας. 16, 18. ἐστι μεθερμηνευόµενον [ὁ] Χριστός) Ἀ καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν 43 

Ιησοῦν. ἐμθλέψας δὲ αὐτῷ ὁ ἸΙησοῦς εἶπε" Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωνᾶ 
σὺ κληθήση Κηφᾶς " (ὁ ἑρμηνεύεται Πέτρ:ς.) 

ΊΠ ἐπαύριον ἠΦέλησεν [ὁ Ιησοῦς] ἐξελθεῖν εἰς τὴν Τἀαλιλαίαν" καὶ 4 
Ὁ δοἵιπ 19. 21. 

ο Ἱη[τα, ἱ. 3. 
σεῃ, ἃ. 15. 
4 ο 18. 
4 49. 10, 

ἱπίτα 7, 4ἳ, 

εὑρίσκει Φίλιππον, καὶ λέγει αὐτῷ" ᾿κολούδει µοι. ἦν δὲ ὁ Φίλιπ- 4ὔ 

πος ἀπὸ Πηθοσαϊδὰ, ἐκ τῆς πόλεως Ανδρέου καὶ Πέτρου. Ὁ Εὐρίσκει 46 

Φίλιππος τὸν Ναθαναήλ, καὶ λέγει αὐτῷ' Ὃν ἔγραψε Ἰωῦσῆς ἐν 

τῷ γόµμῳ καὶ οἳ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν 

ἀπὸ Ναζαρέτ. Ὁ Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ" Ἐκ Ναζαρέτ δύναταί 41 

τι ἀγαθὸν εἶναι; «4έγει αὐτῷ Φίλιππος" Ἔρχου καὶ ἴδε. 3 Εἶδεν ὁ 48 
ησοῦς τὸν ΛΝαθαναήἠλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ " 

Ἴδε, ἀληθῶς Ἱσραηλίτης, ἐν ᾧ δύλος οὐκ ἔστι. «έχει αὐτῷ Ναθαναήλ” 49 

ΠΙόθεν µε γινώσκεις; ἀπεκρίθη [ὸὁ] ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ": ΙΠρὸ 
ὦ. τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. ᾽Απεκρίθη ὄ9 

« ᾗ λνωις ᾿ ς νφά -- εκδ Ναθαναἡλ καὶ λέγει αὐτῷ" Ῥαθθὶ, σὺ εἰ ὁ Τίὸς τοῦ Θεοῦ, οὐ εἶ ὁ 

(ἶιο 8οορο οἩ {5 ταρ!γ, 56ετης {ο ὃ6 Ελαί ἵακεῃ Ὁ 
Επί για,ς νο αγ ναί οατ Τοτά ἀῑά ποί {εἰ 
Όνομα νν]νογο Ἠο αΏοάο ; Ῥαί Ὀαάς Όνοπη Γο]]ουν Ἠἶπα, 
(ο ἱπερίτο ἴποπα νν]]ν οοπβάσπεθ. ΟΡ Όινεςς ἀ/β- 
εἶρ]ες οπ6, Νο Ίεατῃ, ὙΝά9 Απάταιν. Τε οἵιετ 
{5 σοποτα]]ν 5αρροβοά {ο πανε Ώου πο Εναηρε]ἰκί 
τον νο πβαα]1γ «αρρτοβςος 5 ΟΠ ΠαΠΙ6 : 
(86ο χηί, 902, κνῖ, 10. χικ. 560.) Όας Πρίρ]απίας 
51γ5 «οἴνη ΟΥ «απιος. 

---ὥρα δὲ ἦν.] Τ]νο δὲ ἵδ οπιε{θᾷ ἵπ πιορί ο{ νο 
αποϊοηί ΛΤΞΣ. απά {πο οπτ]γ Ἰά4., απά 19 σπποε]]εά 
Ὦν αἰπιοδί ονδτγ [ὐάῑίος γοπι Βεηρ. απά είς. {ο 
ΦΟοΠΟ]1. 
41-42. Όπ νο φοσπαῖησ ἀἰδοτεραπογ Ἠετο Ῥ6- 

(νήοσή (ο Γναπσε]βί», 5οθο Ἠσδοθης, ΥΠ. 
40, ἀδελφὸν τὸν ἴδιον] {ος ἆἀδ. αὐτοῦ (κο νο 

Ηοῦ. 1) «9 Ὀποιπος) Απ Ιάίοπα [οφπεπί Ὀοῦ]ι 
ἰπ ιο Ν. Ἔ, απά ΤΧΝ. 

-.Μεσσίαν, ἃοιὶ νου α αἰσπ]βοππί ἨπαπιθΘ 
(κο αν Ῥοΐου, Τΐοπιας, ος Γαία) ννας σίνον 
ο απν οπο, ἴἱ ννας αλα] {ο ἐραπκίαίο Τὲν νε (να 
ΘΓΒΟΠ γης βΡοκθῃ οΓ {ή α ἀοτοηπί Ἱπησπασοα. Τ]ιο 

ἡναπμο]ίοί ος [ο]]οννς (ής ομδίοπα, ΡοίἩ {ο οκ- 
Ρἰαΐπ {ο Ἱπιροτί οὗ ο Ἠππιος ἠῆρακνία απᾶ (ε- 
Ῥ]ιας (νν]ο]ν ἴἶνο (οπ]ο οοπνοτί5 οὗ Αξία Μίπος 
Ὑνογο ποί Πκο]γ {ο ππάθγκίαπ) απά {ο ρτονεπί ή 
Γοπ0θΥΑ ΓΤοΠα πηϊβίακίησ ἴἶνα ΡΟΤΡΟΠΑ βΡοΚκεη οἱ) Γος 
ΒΟΠΊΟ ο//1ϱΥ ΡΟΓΒΟΠΑΒ. 

4. ὃ ᾿Ιησοῦς.] γοιν ΠΙπΑΥν Μ8Β., Ὑογβίοης, 
ππά Εαίενς οπη{ ἴπο ὃ Τ. Ἠστα, Ὀυ 1 ἱηβοτί 1 αΏοτ 
λέγει: ππὰ κο Οο8ὺ., Μαμ., απά Ῥο]ο]ς οὐ1ί, 
Ροτμαρς τἱσ]]γ. 

---ἀκολοίθει μοι] Α ἔοτπι οἳ αροπκίπςσ οφαἶνα- 
Ιοηί {ο “Βοσσππο την ἀῑκοίρ]ος,” παπά βοπιθίίπιες 
υ9ο ὃν πο Ογοσίαη ΡΙΗ]οβορἩθτα. 

40. Ναθαναήλ. Ες ἵ καρροφθά {ο Ἠπνο Όδοῃ 
Όνο απο εν νο Πα Πιοοπιριο. ποπ οπθά Ὦγ 
Μαιθνονν ς ναί Ἰνοῖης α «ἱρηόηο, π8 ἵ9 ρ]αΐη ν να 
οο«ἩΤγοησο ο) νο ΠπΠΊΟ Θολομαῖος ννίος Τη ᾖ996- 
ο18, παππο]ν, Λπιία, χὶν. ὃν ν απά Βο]]. ἱ. Ὁ, 5. 
{ νογο[οτο Πποπης Αοπ Ο/ Οολ. ΟΥ ΥΠ. Ν ατίους 

ΤΘΔΒΟΠΗΦ 3Τθ ἴιοτο Γοτ ἴπαο αὔΌογε ευρροβ]οῃ. Απά 
1. Οναί αἲ] νο γεκέ οἳ ομπ)ς ΓοἸοννετς πιεποπεὰ 
ἵπ Ὠνο ολαρίεγ Ἠνετε τοσεῖνεὰ Ιπίο (πε παπασετ οἳ 
Όνο Αροεί]ος 2. εἶπος οπή ποννηθγο π]ακος ΠπεΠ- 
ον οἱ Βατίλο]οππιονν, ποτ νο τορί οὗ {πο Έναη- 

Ηκίς οὗ Ναϊπαπαε]: ὃ. εἶποο κο νἱ. 1., ἵπ 
ἱ Πκί οὗ νο Αρονιΐος, ριαῖς Βαγνο]οπιονν αΏιοτ 

ΡΙΗΗΡ, να ννποπα Ναἰμαπας] ννας οοηνετίεά. 

41. ἐκ Ναζαρὲτ --- ἀγαθὸν π-Ἡ Αν 6. τίνα ἀγαθόν: 
1 «οοπιοὰ Π]ο ρτοβαῦ]ο {ο Ναἰλαππε] ναί α σουὰ 
214, ΠΙΟ Ίο α ῬΓορλεί, ππά Ἰοαδί οὗ αἲἲ νο 
ΛΗοεκίαι, οοπ]ά οοππθ οί οὗ (αήή1εε, 1] 1655 [τοι 
Ναπατγοῖϊι, νν]οὮ Ὕνας Ῥαί α- ππθαπ οομπίτΥ {οννη, 
πνηοφο Ἰπ]αδίέαηίς, 45 πάςθά αἲ] νο Οαἱ]απα, 
ννογο Ἠε]ά ἵπ οοπίεπιρί Ὁγ (ἶνο ἵδννες ἴἶνο οπΗ5θ 
{ο νν ο Ίνας θεεν απτίσα(οά {ο Ονεῖτ Ὀεῖηρ α 
πιϊχος τασςθ, ρατί]γ οὗ Οεπίῖ]ο οτἰαίπ, νοτγ οοττυρε 
ἵπ Ὠνοῖγ πιοτα]ς, απά τουκοπεά Νοκ] απ] εἰαρίά, 
ονεῃ {ο ἃ ΡΓΟΝΟΤΕ. 

---ἔρχου καὶ ἴδε.] Α Γοτππυ]α δα υἱνα]επί {ο «ωάσε 
Γον φοιγκε]ῇ; Βεείπς ἰς δε ρυίης. 

45. ἀληθῶς] {οτ ἀληθής. Α οοΠΙΠΙΟΠ ΡοππίαἼοη. 
Το αρρε]]αίίον ἔγαε Πεγαε[ίε ο. κ ϕ, οπθ νο 
ἱπηϊίαίος ἴ]ο νἱτίαος οὗ νο Ῥαϊτίατο] Γκταε], 5οο 
Ῥοπι. ἵκ. 6.) να σίνοη απποηρ νο ον. {ο Ρογεοπ8 
τοπιατκαὺυ]α Γοτ ρτορίέν. Τπ πο νγοτάς ἐν ᾧ ὁόλος 
οὐκ ἔστι νοτο ἵ8 μα το ὃς α το[ὂτοηοο [ο νν]ναξ 
19 επἰά οἳ ᾗασοῦ ἵπ «ση. κχν. στ. Βπί Τξ «οεπι8 
ταίπος ἴο Ίνανο Όδυῃ α ρῄτακο Ὀοτγοννοά {γοπι Ῥν. 
χχχή. 3. χὶν. 5. (οοππρατο 1 Ῥει. Π. 93.) ἴο ἀοείᾳ- 
ππίο 0Π6 νο ἵ9 ὑπήοσεν υἶία «οε[εγίκφμο γης, ἃ 
πΙπη ο) Ὀνοτουσ]ν Ππιοστίγ, ννηοκο ῥγοβοκείοπ οΓ 
το]ἱσίον ἵα ποῖ Ἰοανοπος ννν Ἠγροοτίκγ, οπε ο 
από ου υτοὰ σεχχιἡν (οννατάς τηε, απά απΓεὶσηοά 
Ρον (ονναγάς : ἵπ αἱνοτί, νο οἰνατασίοτ οἳ 
κ ποπα α μτοπί Ῥουί ᾖαα καἰἆ--- 

α Απ Ἠοπορί τησ 5 νο ποθ]οκί ννοτκ οὗ σος.” 
50, Ναὐιαππο], ἵπ Ἠΐδ απΠβννοτ, 866πης {ο Ἠἶπε 

Ένας ΄σκις Ἰπὰ Όθοι ὑπ/ογπιοὰ οἳ ἰία οατασίος 
Ἠὶς ΓΠἱοπάν. Ἰπ οτε, Ἠνοτοίοτε, ἴο τ6πιονο Οιί 



) 

10ΗΝ ΟΗΑΡ. 1. 61, 69. ἩΠ. 1-4. 
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-δΙ βασιλεὺς τοῦ Ἱσραήλ. ᾽Απεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ὅτι 
- .. . ’ Ι 

Ἐϊδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; µείζω τούτων Όψει. σοι Ἰ 
» , Μ δι, δρ Καὶ λέγει αὐτῷ ᾽Αμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ ἄρτι ὄψεσθε τὸν 
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εἶπόν 

3 Γ6εῃ. 28. 19. 
ουρᾶ- Μαι. 4.11. 

1.άκο 20. 48. . 3 ’ 9 ᾿ 3 , ομ νά 3 ῃ Δ 
ον ἄνεῳγοτα, καὶ τοὺς ἀγγέλους του Θεου αναβαίνοντας καὶ κατᾶ- ἃ 4.4. 

᾽ - 2 

βαΐνοντας ἐπὶ τὸν Τὶὸν τοῦ ἀνθρώπου. 
Δεῖς 1. 10. 

ι ΠΠ. ΚάΙ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαί- 

Φας" καὶ ἦν ἤ µήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ. ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ιησοῦς καὺ 
3 . . Ἡ « 

3 οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ εἲς τὸν γάμυν. Καὶ ὑστερήσαντος οἴνου, λέγει η 
΄ ο 3 - ᾽ . ν . 3 3, , α ώα, Φα 

4 µητηρ του Ίησου προς αὐτόν ' Οἶνον οὐκ ἔχουσι. «4ΐγει αύτη ο ἴη- 

ευρροε/ῖοἨι, απά 5Ώον ἈΝαίπαπαθ] ἴπαί Ἡε Κπευν 
Ἠΐπι ποῖ {τοπ Έχε Ἱπ[οτπιαίίοη οἱ ΡΗΙΙΡ, οἵ αΠΥ 
οίπετ Ρείσοπ, Ὀπ{ {τοπι Ἠῖς οὗη Κποι]εάσε, ος 
Τ,οτά πιεπίῖοης γν]αί ποπε εου]ά Κπονν Ὀαί ΡΗΙρ 
απά Ναλαπαε]: Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον Φωνῆσαι, ὄντα 
ὑπὸ τὴν συκῆν, εἶδόν σε. ΝΟΥ Επί οἰτουτηξίαπος ος 

ἐέεἶπις πιάεγ ἔιο [σ-έγεε, 0Ἠτγβοβί. απά ΤΠΘΟΡΗΥΙ., 
να ινε Ὀθεί πιοάετη Οοπιππεηίαίοτς, Ὑε]] 1]]ξ- 
{αῖε Ὁγ εαρροείηρ Ὠναί ΡΗΙΗΡρ αά Γουπά Ναίπαπαε! 
υπάετ α εεγίαύπ βσ-ίγεε ; απά Ἠδὰ {λεῃ, 45 ο[ιεη ϱ6- 
{οτε, εσηνεγφεά νι Πἶπα αΌοιαί ΟἨτιςί; απἀ ]λαί ποιο 
ου [,ογὰ πιεπίίοης (ηΐ5 ἵπ ογἀετ {ο ενίηςε 8 ἀῑνίπε 
Ρονετ. Απά πο νοπάεςΓ: Γογ πετ Ἰαά Όθεῃ α 
οοπγετβα{ἶοῦ οἱ ΟΠΊΥ έρο, ΠΟΙ Ὑά5 ἴἸετοθ αΠΥ 9ηΠ8 

πῖ νο οου]ἀ {6]] υνηαί Ἰαὰ ραδςεἀ αἱ 1έ. 
αφ α σοπνθΓβαίΊοη νγας α]]ιάθά ἴο, Πιο]ά αἲ 8οπιθ 

ἅππε ργενίοῦΒ, απά ἵπ α ρατίοπίατ Ρίαςςε, ΙάεπΙ(γ- 
ἴπσ ἵτ, απἀ ἀῑδαπσιϊκμίηςσ 1 Ποπι αΠΥ οίμετ. Α 
Ργουί είς οἳ βαρετγπαίυταὶ Κπον]εάσε, απἀ οοη- 
φεαπεπῖν οὗ α Ὠϊνίπο οοπιηὶβείοη. Ἠεποοφ Ἰα- 
Οναπαε!, ἴτοπα 5 ἀἱκρ]αγ οὗ δαρετήαπ]αη Κπογν]- 
οἀἆραο, 6νεπ ο νε βεοτεί5 οῇ {πα Ἠεατῖ, οοι]ά ποί 
Ῥαί τεσορπῖ8θ α ἀῑνίπε νἱτίηο ἵπ ᾖεδαδ. (Τση.) 
Τ]αί οοπγεΓβαίοἩ, πιεάΙαίίοη, απἀ 6Υεη Ῥ{αγος, 
ννας οατγιοὰ οἩ ππἀετ ἤρ-ίτοος, ἶ5 ρτονεᾶ ὮΥ ια 
Βαυζίπισα] οἰίαίοης οἱ Γήσ]ιά. απἀ Ξεμοείίρ. 

---ὃ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.] ΒΥ Οὶς 1έ 15 ρ]αίΐπ Ναἴ]απας] 
πιραηί νο Μρεκία. Απά {τοπ {ιο ἴοτπα ]αξί αἴϊοτ, 
“ Κίπρ οἳ Ιβταε], Τε 18 45 Ρ]αΐπ εαί Ἠθ (πουσηί 
οπ]γ οἱ απ ραγέη Κἱπράοπι. Όατ Τ,οτὰ, ούνενοτ, 
ος: Ἠάς Γα, Ἱπιρετίθοί αξ 1 νναβ, ἵπ 
ψιοτὰ» [οἱ]ονίπᾳ, “ Ώοεί ἴλοι Ῥε]ίενοε,΄ ὅτο. 

51, 2. πιστεύεις ---- ἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.] Όῃ {θ 
βοορε οἱ 9 4β8ηΓαΠοθ {πε Οοπιπεηίαίογς ἀῑΠετ: 
εοπιο τοσορη]κίηᾳ γεργου/; οὔ]νετα, ργαίδε; νν]ο] 
Ἰπείεν νίονν 8εθπς Ὀερί [οαπάςά. “Οατ Τ,οτὰ 
--- Τη ση} αἱ οπος οοπιωπέπάς απά επ/ογίς.) 

Ἡ]ν τενρεοί {ο Ένα ννοτᾷς ἀπ᾿ ἄρτι---Υἱὸν τοῦ 
. Όινο Οοπιππεπίαίοτ Ἀτο πο αρτοεὰ 

νηείνοτ νου ου]ά ὃο (κο ἠἱργα(ίψ, {ο βΙσπΙ(γ 
2.6] Ίο πιπη{ζοβίλίίοπς α5 Ἴνοβς τοσοτάεὰ αἲ 
Μαα. ἵν. Η. καν, 3. μα, Π. 9, 10, 23, απά 40. 
Λος 1, 10.: ος Πἱροίη, ἵπ νο 9θηβ6, Ἠθῃοθ- 
οτι « γοι ν{ βεθ πιο ϱΠ]ΟΥ {πο οκροεία] ρτονί- 
ἀεπος απά εἰσηα] ἀείοπος οἱ νο Απιϊριίγ; γοι 
νη] «ος [ας σγρα(εγ ννογ]κα (παη (ή, ονοη ππὶσΏίΥ 
πιίγσε/εν { ὉΥ πιο; 90 ας {ο Ίεανο πο ἀοιὈε 
οἵ πι ἱρ.” ινα (ογπιογ νίονν ἵ πάορ- 
μὰ . Όνα απολεπί απᾶ νο οπτ]ίεν πιοάρτη (οπῃ- 
πηεπκίοτ»: Όνο Ἰαοτ, ὉΥ νους οὗ αβιογ ππθι, πηὰ 
εεροεἰαἰν Όνο τοσεπί Γηέρτργοίογη ; απά {ί 866ΙΗΝ, 
π Όνα νεο], {ο ἆθκοτνο Όλο ρτε[ετοπος. Ὑεί 

Πτα! 86Π96 ποσά πο ὃο ποίρά ; ποτ 9 
νήθνουί οπκος Οναί ππονί οὗ 1ο οἰάοι ΟΟΠΙΠΘΗ- 
Μίστν η απ αλ ωκίοῃ {ο Σποοῦς γἱκίοῃ, Ο6η, 
ακν, Ἡσ. Τμ Όνο ππδαπίηᾳ κοσπις {ο Ὄο, ναί 
Ον εἰνοπ]ά Ἰνεποροτννατά «.ο «πΟἩ α κοτίον ο{ 
--- καλα ϱΥ Οίκε, ἵπ νο σογκο οί Ἰή 

πϊπΙςίτγ, ἐπαί 1 5εΠοι]ά 5θεπῃ ας 1 Ἠθαγεῃ Ἰ/ετα 
ορεπεά, απά Ώιε απσεἰ5 ος αοά Ἠετε οοπ{πΙαΙ1Υ 
(45 116εΥ αρρεατεά ΙπΠ γἰδίοη {ο ὁᾖασοοῦ) αδοεπάἶπσ 
απά ἀθρεοεπάίηπρ προη {Πα Θοπ οὗ Μαπ; Ππῆηπσ 
Όιαί 1π πο (σοερε] ἀἱδρεηξαίίοη ποῦΥ οοπιπιεησεά, 
εἸου]ά ε Γι{{1ἱεά τηε Ῥ]εδεῖπρς νπῖο Ἰιαὰά Ὄδεν 
Εσιγαξϊυείη γεργεδεπἰεᾶ ὉΥ ἴιαί νδίοῃ. 

Π. 1. τῃ ἡμέρ τῇ τρίτῃ] Ἱ. 6. οἨ ἴπθ (π]τὰ ἆαγ 
αἴτετ Ολτὶςς αιτίνα] ἵπ (α]οε {τοπ ΒοίμαῃγΥ. 
Γάμος Ἠθτο ἀεποίες α πιαγτίασε-/δαςί. 

2. ἐκλήθη.] Όπ πν]αί στοαπά, Ἠηεί]ετ οἳ γεῖα- 
ἐἰοπις[ῖρ, οἵ ΟΓ αεφιαϊἰπίαπιοο, |; εδας νας Ιην]έες, 18 
νατΙοιδ]γ οοπ]δοίατεά. Τί ἶ5 πιοςδί ρτοῦαῦ]ε ιαί 
Ώια Ὀτίάε ος Ὀτίάεστοσπη, ο: Ὀοί], Ίγ6γε τε]αίεὰ {ο 
Πὶ5 πιοίπος, ΛΤατγ, νηο, 1έ ἶ5 εαρροξθἀ, Ἰαὰ Ώθδεπ 
προµνηστρία, ΟΙ νυμφαγωγὸς, Ἀπὰ Ἠαά Όεειῃ αἰτεαάγ 
Ώπετε πιακἰπσ ατταηρειηεη{ς {ΟΥ {πο [δαςί, αἶπος 1έ 
ἶς Ρ]αῖπ λαί 5Ἠθ Ἰαά έε ολίε[ ἀῑτοσίϊοη ἰΠοτείη. 
Τπε Ἰουβε 19 οοπ]εσίατεὰ {ο Ἰανο Ὀεεῃ {ναί οἱ 
ΑΊρπειβθ ος 0Ἴορας, Νο πιαττίθὰ ιο εἰδίοτ ος 
16δυς” πιοί]ετ. 

3. οἴνον οὐκ ἔχουσι] εααϊνα]επί {ο ὑστερεῖ οἴνος 5 
Όιπο νπο 18“ (α]]]ῃσ 5ποτί.. Οοπιρ. θπ. χΗΠΙ. 2. 
Τηΐ5 παὶσηί Υετγ ν/ε]] Ἰαρρεπ νποαί εαρροδίπσ 
ΔΠΥ 6Χ0655 ΟΠ {6 ρατί οΓ {ο σιιθδί5; 5ἶπορῬ ἴΊθςθ 
[εβέϊν{ίες Ἰαείεά α οοπδἰἀεταῦ]α, ἴ]οιρ] πο «ΠΥ 
ορτίαϊη ΠΙΠΙΡΕΓ οῇ ἀαγς. Βοβίἀθς, «δις απά Ἰ8 
ἀῑδοίρ]ας ννετα Ῥρτοῦαβ]γ ποί σα]ου]αίεά ο νν]ηθῃ 
ἴπε ν πο ννα5 ρτον]άεά; απά πποτο {απ ννοτο ϱκ- 
 ωιιφ- παϊσ] ὃς ατασίοἆ {ο 1ο οοππραπΥ ὮΥ {ια 
πππς οῇ ος Τμοτὰ. ΙΙ νν]αί Ιπίοπί ΝΤατγ α- 
ἀτοφεεά ου Τ,οτᾷ, ἴἴο οοπππιεπίαίογς ατα ποῖ 
αστεθά. 30Π16 3ΠΡΡΟΕΟΘ 56 πιααη{ {ο Πἰη{ ναί Τί 
ν/αβ πηο {ο ἀερατί: απά ογ Τ,οτᾷ5 πἨβννοτ, {Π6Υ 
ΟΠ], Ἱπαιροτίς ναί  ννας ποί γαί {πιο {ο σο, 
Τ]ναί, Ἰοννενοτ, γ]ε]άς α Υοτγ Γτὶσὶά 8οπβο, απά 
β"ρροβθ8 αοπιο(ήπσ οπίσπιαίοα] 1π {6 ννοτζ : 
ν/Ἠ{ο] ννοτο πο ἀουδί πιθαπί {ο Ἰπππαίο {νο ἵπα- 
ΡΗΠίγ οῇ νο Ἰοφί {ο Ρτονίάθ α βιτίλοτ 5πρρΙΥ ος 
νίπθ. Απά, Τοπ ἴἶνο ρουεγίη οἳ ους Τιοτὰ, Τί 1Β 
ποῖ ρτοβαῦ]θ (α8 8οπηθ ππασίπ) ἐαί Εῖς σου] ὂθ 
α μή {ο Μπι ἴο ρτον]άο α βαρρΙγ. Τί κοσπι Ὠομί 
{ο πρροθο, (νι Ογγβοβί., παπά αἰππορί αἲ] νο 
οατ]{οτ πούστη ΟοπιπεΠία{οτα͵) επαί ΝΤατγ Ἠαά α 
γίθνν {ο Όλο τοππονα] ο ιο νναπί ὮΥ πεἰγαοίο, Τη- 
ἀεοᾶ, οοπἰἀθτίησ νο ννοπάστβα] οἰτοιπιβίπησςβ 
οῇ Ίου ποπ’ς Ὀἰγί απά ολ ]ά]λοσά, παπά ἴἶινο τοσθηί 
(θβπιοΠΥ {ο Ἰή9 Ὀνίπο πηκείοη Ὦγ κ οἶνη πο Βαρ- 
Εβέ, ο να ραγγα/εά ἵπ ναί οχροσία{ἶοῃ, ΤἼνα 
νο ννοτᾶς ππαΥ ο οοηκἰάοτοά 5 α Ἠἶπί ναι Τί 
ν/ου]ά Ὦο ρτοροτ {ο σΟΠΙΠΕΠΟΟ Ἰήν ΜΙΠΙκίεΥ, παπά 
Ῥτονο Ἠΐ Ὠϊνίπο πημκίοη ὃν α- πηίτασ]ο, νν {ο 
αου]ά απίέο α Ὀοποβί {ο Ίνοι ἠήοπά, {οσοί]που νν 1) 
α πππη[οκπίίοη οἱ ή οννη Ὠϊνίπο ροννοτ,. Ἠογ 
ἀἰτοσίίοπα {ο νο ποτνηη{ν ρἱα]π]γ ονίπος [νο απ νονθ 
εχροσί(κίοῃ, ποσα ναι ος Τοτὰ Ἰά Ἰνοθῃ 
αεσικίοπιεά {ο ννοτκ πήτασ]ον ἵπ ρτίναία, [ος ιο 



3908 

- ’ 

σοῦς' Τί ἐμοὶ καὶ σοὶ, γύναι ; 
Εε Μαι 7. 8. 

ή 
ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιαι ἓξ 

0ΗΝ ΟΗΛΔΡ. ΠΠ. ---- 10. 

οὕπω ἥκει ἡ ὥρα µου. «4έγει ἡ µή- δ. 
3 - - ’ . ἃ ΄ - 

τηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις Ὁ τι ἂν λέγη ὑμῖν, ποιήσατε. ε Ἠσαν δὲ ϐ 

κείµεναι, κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰονδαίων, 
χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. «4έγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" Τεμί- ἸἹ 

᾿ « 3 ο , η 
σατε τὰς υδρίας ὕδατος" καὶ Καὶ λέγει 8 ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 

αὐτοῖς' Αντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλύῳ"' καὶ ἤνεγκαν. 

Ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενηµένο», (καὶ οὐκ 9 
΄ 

δει πόθεν ἑστίν ' 

φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος, καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος 
- . Ν Ὕ / 

πρωτον τον καλον οἶνον τίώησι, 

βυρρογί ος οοπη{οτί οῇ 5 πιοί]θτ ντι 8ΟΠΠ6 ἵπιας- 
1π6), ἵ9 Ιποοηβίδίεπί νι νετ. 11., ππ]εβς ἴ]να 
ψοτάς ἴἼποτο ὃς {ακει 5οπιον]ιαί γἰοἱεπήγ, ος 
γιιδ/ίο ΠΙΙΤΑςΙΘΒ. 

4. τί ἐμοὶ καὶ σοὶ, γύναισ] ΤηαῬς ννογάς οπηποῖ 
Ἱππροτί (485 8οπηθ (οπΙπΙΘΗ{ΑΙΟΓ6 5ΙΡΡΟΡΕ) είτοπς 
γοργε]ιρηκίοπ. Έοτ λαί ννοι]ἀ 8εοπι πηπηοτ{θὰ 
ὮΥ πο αἀάτοςς Ρτοσεάίησ. Α5 {αγ α5 ιο ορίηἰοῃ 
τορίς ΟΠ ἴ]θ γίναι, Τ ἵ9 πετ] απ[οιπάθὰ; βἶπος 
Οι15 ννας α Γοτπα οῇ αἆάτοςς αξοά 6νοη {ο επ πιοδί 
ἀϊσπίβαα ΡεΙβοη8; απά οπιρ]ογος ΡΥ «ᾗεδας {ο 5 
ποί]ιογ οἩ πο πηοδί αΠεσίπσ οἳ αἰ] οοσαβἰοηΒ8. Α5 
{ο {ο οί]ιος νΥοΓᾷΒ, τί ἐμοὶ καὶ σοὶ, πεγ ατο α ΓοΥ- 
φημία ἴακεπ {Τοπ ἴπο Ίαπσήασο ο) οοΙπΙοΠ Η[ε: 
απά πιακί ο Ἰἠ{οτρτοίαὰ αοσοτάΊπσ Το νε οσσαβΙΟΠ 
απά {να οἰτουπηθίπποςς οἳ Όνο σᾳ5θ. Τ αβαα1γ 
ἀεποίος Ιπιραίίθπσοο οἳ Ιπίοτίοτοπσοα, αἰρπίθγίης, 
« Ἠαί Ἰαφί Όχοι {ο 4ο νι της Τ 45 ἄαΡΡΘαΓΒ 
{τοια ΠΙΠΠΘΤΟΝΦ Ρᾳ584σθ65, Βοία οὗ πο Βοτιρίαταί 
ππά Ο]ᾳβείσαὶ υντίοτς, αἀθασοά Ὦγ Ὑγείδ. απάἀ 
οίοις. ή ννοι]ά 8οοπη {ο Ὃς {ἶνο 56Π56 Ἠθτθ: 
Όποισὴ. 1 ννας ρτοῦαβ]γ πιοάιβοά Ὦγ νο ἴοπο οε 
νοῖςοα, απᾶά φοβομθά Ιπίο α πα]]ά τεβι]κο Γοτ Ἱπίοτ- 
{οτίπσ νυν] Ἠϊπι η α πιαίίογ ντα Ἰογ ρατοπία] 
οι ιο τοβροοί οοι]ά Ίχανα πο ααιογγ ουεΓ 

ἴπῃι, 
Τ]ιο ννοτὰς Γο]]1οννΊπσ οὕπω ---μου ονἰάεπγ πιθαπ, 

«Τ]ιο τίσηί ἄπιο [ο τηγ ἀοΐπς ναί αν. βπσσο»ί, 
1 πο γαί οοππς 5” Νο. πιρ]ίοά ναί πε αἱοπα 
Ύναβ {ο Ῥτορες ]άσο ο{ επαί 56π8οΠ, απά νο] 
βοΐπο ἵί οι ἵέ αττ]νοάς ἴπας παϊχκίπσ οοπη[οτί 
νι π]]ά τερτοοῦ, Τ]ο πιο βΘΘΤΗΡ {0 ή Ῥοοπ 
νηθῃ ἴ]νο ννῖπθ Ὕνας φηζήο οχλααθίθᾶ, απά Όνας Ένα 
τοπ]1{ν οϐ ἴἶνο παῖτασ]ο ννοι]ά Ίνο απάοαδ{οά. 

6. ἱορίαι] [, ο, Ναἴοτ ναί, ο: Ὀα{{5 [ος ἀοπιθείῖο 
ΡΗΓΡΟΡΘΒ, απά {ο νατίοις νναδηίπσς ργοβοτίροὰ ὉΥ 
Όιο «οννἰκ]ι Τμανν, 3εο Τλικο χὶ. 0. 

---κατὰ τὸν καθ.] Κατὰ Ἠοθτο αἰσηίῇος Ῥτορίεν, 
Γον ιο Ῥιρο8ε οἱ; ἃ ΝΟΤΥ ΤΘ 80Π86, ΓΟΥ νο] 
νο Οαβείσα] νΥγιίοτς 18ο πρός. Της, ἴπα Κἰπάτοά 

αβασο οῇϐ Ῥ]αίατο, ννμίο Τ Ἠανο πἀδπσεά ἵπ 
606ΗΑ. ΒΥΠΟΡ. Κατὰ τύχην πολλοὶ παρῆσαν ἀγ- 

γεῖα, πρὸς τὸ λουτρὸν ὕδατος, διὰ χειρῶν ἔχοντες. 
--- ἀνὰ μετρ] Όπ Όνο οχποῖ απ (γ ἀθβισηαίοά 

Ὦγ ο µετρητὴς Οοπιπηεηίαίοςς απά Απημητιος 
Άτο ποῖ αρτοθά. Έοτ Όλο ἴθτπι ππαΥ ἀθλίσηκίο να 
Ηεῦ. Ωὴ, [ο νν]ο]ν ἰἱ απκννογν ἵπ νο Τ,ΧΧ., ]. ο. 
ἃ πποββητο οοπίαϊἰπίπσ Τὰ μα]]οπς: ος Όνα Απο 
ΠπρακΗγε Ἠείγείος, οοηβϊκίϊῖηᾳ οἳ 9 σα]]οηβδ. Ἀεο 
Εἰκοπεο]ηηίά 4ο ροπά. οἱ πιο. ἵν. 3. Τ]ο Ιαπίοτ 
18 ἴἶνο ποτε ρτοῦαδ]ος {οισ], ονοῃ ποσοτόίπς {ο 
νο Γοσππος, Όλο ο μππ τν οῇ Πφπος Ίαν Όσο οαν]]- 
Ἰεὰ αἲ ὮΥ βεορίίο8. Επί νο Ίπισοπθες ο να 
απ γ ννου]ά νο γεφηέκἠρ ἵπ οτᾷοτ ἴο ρίπσο ο 
πηίτασ]ο Ὀογοπά ἀῑερηίο. Νο οπη 1ο ο πππ Ην Τνο 
ΌιουρΏέ οποτίπος [ος ΠΙΑΠΥ ἀπγν) οομδΙπαρίίοη 

οἳ δὲ διάκονοι ᾖδεισαν οἱ ἠντληκύτες τὸ ὕδωρ) 

ο - 

καὶ όταν μεθυσθῶσι, τότε τὸν ἑλάσσω " 

ΟΓ πο] α ππηρετ οὗ ραρθίς α5 Ἠαά αβεοπηυ]οὰ: το 
νγΠΙοἩ. πιογε ννου]ὰ πονν ὃνε αἀάθά ὃν νε ἔαπιο οἱ 
Όιε πιίτας]ε, απά [τοπι οιγἰοβ!{γ {ο 5ος ελ ννοτκοτ 
ος Ἱ. Νοί {ο β4Υ ναί νο πεεά πο βπρροες αἲ) 
Όια ννῖης {ο ὃε οοπβιππεά. ΊΤ]ε φατρ]ας, 1 αηγ, 
πνοι]ά Όο ποοθρίαΡ]ε {ο νε πονν]γ ππατεῖεὰ οουρ]ο. 

7. γεµίσατε--- ἕως ἄνω.] Ἴ]θες οἰγοιπιβίαηποςϐ 
το πού, 48 ΒΟΠΙΕ ΓΑΠΟΥ, ἴοο ππήπιέε ἵο ὃς ννοτΏηγ 
οῇ Ιπίτοάιοίίοη. ἜΤ]6γ ατα πιεπεοηθὰ {ο ονίησθ 
Όινο ἐγ[ απᾶά πιασπη οὗ να πιίτασ]ο: α5 ἵπ 
Εμαξ γνοικοά Ὦγ Ε]]αΐν, 1 Κίπρο ανίή, 34 --3δ., 
{ο Βτορλοί ἵπ Ἰἶκο ππαπποτ οχοἰαίπις, “ΕΠΙ [ουχ 
Ῥασγε]ς ντι νναίετ, απἀ ρουτ Π, ο. “Ρο 
Όνα βθοοπὰ πιο --- Ώο Τί Όνο τά πιο.) Τ]ο 
ν/ογάς ννοτα, πο ἀοιδί, ρτοπουποεά, απά νο Εγί 
ἀοπε, ναφασλκον Τη οτάετ {ο ΠΙ] Όνεπι, νν]ήςο 
νας ΓΗ]1γ οθεγθᾶ, τοπάετεά αἱ οοἱ]ηκίοη, ὮΥ ΡΤΟ- 
ουτίῃπσ απά πιτούπιοἶπᾳ οΓ Όνο γνπε, Ἱπροβείρ]ο, 
Τα νν]ναξς νο ραθείς 841 45 νναῖογ νας Ὀδοσπηθ 
νπς, ννα5 Πκουνίο ονίποςά Τη ἴ]νε ρ]αϊπθείππαηποτ. 
ο δ. ἀρχιτρικλίνῳ] “' νο ἀἰτεοίοτ οἳ νε [εηςί,” 
1.6.  Ρ6ΓΒΟΠ (ποί οπο οἳ νο ριοςίς) νο νναβ 
αρροϊηίοά {ο καροετίπ{επάὰ Όλο ρτοραταίἴοης Γοτ, απ 
πιππασεππεπί οἳ, α [οαδές οχαπη]πῖηρ νο ρτον]κίοπ8 
παπά Πφποτ τουσ] Γογννατά, απά ραβείησ απιοησ 
Όνο ιο»ί5 {ο 56ο ναί νου ννογθ η ννππῖ ο ποῖ]ι- 
ἴπα, απ νε νο ποσα οτάοτς {ο νο 5ογ- 
ναηῖς. (9εο Εος]18, κχχί!, 1.) Της ἀρχιτρίκλινος 
19 Το ϱο ἀἰκιησι]κμεά ΓΓοπη 1θ συµποσιάρχης, βα- 
σιλεὺς, ΟΙ στρατηγὸς, ΟΓ νο (τοοΚα, απἀ ο πιοά- 
εαίου, αγδί(ον, γεα οοπυἰηῖ, ΟΕ Όνο Ἐοπιωης. Τηία 
Ἰα{1ογ Ὕνας οΠ6 οῇ {1ο σπρείς, «Ἀοβεηπ βοπηθίίπηθς 
Ὁγ 1ο, νο ργοείἀοὰ αἲ νο {αρ]ε, απά ργοφογίεὰ 
τη]ες ἵπ τεσατὰ {ο ἀπηκίηᾳ. το. (/α].) Ἠα]σΝ, 
'αππρε, απά Καῑι., 8αγ, Ὠναί Όινο Αγοζηιοιίπιας 
ννας α ἀοπιοφίο. Ἰπάθοὰ, ἰ[Ίχο να {χο 8απ1ς νε] 
νο Εγιοιίπατε]ος οῇ Όνο Ἑοπιαπα, Ὦδ ερας ας]. 
Α ἀθοῖείνο ρτουῦ, Ἰοννδνοτ, 9 Εναί πνοποις, ἴπ 
Ἰὴ8 Η]κίι,. Εναημ., ἴθγππς πο Ατοηγισίπας α- ετέπι- 
πια πιὐπἰαίον. Ίο ννίπο νας, 5 υεηα], Ἰναπάςὰ 
(ο νο Ατοζηιισιις, ἵπ οτάοτ ναί Ίο παὶρηέ {πλίς, 
αππά «οο ἵΓ 1 ννοτο ννοτίγ οὗ Ἰοῖπῃ εοί Ὀδ[οτο (ἶνθ 
οΟΠΙΡΚΗΥ. 

10. πᾶς ἄνθρωπος ---τίθησι.] ᾿Τηϊα ἀοποίθι νν]να 
ἡέ ποσα οπκίοπιαγή ἵο 4ο: νο] ἵ Π]ακίταιοἁ Ὁγ 
Όνο Ο]αβείσα] οἰαίίοηα {π Ἠλείβ, Μεθίειν ἵ Γοπι 
έθυ, .. ἀοθτίνοὰ Γγοπι νο Νοτί]νογη ννογὰ 
Μοά ος Με) απά εἰρπίβος {ο πιοϊκίοη, ος Ὦθ 
πιοϊκίοποςὰ ντ ποτ, απά ἵπ α νο «οη8θ 
(κα νο Τα νῃ πιαάεγε πο) {ο ὃνο φα/εγαλεά ο 
ἀπ. ἵπ ΟΙακκίσαί πο ἴξ ϱοπργα/η, Όαῖ πο α]- 
ΝΛΥΝ Ἱππρ]ίος ἱπίοχίσπίίοη, εχεορίίοη Τ Ἰανθ 
πηνκο]ῇ πἀθησσὰ ἵπ Ώθσσης του. ζοαι Ατίρίοῦ. 
πρ. Βτοῦ, Ῥ]γς. Π, 913. νν]νοτο νο γνῖβο Ἱηπη 8 
... µεθυσθήσεσθαι κατὰ συµπερι . 30 αἶφο 
Γαζατο] Ἀ]οχ. 09. (4 Ραβεασο νοτγ {ο (επ. 
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κ «μη. ' η 5 5 » , Δ , ἃ ως 
11 σὺ τετήρηκας τον καλον οἶνον ἕως ἄρτι. ἨΤαύτην ἐποίησε την ἄρχην 

τῶν σημείων ὃ ἸΙησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐφανέρωσε τὴν 
’ 3 .., Λ ... 3 3 ν ς 4. 3 ο) 

δόξαν αὐτου ᾽ καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
0 ω νά ’ . 2 ς 3 - 

1 ἍἨετὰ τοῦτο κατέθη εἰς Καπερναούμ, αὐτὸς καὶ ἢ µήτηρ αὐτοῦ, καὶ 
3 3 ” 3 -- Φ 3 

οἳ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ  καὺ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς 

18 ἡμέρας. Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ιουδαίων», καὶ ἀνέδη εἲς Ἱεροσό- 

ὁ Ἰησοῦς. Ἡ Καὶ εὖ : ού ὦ [ } Ἡ Μαι, 91. 1 14 λυμα ὃ ἸΙησοῦς. ' Καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἵερῷ τοὺς πωλοῦντας ῥόας καὶ μεν”. 

16 πρόδατα καὶ περιστερᾶς, καὶ τοὺς κερματιότὰς καθηµένους. 
5. 

; Ἠυκε 19. 45. Καὶ ποιη- ο 
α λλ , ῃ , νι θ λ » » ν ’ ’ 

σας φοαγε ΙΟ») εν σχοιγιωγ, παγντας εΕΞΕΣΟΚΛΕΝ εκ του τερου, τα Ττὲ προ- 

αχ). 94.) απά Μεπαπάετ αρ. ΑίπεῃΠ. Ρ. 264. Ίπ 
ιο Ἠε]]επῖείο ὙτΙίθΓς, ἨονθΥεΓ, α5 «οδερῃ., 
Ῥ]ή]ο, απά {πε Τ,ΧΧ., ἴτ (1κε (πε Ηεῦ. Ἡ 2) ΥΕΓΥ 
οὔἵεπ οπ]γ ἀεποίες ἀτιηκίης {Τεε]γ, απά {πε Πη]ατ1{γ 
οοπβθαιεπί. 3ο ἵπ (επ. ΧΙ. ὦ4. 1 15 α5εἀ οἩ 
Ποεερ]/5 Ὀτείμτεπ. ΟΡ Ώιε ΟοπιπεηίαίοΓς 5οπιθ 
πἀορί ἴἶιθ ΓΟΓΠΙΘΓΥ, 8Ο1Πε {πε Ἰαΐΐέει 5εηςθ. Τί 5Ίοι]ά 
8ε6ΠΙ ποῖ ΥΘΙΓΥ ΠΘΟΘΕΦΑΤΥ {ο οοηβπε οιτεε]νες {ο 
εἰθμοτ; 5ἴποςρ ἴἶνε Ατοζημισμηις ἶ5 ποῖ βρεαΚίπ 
οἱ πε σιεςί ργε5επί, Ὀαΐ ΟΠΙΥ πΊακες α να 
οὔβετγναίίοπ α5 ἴο Ὑγπαί νναβ δια. Τὸν ἐλάσσω, 
Πρτα]]γ, παῖπας ποθί]ε, {ες [σοοςἆ. 

---σὺ τετήρεκας τὸν καλὸν ο. ἔ. ἄ.] "Το Ρτεε]αάθ 
Όιε ευκρίοῖοη επαί Ελεῖτ {α5ΐθ γνας ν]]ατεά, {Ἡτουσῃ 
εχοθβεῖνε ἀτίηκίπσ, 5ο α5 ποί {ο ΚΠΟΝ’ γαίες {γοπα 
νήπθ, Ίεδας οτάετς ἵε Πτεί {ο Ὦο οατγίεὰ {ο {πε 
αρα οΓ {ιο /ναςί, γιο πηηδί Ἠαγο Ῥεεπ βοῦθΓ; 
Ὁτγ Ώιοβο νο Ὑ6το επίταςίεἁ γη (Πί5 οὔ]οε 
νγετε οὐ]σεά {ο οὔκετνο ἴνε φἰγῖοῖοκί βδοῦτίείγ, 
Οναί ΕΥ ποὶσ]ή Ὃο πΌ]ο Ῥτορετ]Υ {ο ἀῑτεοί ἴἶιε 
νιπο]ε Ὀμβίποςς οἳ πε επίατίαιηπιεηί. 

1]. τῶν σηµείων.] Σημεῖον ΡΤΟΡΕΤΙΥ ἀοποίος 1. 
α ππατή, » οι ἴοκεῃ, ΒΥ ν]ΙεἩ απγ (Πῖης 18 
Κπονη {ο Ὦο υη]αί Τε 18, απά ἀῑεπσιαίσμεά [γοπι 
εοππεί]ήηῃσ εἶκε; 2. α Ρ]εάσε ΟΥ 455ΗΤαΠος, ἵακεῃ 
Ἰπ εν]άεποε; 5. α πιγαεµίοιµ αἶση, Α ΜΙΒΑΟΙΕ, 
εἴθνετ 1. ἵπ οοπβγππαίίοη ος έπε Ὠήνίπο Ῥονύετ ΟΥ 
Ιεσαίίοη ο νο ννοτκετ οἳ Τε; οι 2. α πίτας]θ 
αἰπιρ]γ; ἵπ υνμΊοἩ σα5ο Ἡ ἵδ οἴίπετ ]οΐπεά νῃ 
τέρας, ος βίαπάς Ὦγ Ιβε]{, Α πίτα] πιαγ ο 
ἀεβποᾶ, νι Έαγππετ απά Ὦτ. Μα]ίΟΥ, “Ενετγ 
κεπείρ]ο ἀσνίαίίοπ [τοπα, απᾶ ΘΥΕΤΥ δεοπιίπσ οΟΠ- 
Ἐπάϊοίοπ Το. πε Ἰαννς ος παίμτε, 50 [αγ αφ θα 
αγ ἄποιση {ο 4. ΒΥ πα αχργεδεῖησ ΠΙΥ5ΕΙ 
(14γ» Ῥτ. ΜαΙΗΥ), 1 νγου]ά σι αἰπδί απ οὗ- 
1εοίίοη γνμ]ο]ι Ίναρ Ώδεπ πιπᾶε Το ἴε Ίαησιασο ϱΠΙ- 
νὰ 8οπι6 αἀνοσαίθς, ας νγε]] α5 οπεππίος, οἱ 

18 μμ, ν/ηθῃ (116Υγ τερτεβεῃ{ πιίγαε[ρο 35 ττο- 
Ἰαήΐσπι οί ἴιο Ίαιος οί παίμγε.”. Ὀτ. Βτονη, α ΡΓΟ- 
{ουπά ων, απά [νο βΠσσθββοτ οῇ ἴἶνο 
οε]εῦτπιεά Ώασα]ά Βίονναγί, οοπίεπ ας (λαί πτασ]ος 
γα το ροβε/ῦ]ο; Εἶναί Ε11ογ ατο ποῖ Υ{οἱαίοης 

Όνα Ίαν οἱ παίατο, απά ατο σαρηθ]α, ππάοτ 
ερτίαίη οἰτουππβίαποςα, οἱ Ὀοῖπρ πιαἆο οτοάῖυ]ο Ὦγ 
{οφ πιοηγ. “Το ΠΡ (αγ ντ. ΈΒτον/π), 
οἳ Όνο οσσακ{οπα] ἀῑτοσί οροταΓίοπ οὗ πο ρον/οτ 
νήεῖν Γογπιοὰ νο ννοτ]ᾶ, ἵπ νατγίησ ιο αβαπὶ 
εσας οὗ Ἱπ ονοπία, Ττ νγου]ά ὃο ἵπ νο Ἠήρ]ιομί 
άρρτος απρ]ή]οκορμ/σα] {ο ἀδΠΥ; Πο Επ ννο ϱτθ- 
αὔπιο {ο οκήπικί νο ἆορτος οὗ 18 ρτοαλέγ. 
Το Ίανεν οἳ ππέητα, -- το ποῖ υἱο]αίρά ννἩθη 
α΄ παν αρροράσοπί ἵν Γο]]ονγοάᾷ ὮΥ α πουν ο0Πβ6- 
να Όνεγ ατα γ]ο]αεοά οπ]γ νν]γθη ἴἶνο απίοςο- 

: ἑοίπα πας” γ Ότο «ππιο, α ἀἱΠοτοῃπί ο0Πµ6- 
απ οΠῖ τς νο γοκ Εξ, ΛΑ πήτπε]ο ἵκ ποί α- γ{ο]αί{οπ 
οἵ αηγ Ίαν οἳ ππίητο, Τι Ἰπνοίνος, νοτοίοτο, 
πια, πο οοπιγαδΙσίσῃ, ποτ ϱηγκίοπ] αἰνετ- 
. Ἡ Ἰμω ποπ ἵπ νήσο κ ἱπουπαίκίοπί 

πα οι Ὀε]ίεβ οὗ {πο πιοςί απάενίαίίπσ αΠΙΓΟΓΠΙ- 
1{γ οῇ παίατα; {ΟΥ Τί 18 ποί {πο 56απεποθ ο α ἁἰί- 
{ετεπί ενεηί, ννπεη {Πε ρτεσεάίπςσ οἰτοιπικίαησεθ 
Ἠανε Ὀθδεῃ {ιο 5α1Π6 : Ιΐ 15 απ οῇεοί (]ιαί ἶ5 πον; {ο 
ους ομεογναίίοη, Ὀεσοαμδε 1έ 15 {ο τεει]{ί οῇ πθδυΥ 
απά Ρεου]ίατ οἰτοιτηδίαηπσθς. ἜΤ]ο απίθοοεἀεηί Ἰα8 
Ὄεει ὮΥ καρροξίοι ἀἰβετεπί: απά 1 15 ποί Ίνοή- 
ἀατβα], ἠιοτείοτε, ἐ]ιαί {λε οοπεεαιιθηί αἱδο ε]οι]ά 
Ῥο ἀϊβεγεπί. Πε εγΥοτγ πητας]θ ἶ5 {ο Ρο οοµ- 
αἰάετεά α5 ἴε τοςι]ί ο) απ΄ οχιποτάίπατν απίε- 
ορεἀεπί; εἴπορ Ιί Πονς5 ἀϊτοσί]γ ἴτοπι α Ἠϊσ]ετ 
Ρον/εΓ ἴ]απ 15 αοοιβίοπηεᾶ {ο ορεταίθ ἵπΠ {θ οοΠῃ- 
πἹοη {γαῖπ οϐ ονεη{ς ν’πίο] οοπᾳθ ΏοηθαίΏ οἱ νί6υν, 
Όνε 5εααθπος Πίο] 16 ἀἱδρ]αγς πηαΥ Ὀ6 τεσατάςά, 
Ιπάεεᾶ, αφ οιί ο {νο οοΠΙΠΠΟΠ οΟΠΤ5Θ ος παίιτε, 
Ῥιαΐ ποί α5 οοπίτατγ {ο ναί οοιγςθ.. Οπ (8 
ν/ηο]α εαρ]εοί 596 Ἠογπε) Ιπίτοάποίίοη, νο]. 1. 
205 ---οτ1. 

---καὶ ἐπίστευσαν.] Τ]ε καὶ πιαγ Ὃο τεπάεταά 
απἀ 5ο, αφ ἵπ Μαι. χι. 45. κη. 22. Τμικα Ικ. ὁ9. 
νους χ. 1. Λος ν. 10. απά δοπιείίπηθς ἴπ {16 
ορί. : 
19. τὸ πάσχα.] ἜΤπο Ῥεςδί Οοπιπιεηίαίοίς, απ- 

οἰεηί απά πιοάθτῃ, ατθ σεποτα]]γ αστοεά ἰαί οἱ. 
/ο]η πιοηίίοης /οµγ ῬαββδονοτΒ 45 οσουττίπσ ἀπτίησ 
Οτίκς παπΙςίτγ, ο{ νΥπΙο] {6Υ τευκοή ή ας ἴ]θ 
15έ: Οιναί πιεποποθς αἱ ν. 1. ιο 24: ναί αἱ νγΙ. 4. 
ια δὰ- απάἀ ναί αἲ νυμ]ο] Ο]τὶςέ κιῄογοά αξ ἴο 
41. Ἔ]ας Ἠἱς παἰηΙδίτγ νν]] οχίεπὰ {ο {ητος Υθ6αΓ8 
απά α Ἠα]{. 

14. εὗρεν ---πωλοῦντας.] ο Ῥοσί Ο0οπαπιεηία- 
ος, αποϊοπί απά πιοάθγη, ατα ρεπετα!]]γ αστοεᾶ 
Ενας Οπής οἰτουπηξίαπος ννας ΡΓΙΟΓ ἴο, παπά Ο0Π86- 
απεπί1γ ἀϊβετεπί [τοπ {νο βΙπηί]ατ οπς τοοοτάοά 
αἲ Μαϊ, κχί. 12. 5α. Ύπατο 866ΠΙ5 α ρτοαί Ργο- 
Ρηείγ ἵπ 5 αγπιρο]ίσα] αοίίοπ (ννπίο]ι ἀοποίθά 
Ώνο ριτίΠοσοηπ οῇ πο ον] Πο]σίοπ) Ὠθῖπ 
μβθά οί αἲ πο Ῥοσίπηίηρ απά {ιο οἶοδθ οἳ 
Ογίες πηἰηΙδίτγ. 

---βόας.] Τῆο παπαμοτ οὗ νἰοίίπις οϐ αἲΙ 5ο5ἳ5, 
(α8 ννο Ἱεπτῃ {γοπι οβορ]ας,) βοπποίίπιοῬ απιοιηί- 
οἆ {ο 5,500000: απά Τε 19 ορτίαϊπ οπα ιο Ἠαῦ- 
Ῥἰπίσα] νυτίθτς, Ἠναί Ίπππιθηβο (ταβῖο ννας οπττ]οἆ 
οἩ ἵπ σα{]α, ὅτο, ΓΟΥ Υἱοίπας, απά ππΙσἩ. οχίογίίοῃ 
Ριποκεᾶ; α στοπ{ ρατί οΓ Όλο Ρτοβίς οῇ νυμίο] αο- 
οτησᾷ {ο ἠιο Ῥτίοβία. νο α{ πο Ὠοβί, νοτγ στοαί, 
Ἱπάβοσγαπη να Ἰπγο]νοά, ἜΓ]ο κερμ. Ἠοτο πτο {ο 
βαΠΠς ντι (πα κολλυβισταὶ αἲ Μα. κχὶ. 19, επαπρ- 
ως ν βπα]] πω} . κ 

. φραγέλλιον ἐκ σχ.] “΄α βοοπτσα οΓΤΟΡΟΡ,᾽’’ ΟΥ 
Ῥαπά -. ος αμ βΙο] 38 τὸν πτηι 
{ο (γίπσ αρ Όνο οπ]ο, ὙΎγο ποσο πο, ἨονονοΥ, 
ΒΗΡΡΟΜΟ ΠΙΠΟΙ, ΤΗΥ, 1 πιπο οῇ 1ο φραγέλλιον, 
οχοερί {ο βοτνο [ο πα αρ )οίσαΙ αο[ἰσῃ. Πορ ον, 
Ώιοτο ννπς πο ποσα οὗ κμήρον. Το (ππβῖοκοτν, 
οοηκοἴοις οἱ πο πη]αν/Πα]ποκη ο) ἠνοῖγ ρτοσθοί- 
πρ απά αἴταοκ ὃν νο Ὠ[νίπο οποτόΥγ ο ο 
Γ,οτὰ, ννου]ά πο νομισίο {ο οἵνογ Πήκ Ππ]αΠο ίσης, 
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ύατα καὶ τοὺς βύας. 

40ΗΝ ΟΗΠΔΡ. Π. 1ζ--- 25. 

Καὶ τῶν κολλυθιστῶν ἐξέχεε τὸ κέρμα, καὶ τὰς 

τραπέζας ἀνέστρεψε" καὶ τοῖς τᾶς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν ' 4ρατε Ι6 

ταῦτα ἐντεῦθεν' μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός µου οἶκον ἐµπο- 
᾿Ἠμνήσθησαν δὲ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ, ὅτι γεγραμµένον ἐστίν " 1Τ 

Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα 

Εεα]. 69. 9. ρίου. 

κ. Μαιε, 19. 88. 5 α τη ι { κ. ὕ κ 0Ο ζῆλος τοῦ οἴκου σου Ἱκατέφαγέ µε. " Απεκρίθησαν οὖν 18 
Β.Ἱ 3 ο . -” 

Ἱωκε 1, οἳ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αυτῷ | 
ἠπίτα, 6. 80, 8 12 ἁ νά - . ο πρν , . ν Πδαι19.8ι, ποιες; Απεκρίῦη ο ἸΙησοὺς καὶ εἶπεν αὐτοῖς' «4ύσατε τὸν ναὸν 19 

.40. 
Ματ 14. 68. 
4 15.29. τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν, Έἶπον οὖν οἳἵ Ἰουδαῖοι ' 90 

Τεσσαράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος" καὶ σὺ ἐν τρι- 
σὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; ἸἘΕκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος 31 

τι Το 24, 8. αὐτοῦ. ''"Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶ», ἐμνήσθησαν οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ 39 
ὅτι τοῦτο ἔλεγεν [αὐτοῖς]" καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ 
εἶπεν ὁ Ιησοῦς. «Ὡς δὲ ἦν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ 

τ 

ἑορτῃ 
᾽ , 3 τε ϱ . - . 3 . . ὰ, εκ. 

πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς το ὄνομα αυτου, Φεωρουντες αὐτου τα σημεῖα ἅ 

ἐποίει. 

Ώ Ἱηίτα 6. 64, 
Αοις]. 234, 
Ἡεν. 2. 28. 

οεροοἰα]]γ α5 (νο οτουγά οἳ αρρτονῖηρ απά αἀπα]τί 
ν -- νου] ϱο ο”. -- Οιαί . 
ἀιεποθ. 

---κέρμα.] Τη εἰσπίῇες απια[ί οοἵπ, ΓΤΟΤΩ κείρω. 
Έογ πα πιοβί αποϊεηπί οοἵηα (εβρεοἶα]]γ νο ΟτΙεή- 
{α]) Ῥείπσ (κο βραπίδὴι τία]ς) οΓ α 5ᾳπατο Γοτπα, α- 

ἤ ο Ίθβφος Κάπά πη]ίοὰ οἱ Ὀεῖπς ομέ, 80 38 {ο ΓΟΣΤΗ { 
οἱ ΠΙΟΠΘΥ. ᾿Ἐξέχεε ἵ5 οδρεοίαἰ1γ εαἰίαῦ]ε {ο πιῖ- 
ιο οοἵῃ. 

---- ἀνέστρεψε.] 3οππθ ννου]ά τοαά ἀνέτρεψε, (γοπα 
εογίαίπ ΜΒ5. Βαΐ (λοισ] ἔ]αί 18 πιοτθ ποοοτάσπὲ 
η Οἰαφείσα! πδαρθ, Τί 15, Ρτοῦαβ!γ, εα ἐπίεγργε- 
ἰα[ΐοπο. ᾿Αναστρέφειν Να, Τ εἸλου]ά 8εαπα, α9δεᾷ 
ἵπ Όιο «ΟΠΙΠΙΟΠ ἀῑα]οοί {οτ ἀνατρέπειν 

17. ὃ ὄῆλος---με.] Της Ὀτοισ]έ {ο οι Τ,οτᾷ”8 
πη]πά πα νοτὰ οῇ Ἑκ,. Ἱκίκ. Ὁ. Κατέφαγε ἵπ- 
γο]νος απ Οτεπία] απά εππρλαἶσα] ππείαρἸος, αρ- 
ος ποί οπ]γ {ο στἰοεΓ οτ Ιπάϊσπαίον, (38 
οτ6,) Ὀπί {ο οἴ]ιετ οῇ ελα πιοτο γἱο]επί Ῥαδείοης, 

νγη]ο] (1π πο ννοτάς οὗ (ταν) «Ππ]ν σπαν; ἴθ 
Ἰιοστί.”. 99ο 1οῦ χὶκ. 53, απά νο (αβεῖσα] Ῥραβ- 
βασος αἀάπσοά Ὦγ απιρο απά πιγδε]ῇ ἵπ ἨΏεοεπα. 
αγ. Ζῆλος τοῦ οἴκου βππίΠε», ποί ποα] οἳ, Ῥαέ 
. Ότ απά πο Αοτίςί κατέφαγε βἰσηῖβες επεάεγε 
δοίεί. 

ΕΟΓ κατέφαγε, καταφάγεται ἵδ [οππά ἴπ ΥΘΤΥ ΠΙΑΠΥ 
πποϊοπί ΜΕ. παπά οατ]γ Εάά., απᾶ ἶ9 πἀορίεὰ ὮΥ 
α]πιοἙί αἲ] Όιο τοσεηί ΕάῑἴοτΑ, 

19. λέσατε τὸν ναὸὺν τ.] Απ αοιὸ ἀἱσμωπ, 8ο αῖ- 
ἰοτοά {ο ἀτανν νο αίοπ{ίίοη οὗ Ὠινο Ὦγ-βίαπάοτς; 
Ότο απάργκίαπάϊίπρ ο) νμ]ο], Ἰονίσνοτ, παὶσηί ο 
πἰάθὰ Ὦγ αοίοπ; ος Τ,οτὰ ροϊηίπα ἴο 8 ον/η 
Ῥοάγ, ἴἶνο (οπιρ]ο οῇ ιο Τ,ομος, π8 [πο Ἠε- 
Ότοννς αβοά {ο σα]! Ενα Ῥοὰν τν, σκῆνος. Ἀθο 
Νοίο οἩ 2 Όοἑ, ν. 1. Ναγ Ῥιη]ο οα]] 1ὲ ναὸς, ΟΥ 
ἱερὸν, ΝΟ το[ετοηος {ο πο ἀἰρπίιν οὗ νο κο] 
νο (οπαπίς . Ἰπάοςᾶ, ὀέμας παπά δομὴ (Γουπὰ 
ἵῃ Όνο βοπ8ο ο ῥοάνψ ἵπ Τρνοορὴῃτ. (1.8. Τ88.) ο] 
ἀοποίο α ῥη]άΐπς ; απὰ 8. Ῥαπ] οβιοπ 8ροακε οἱ 
νο ον οἳ α ϱἨγίκήση ας Ὀνοῖπς α {επερίε οὗ Όλο 
ἨΗοίν Βριή. Ἔηο ν- ας Ἀετα, π8 οΠεῃ, Ἡ 
Ῥεγπεϊακίνο 86Ἠ80: 4. ᾱ. γοι πια ἀθκίτογ ; ὙΝΤΙςΒ 
ἀιβοτα Π]ο ἤγοπι ο Γπηροιιεείσαί 86ΠΑ6, “΄ Βο 
Όιαί γοι ἀθρίτογ.”. ΟΥ Τοτὰ παπα Το δαν, ναί 

Αὐτὸς δὲ ὃ Ἰησοῦς οὖκ ἐπίστευεν ἑαυτὸν αὐτοῖς, διὰ τὸ αὐτὸν 94 

γυνώσκειν πάντας" " καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τὶς µαρτυρήση περὶ 55 
τοῦ ἀνθρώπου" αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκε τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. 

19 τοβιττοοίῖοπ Γτοπι ἴἶνε ἀεαὰ νγῖ]] ὃς {νο 68ρος- 
ἷα] αἷρι ὮΥ νο] Ἠΐ9 Ὠϊνίπε πηϊβείοη εα]] ο ἆθ- 
οἰατεά, 

20. τεσσαράκοντα --- οἶτος.] Τ16 κεη»ο ἶ5: “οι 
ἵν απά εἰς γεατς ἸαίἩ Ες Γεπιρ]ε Όεεν α Ὀαϊ]ά- 
Ἰπσ.”. Τ]ηο πδο οὗ νο Αοτιο νη ρεγπεί, απἀ 
{αοῖς τεφωίγε Εῖ5 τεπἀοτί Εοτ Τ ννας επ νε 
4611 γοατ αἶποε {πε εἶπιο ὙνΊνεη Ἠετοά οοπιππεποεὰ 
Ώια Ῥα]]άΐπρ. Ἠο Γοπππεά 1 ση α ἀΠαρίάαιεᾶ οπθ 
οτἱρϊπα]]ν ετεοεά ὮΥ ; πεῖηᾳ ο οἷά 
πιαῖοτίαἰς, απά βοπιείίππες πε οἷά Γοππάασίομς, 
Ίπ οοΠβεαπεποες οὗ ΥΕΝ, ππά εερεοϊα]]γ ας Τε 
Ύνας ταἶκεά Ὦγ Ραγίς, πε οἷά Ὀα[]άΐησε Ὀείης ρτα- 
πα]]γ ρα]]εὰ ἀοννπ, απά πενν 9Π68 ετεοῖοά ἵπ Ὀπεῖτ 
Ρ]ασς, 8ο {ο οὐ]ῆσς Ὑνας α]] οα]]εά Ζογοδαδεῦς, 
απά ο φεεοπά Τεπαρίε, παγ ΕΥΕΠ ὁοδερ]αβ 8ο 
εν : κ ν 

« ἐπίστευσαν τη γραφῃ] Ἱ. 6. ὮΥ α οοπιρατίΒοη 
ο Όιοςο ραγί5 οἱ να ο ννἨ{ο]ι μερᾶ]οι Ὠνο 
Μοκείαμ)ς τὶεῖπρ Γοπι ενα ἀθαά, ὈοίἩ νε εις” 
τοογάς, απά γν τε] άν οΓ Ἰή58 τοκυτγεο(ΊοἨ, ΕΥ 
Ὀιοτοισ]]γ Ῥε]ονεά ἵπ νο Ἱπερίταίοη οἳ 
Βοπρίατος απά ἴἶνο ἀῑνίπε πηφείοη οΓ εφας. 

: σημεῖα.] Ἠλ]αί Όνθρβο ννοτο νο Κπονν πο. 
Ῥαΐ οπι 18 απά Γοπι ἵν. 40. απᾶ ν]. 5. 
τ 19 ορτίαϊπ Όναί Ολτῖκϊί ννοτκεά ΠπΙαΗΥ πηίτασ]οἙ 
ποῖ τοσοτάοά Ὦγ Ενο βαοτοὰ νντίετς. 

--- ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα α.] ἸΤηνεῖτ Πατ, ουν - 
6νοτ, Ἱῖ αρρθατα Γγοπη ν]ναί {ο]οννα, νας ο] 4η 
οχίογπα] απά Ἠκίοτῖσα], ποῖ απ ἰπίογπαὶ απά ν]ταὶ 
οπ6. Τ16 απάογκίαπάἴπᾳ νναν οοπνἰποςεᾶ, Ὀαῖ {ης 
νι] ννας ποί εαυόαοά {ο οὐράίθπος. 

94. οὐκ ἐπίστευεν ἑαυτὸν αὐτοῖς.] Ἀοππο ΟΟΠΙΠΙΕΠ- 
ἑα{ογς ἴπκο Πίς {ο πηθαπ, “ο ἀῑά ποῖ {τακί Ἰ]8 
Ρογοῦ {1. 6. Ἠ]α ῆ[ο παπά εα[εῖγ) {ο Όνοπι” Βαί 
μή ἵς ΠΠηρίά : απά ἴξ ἵ Ὀοίίος, ντ νο πιοδέ οπι- 
ἱποπί Οοπιπιοηίαίοτε, αποϊεπί απά πιοάστη, ἴο ἵῃπ- 
τοτρτοῖ ἴο ρηταςο [σπεγαἠυείη; “«ηο ἀῑά ποῖ ρ]αςθ 
ΔΗΥ Ἱπιρ]ίοῖϊξ οοπβάσπος ἵπ, ὃν ... ή ἴταθ 
ολαγποίοτ ας Ἀ{οφεία], ---- οπττθὰ Ἠ]πικε][ οπ{1οιβ- 
Ἰγ απά οἴτοπππκροςτ]ν Γονατάς Ένοπα.” Τ]ο εσπι- 
Ρ)είε Αποιοικάσε οἳ νο Ἠθατίς ο πιο ουν] ήοἷν 19 ενας 
παοτίροὰ {ο Οτ]κί, ἵ απποπᾳ νο οἴοτ ἵττε - 
Ἠ]ο ρτου[α οὗ ή Ὠνπίγ; Γοτ οπηπϊκοῖεπος 18 
απτίοατε οὗ (οά αἴοπο, : 

”- 
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ο Ιπβ, 7. 50, ι ΠΠ. ἩἨν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν «Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα ἁ1ρ ϱῷ. 
λλ. σπ 3 

9 αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ιουδαίων.  Ῥ πίς, 9. 16, 98. Ῥ σ τ υ ε. ας 4 . 

οὗτος ἠλθε πρὸς Ἔ αὖὐτον νυµτος, καὶ Ἆγι 1, 98, 

εἶπεν αὐτῷ: Ῥαῤβὶι, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος" 
3 - . ω ο ν 5 

οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ σὲ ποιεῖςᾳ, ἐὰν μὴ  ὁ 
ς 

υ 3 3 » 3 ς 3 . -- ο ᾿ ... Ἡ . 

8 Θεῦς µετ αὐτου. Ἱ Απεκρίῦη ο Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ μην ἆμην Τε. 8.δ. 

ΤΠ. ο ατε που’ αἀναποεά {ο α πιοςί ΙΠΙΡΟΓ- 
ἑαπί πατταίἶνε, ---- ἵπ πΥΠΙοΠ, α5 ἴέ ας α Ὠθστίπσ ΟΠ 
οπθ ο {Πθ πιοςί ἱπροτίαπί ἀοοίτίπθς οῇ {ο (ος- 
Ρε!, ποτε Έναπ π5ιαα] οατε 5ποι]ά ὃε ἴακεπ {ο 
ἴαςε {6 ἴταθ 5οορο απἀ Ιπίεπί οῇ {πο Εναπσο]]δί 
π τεοοτάῖπσ {115 οοπΥεΓΣαΠοἨ, απᾶ {ο αδορτίαῖῃ ἴ]ε 
τεα] Ἱπιροτί οἳ (με ρῃταξεο]οσγ {ετο επιρ]ογεά. 
Νου {πο ἴπίεπέ οἱ Ώιε 5αοτεά Πϊβίοτίαπ Ύναξ Ἰετε, 
α5 ἵη αἲ] οὔ]ετ ρατίς οῇ 5 (4ο5Ρε], {ο 5οΐ ΓοτίἩ να 

οῇ Έχε Τ,οτάς απἀ ἴπ ἴπε Ρτεφεηί Ιηείαηοθ 
Ρατίοα]ατ]γ 1ξ «που]ά 56επα πιθαηπί {ο Π]]αείταίε 8 
οπιπἰφείεπεε. ᾿ΓΗϊ5 15 α ΚΕΥ ἴο {πε σοπετα] ἱπροτί 
ο{ νν]ναῖ ἶ5 πατταϊεάἀ. Αποίμετ ἱπιροτίαηπί Ροϊηί 18 
Όιε ἔγαρ εἶιαγασίεγ απἆ τοαί πιοίίνες οὗ Νιοοάςιηας, 
ἵπ εεοκίῃπσ Ος Ἰπίετν]ευν. ἜΤ]ας, πούυγενετ, 5 α 
ευρ]εοί Ἰπγο]νεά ἵπ πιπςἩ οὐβδουτίίγς 5ἶπος Ὑθ 
Ἠανε Όχετο πο ἀἱγεεί Ἱποτπιαίοῃ {ΤΟΠ {με Ένα- 
ρεῃςε, Ῥαΐέ ατα 1εβ {ο εο]]εοί Ἐοί]ῃ οπθ απά (ια 
οὔ πετ {τοπι πα πατταίΊνο ΙΠ{56]{: ννμῖο, Υνπῖ]ο Ιί 
ἀοαρί]θςς οοπίαῖης {θ «πῤείαποοε, οἳ νγηαί νγας 5αιά 
δη σι Πορ, γεῖ ρτοῦαῦ!γ τεοοτάς Ῥαί α ρατί ο{ 
νγηαξ ννας φαιά, αἲ Ἰεαςί, ὉΥ Ἀιοοάρπιι. Ἠεπεο 
πο Πο ἀϊνετείίγ ο{ ορίπίοη οχἰςίς αξ {ο {ιο οιατ- 
αοίετ απἀ πιοῖνες ος Ο]ς τα]θγ. Ἀοππθ αδοτῖθο {ο 
Ἠϊπα ἐἱπίρσγίη, εαπάοµτ, απᾶ αἱ[βάρποε; απ]έεὰ, 
Ἠονγενοτ, ην πια η; απᾶ Ώνεγ 8αρρο5θ Πὶ8 
πιοῖίνες ἵπ εεεΚκίπσ Ως Ἱπίετνίευν {ο Ἠανθ Ώθεηῃ οῇ 
Όιε πιοβί Ἰοπουταῦ]ε Ἐῑπά. Οίπετ ραϊπί Ἠῖς 
οἰνατασίετ ἵπ Υγετγ ἀιπετεπί οο1οιΓβ; αφοτιυίησ Ἠΐ8 
οοπηίησ {ο ργίάε εἰοακεὰ ππἀετ ρτείεπάεά Ἠαπη]]- 
ἐν, εγα[είπρςε, απά αἱφειπιία[ίοπ, καΏθετν]εη{ίο α 

ο {εἄςΠἨΘΙΥ. ἈΒοίννεθη ἴἼιθςο ορροβ!ίθ 
γίοννα α ππ]άἁ]ς οοιγ8θ ν]] ρτοβαΡβ]γ οοπάποί 118 
πεατερί ἴο να ἴταίμ. Ἰηε πιαγ ΒΙΡΡΟΒΕ Ἰήπι {ο 
Ἠανε Ῥεεπ α ρτοιᾶ, ἀππά, απἀ, 1π α ρτοπί ἀοστοο, 
ο Δγοικάσὰ πιαῃ: Ώνοισ], αἱ Όχο 6αππο Ώππο, 
Π εου]ά «οαπῃ Οπαί ἵπ Ἠ]5 οἹατασίοτ λα σοοᾷ Ρτθ- 
Ροπάετα(εά αὔονο Όνο ον! απά 5 πιοίίνες αρ- 

.προῃ Όνα νπο]ε, {ο Ἠανε Όδεῃ ροοᾶ. ΤΓ 8 
Ἱοσάθιηις Ὑναβ, (88 ἶδ σεπετα]]γ Ὀιοισηέ,) νο 

Νϊοοάρπιας οὗ ποπ 8ο ππμοῖ ἵ παἷά {π ιο 
Ἠαὐυυίηίοα] νυγῖτετα, νο ΠΙΛΥ σπίπογ 5οπιθ Ιπ[οτπια- 
ση Οναί νν] ρτονς Ἱπιροτίαπί (οννατάς αβοθτίπίη- 
ἵπσ Ἠϊα τοαὶ οἰνατασίοτ ππᾶ νίοννα. Ἠο ἵς {νετ 
ἀεροτίνοά αφ - οῇ -- .. 6νεῃ {ο 
α οτῦ, --- οὗ πιασπίβεεπί Ηοοταλ{γ ---- οὗ ρίοί 
- Αμ πτᾶςηξ, ---- ΤΠΒΟΠΙΠΟΤ ναί {16Υ υνόο ιὦ 
Ἠΐπι πο ννοτκίησ οἱ πιίγπσ]θ». Ἠίβ αρ]οπάιά {ου- 
ἔππο να, Ἠσννογετ, 616Υ αγ, αοπάοά Ὦγ α Το- 
τετκο αἱπιοκί 5 στοαί π5 Επί οὗ ού. ΙΤ (ο 8 
νο πα νν]γηέ νε Ἱοηγη Γγοιη νο Ενπησο] εί, ---- 18 
οβπεα] οἸατασίοτ, αφ α Ἠμ]οτ, απ Ἰή9 Ἠήσ]ι γοπΟν/Π 
[ο Ἰοπτπίπα, απ {ιο (εασ]νοτ οἳ Τετας], ---- νο Ἰηνο 
Όνα ρίσίητα εοπηρ]είο, Νονν Πέ { ομνίου», εναξ α 
Ῥοτκοῃ κο οἰτοππιμίππσρᾶ, ---- {ιν ο ΠΙΟ {0 ήοο, 
παπά ποθήπα, ἵπ α νγογ]ά]γ ροΐπί οῇ νίονν, {ο σαΐπ 
ὮΥ απγ «εἨπησο οἱ το]ρίοῃ ἵπ Εἶνο ον] ππέίοῃ, 
πση]ά ἵνα πα ξατα]γ ἀἰκροπος {ο Γηνοιγ (ἶνο ϱΥ4/ 
ίσο ο ίσα; απᾶά ἴο ὃο ἰπτᾶν ἵπ οπανγποίηα 3 
παν τοηρίοη, απᾶ οκροσία]]γ οπο 4ο ρογκοσμοὰ 
απάᾶ ονῃ η ο πα νο Οπή ήαπ, Νοπο οῇ Ἰήη 
τανκ ἵπ ο Ἰνιὰ Ἠήνοτίο οπινγησσὰ {ες ππὰ, ας- 
σονά παν, ἵνο πήσΊη Επ] Ονκέ ρτοπί οπ ση ΛΜ 
ἨδςθκκατΥ ο ή ραπ. Ἰπδακν φομ έ Ίνα ργοῖν- 
αὐ]γ σπα νεἰρ]οὰ ση τ: πήπά,  ἨΗἰκ γεαλοη να, 

ρ] . 

οπ ἆπο ΙπαπΙτγ, οοπγ]ποςεά ]αί ίππο ογἰάσηοε {ος 
πο ΜεεξίαμςΠίρ οῇϐ ᾳεδας Ἶνας οῇ {πο είτοησεεέ 
Κἰπά: απά Πε οοπ]ά ποίῖ θαί οοηβἰάθτ νέα π]ασπα . 
πγαί ννοι]ά Ὄε Ἠΐς ραπ]κηππεπέ 1Γ πε πεσ]εοίεά 5ο 
στεαί ςα]ναίῖοπ! Βιί {ο γεἰά {ο ἴιοςο οοΠνΙΟΠΟΠ5, 
απά ορεπίη επιῦτασς {Πε (ἀοβΡεΙ, Ιπνο]νεά βαοτί- 
Βοες8 οἳ χε 5ενογοςί Κἰπά, --- αἲ] ναί ννας οοηςἰᾷ 
ετεά να]παθ]ε ἴπ ΠΗ{ε6, παγ, ῬτοῦαβΙγ {ο Ιΐδει{ 
Ίουν Νϊοοάεπιας να ποί οπθ οΓ ἴποβδα ιο αἴθ 
τοαᾶγ {ο σἶνο πρ αἲἰ Γοτ τε]σίοπ” βακθ. Ίπ Ἰοτί, 
νη(ῃ πιαπΥ Ῥτε]ιάίσες ο {6 παἰπᾶ, ἵνα ἀοιοί]θςς 
απ]τθά α Ἰαΐεπί αηκδοιπάποες οΓ ἠεαγέ. Ηϊ5 οοη- 
νιοίῖοης ος ια τεα]ίγ οἱ οι Τ,οτᾷ ΡτείεηδΙοΠΒ 
Ἰαὰ ρτοθαβ]γ θεεπ στα ια], Ὀσέ Ὕνθτα ΠΟΥΥ ἀεείαεα. 
Ὑεί θ Ίνα ποῖ ρτερατεά {ο ΊπαΚκο ἴἶοςδο πηδρατίησ 
εαοτῖβοθς ὙοἩ (λε οἰτοαπηξίαποςς ΟΥ Π]5 οςςε 4θε- 
πιαπάεά. ἸΝοί νεπίωτίησ ΟΡΘΗΙΥ {ο ανοῦν, νμαί ηθ 
5εοτεί]γ Ῥε]ϊεναά, εδ τθβδοἱνος, Ίἶκο πποςί πιά 
απά βεἱβςῃ ππεῃ, {ο 5ίθοτ α Ιπίααἰε οοισ5α; απἀ, 
νη( πε αδαα] οχροεάἱεπί οῇ οοιγατάἰσοθ, 56εΚ8 {ο 
ἆο επαί ργίυαίείη υν]ῖο] Ίο γνας α[ταιἀ {ο 4ο ριύ- 
Μἱείη; απᾶ, αοοοτάΙηϱΙγ, 86εΚς απ Ἱπίθτνίουν ῥή 
πέσ]ιέ, ἵπ οτάςτ {ο Ὀο ῥργίυαίε[η πἀπαϊθίεά {ο Πὶ5 ἀἱδ- 
οἱρ]αβΠΙρ. Ἐτοπα {πε ΠΙάΠΠΕΤ ἴπ νΠΙοΠ ἐαί Ιπίει- 
γίενγ γ/ας οοπἀποίεᾶ, 1{15 ρ]αίπ (παί οιτ Τ,οτά Γά11Υ 
επείταίοἆ ἰπίο Ἠ]5 τθα] οἨματαοίοτ. Απά ΙΓ νο 
οας ἵπ πηῖπᾶ ια νατίοις Ῥτε]ιάίσςθ απά Ἱπβγπη]- 

Πες οἱ νο ππαῃ, ἴπ οοπ]αποίίοη Ὑη] 8 τεσοθηέ 
απά αἴποετοε, Ῥαΐ ποί ἀεερ]Υ τοοίεά Γα{Ἡ ἵπ ΟἨτὶςέ, 
νο 5μα]] Ῥο οπαρ]ος {ο αβοθτίαϊἶπ ἴπθ τοι] 5οορθ 
οἱ ναί οαγ Τ,οτὰ αἀάτοββθά {ο Ἠϊπα. Τί καστης {ο 
Ἰανθ Ὀδθῃ {πο εεροοἰα] Ἱπίοπί οἳ ος Ποτά {γε {ο 
πεδίο 5 ρτϊάο οῇ ταπ]ς, θα], απά {α]επίβ. 
Τ]αί ρτίάο Ἰαά, Τέ 5εαπᾳς, Ιπάασοεά Νϊοοάειηας {ο 
Οπή η]ς Ὠναί Ίοεθας ννου]ά τεσαίνο Μίπι 38 Ὠὶ5 οοηνοτί 
οἩ θηβίθγ απά 1958 Παπ Παίίπσ {6ΓΠ1Ι5 Έπαπ (ιοβο 
ν/π]ο]ι ιο τοφιι]τος ΓΓοπη έιε ρεορίε αἲ Ί11ᾳθ; ΠΝΠΙΘ- 
Ίν, ναί οὗ ατα ἶπρ {ο ραρ]ῖο βαρίίαπα, απά (άβΒ 
ουνηίης Πῖ5 πθεά οΓτορεπίαποςθ, απά α {οΐα] «Ώαπσθ 
οῇ οἸατασίοτ, Ύγο οππποί, οὗ σοΓ8θ6, αβοθγίαϊπ 
-λαρψ-νν Όνα παίατο οῇ έα ὑπ[ογπιαίίοπι ο Υνη]ο] 

ἱοοᾷσπιας ππεαηέ {ο Ἀανο αρρ]ίεᾶ, Ἰαά Ίο Ώθδοι 
α]]οννοά {ο ρτοροιπά αἲ] 9 ποαἰτίος. Βυιί (16γ 
ν/θτο . ΟΠ. {ιο παίηγο απά ργορεγέίεν ο ένα 
γο[ίσιοη; απά {ιο ισα ἔτι ιο]ίο]ι {ιοβο ἱπιρεγ[οοίίοπα 
το) ο)ι {ιο οί ποί [αἱ] {ο ἀἱκορηπι ἵπι {ιο «Ἰοισίκ], 
ππίσᾖιέ ἡὸ γοπιραἱοι]. ο οΟΠΠΠΠΘΠΟΘΕ {1ο οοΠνοΓΒΗ- 
ο ντα α βοτέο Πα] ρτοιά, Ίνα] Παἰοτίησ οοπι- 
ΡΙπιοπέ, οχρτοβεἶνο ΟΡ ἴἶνο οοηνἰοίίοι ΟΕ Ἠήπιβθ]ῇ 
παπά πα] νν]ιο ννεϊσ]οά {πο ογἰάσποο οῇ πηίταςσ]ος {ο 
Ρτονο α ἀῑνίπο πη]βείοῃ, ας ος ννας αἱ Ἰομδί α 
{ραε]ογ 4ρπί [γοπι έἱσα. οίνου Σεβ ννοτο (ιο 
ΜΕΡΒΙΛΗ οἵ πο, Νἰσοοάσπιας να ρτοῦαΡ]γ µποεγ- 
(αἶπ; απά ροτ]πρς οπο ομίο ΡΗΤΡΟΔΟ οῇ Ἰή8 γἱδίέ 
ν/πβ {ο αβοργίαίη Οιαί ροίηέ, ή α οἶοβθ παπά οοπῇ- 
ἀσπέ ια] Γπίοτνίονν, Ἐ Ππσαπάησ Ώοίννοσῃ Ἰλορο απά 
[οατ, ἀοιδί απά σοοπνἰοίίοῃ, Ἡο ννας τοπο]νοὰ {ο 
Κπονν Ἠονν αγ ιο ἀοσίτίηον ο /θβς, νου εἰπ{οὰ 
ἵπ ρηϊνπίο απά σοπΠάσπ( π] σοπαππαπἰσπί{οπ, αἱ οἵ 
ἀἱά πο οοἱποίάς νι Όλο ποίοη Νήσο Ἰνο Ἠιὰ 
Γοτπιοά οἱ νο Μομκίαα, 8ου α Ἠήκουιτκο οῇ Ηρ. 
Ηεβον ο νο οαγασίογ ο) ΝΙισσάσπιη», 

5, αὐπόν.] 80 ΠΙΠΗΥ Μ35, απά βοπιο Ὑογίοης 
απ ποτ, ννμήσἩς πἀορίοὰ ὉΥ ππποκί αἱ) 6 
τοσςηί Γάῑιογν, 
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λέγω σοι". ἐὰν µή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τήν βασι- 

λείαν τοῦ Θεοῦ. «4έγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος" Πῶς δύναται ἄν- 4 
Όρωπος γεινηθῆναι γέρων ὦν ; 

μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελῷεῖν 
μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς 

καὶ γεννηθηναι; Απεκρίθη ὁ ὅ 

Ἰησοῦς" -αμὴν ἁμὴν λέγω σοι" ἐὰν µή τις γενηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ 
πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Τὸ 6 

γεν νημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστι" καὶ τὸ γεγεννηµένον ἐκ τοῦ 

πνεύματος πνεῦμά ἐστι. Μὴ Φαυμάσῃς ὅτι εἰπόν σοι" 4εἴ ἡμᾶς γεν- Ἰ 
ς Εοε]. 11. δ. 
1 οος, 2. 11. 

γηθηναι ἄνωθεν. " Ἰὸ πνεῦμα ὅπου Φέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ 8 
7 ’ 3 ΄ | ΄ - 

ἀκούεις, ἆλλ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει' οὕτως ἐστὶ 

9. ἀπεκρίθη ---ἐὰν μὴ. διο.] Τι 15 νὶΏν ρτεαί 
τοραβΙ{γ 5αρροβεὰ ΡΥ Βεζα, Οα]νίη, Τάρο, 
επι. απά Κυῑπ., ναί Οπή τερ]γ οὗ οι Τ,οτὰ ἵπ- 
(οτταρίεά Νἰοοάειιας ἵπ 5 αἀάτορ»; απά ναί, ἵπ 
οπ/ετ {ο Ιποτεαςδο Ἠἱ5 (αἱ, ὉΥ ενἰποίῖπσ 5 ρετίθοί 
Κπονιοάσο οἱ νν]ναί ννας ραβείῃρ ἵπ πο πηἰπά οῇ 
ενα 1 οννίκῃ (θασ]ετ, οι [,οτὰ, νννουί νναπσ 11 
ιο εΠοι]ά Ἠανο ρτορουπάεά 8 Πποίτίθς, απ ἱοί- 
Ταΐεά Πίτα ὮΥ κα. {ο (Ἴχοπα ἴπ ουσ. Ἐ]ιαί 
Όιοβο Ιπααίτιος νετε, Ἀονενοτ, Ἰαδ Ώ6ςῃ ΠΙΟ 
ἀἱκραίεά. Τ]ε οατ]]ετ Οοπιπεηίαίοτ ΒΙΡΡΟΒΘ 
Όνεια {ο Ἠανο Ῥθεῃ 9Η {6 πιράε οί αἰἰαἰπίπις εἰετ- 
πια] φαἰυσέίοπ : πιοδί τουθηί Ο0ΟΠΙΠΙΕΠΙΣΙΟΓΒ, 0Η {16 
Ώεγδο ο/ ιο ΜΗ εκκία]ι, πιά ἴ]χα πααγε οί έιε βα]να- 
Ποπ {ο Ώο εχρεοίεὰ. Βιί ιετο 15 πο ΤΟΠΟΙ ΝΥΗΥ 
Ῥοί] Ἴποθα ν]οννς πΊαΥ ποί ς απ]{εά. Τη αἩθς- 
ο, Ἀον/ενοτ, Ἠπσες ΟΠ να {οτος οῇ ιο 6ΧΡΙΟΡ- 
Εἰοη γεννηθῃ ἄνωθεν. ΝΙπΠΥ τουεπί ΕΧΡΟΒΙΙΟΙΒ (48 
Ἠοφεππι. απά Κι.) πιαϊηίαη ελα Τ{ οτε ἀεποίθς 
α {οῖα] «πηπσο ΟΕ φοπ/ἶπιεπί απἀ ορύπίοπ «5 ἴο Όλα 
ΜοεεΙαΙι, νο παίατο οἱ Ἰ]ς Κἰπσάοπα, απά ιο Όεῃ- 
οΏίς (πετοοί, Βιί πο ργου/ Ἰαβ8 Ὀεει ππαάς ου 
Όιαί Όιο οχρτοβδίοἩ 1π απθδίίοἩ Ύναδ 6υετ αδεά 
ππογρί ο α ολπησο ο δεπέἰπιοπί απά Όἴειοδ. Ἐο- 
βἰάος, ἵέ 5 ραπ, οπα α- οοπιρατίδοπ οῇ Ίγεδο 
νγογάβ νν]ί]ι Όιοβο αἲ νν. ὅ ὃς ῇΤ, Ειαί «πολ σαππος 
Ὀε {να 5εη5ο Ἠσγο Ιπίεπάεά. Τί 5Ἰλου]ά 66δίη ελα 
ουσ Τ,οτὰ ἀῑὰ ποί Ἰπίεπά {ο αἀνοτί {ο ἄΠΥ ραγίΐσοι- 
ἰα. Ἰχεπᾶς οἳ παπΙτγ πιοαπί {ο Ὀο ρτοροιπάεὰ Ὦγ 
Ἱιοοάσιας, Ρας οα(5 οῇ αἲ] 5ο] ἀϊδοιβδίοις αἲ 
οπσς, Ὦγ Ιαγίπσ {ο αχο αἲ ιο τουί οὗ Όνε ,ργε]ι- 
ἀἱσον απά 6ΓΓΟΓΑ νο] εἰτασσ]οά νι Ἰς η, 
απά πας πι οπ]γ ια α Ὀεμονετ:ς ἀεο]ατίπς 
Όναί νοτο πιαδί Ός απ οπ{]γο «παπσα οε Ἰδατί, 4ἱδ- 

Π]οι, ἃοι, ἃ8 Πππρ]ίοὰ ΤΠ ἴΠθ 8Ίποςτο ϱππΌγας- 
1πσ ο α πονν απ αρἰτιαα] το]μίον, Ὀο[οτο Ἰθ οοι]ἀ 
Ἰορο Γον αἰναίίοι {τουσ ο Μοβίαμ, ἜΤ]νο 
οχρτοβδίοη ἄνωθεν γενν. ἵ9 Ρρ]αἶπ]ν οφ πἱνα]εηί ἴο 
ἀναγεννηθῆναι ΟΥ παλιγγενεσία, Νν ο] ἀθποίθ Ρτορ- 
ου) γ α ποιο Μέρι, Ὀαί βριταινε]γ α οοπηρἰείο αἰεγ- 
αίοπ ππὰ γε[ογηια(ίοπ.. Όιτ Τ,οτὰ, Ἰοννθνοτ, ογ]- 
ἀεπί]γ Γπιοπάσά Ίπογε ΥΛΗ ΘΝΘΠ ας; 38 ἄΡΡΘΑΓΑ 
ν. δ. (ννήγοτο κοο Νοῖο.) Τ]αι Νιοοάσπιας ππάος- 
ᾳίοσά ή ννοτς ἵπ ο ΠΠΠΠΟΓ αὔονο οκρ]αίποᾶ, 
Όνοτο οπἩ Ὁο πο ἀουαὺες Γον νο οχρτοκείοη Ίαν ἃ 
ΟΟΙΩΙΠΟΠ 0Π6 αΠΠΟΠς {ο ὀοννς, {ο εἰση]ην απ επθίγε 
οπαπσε οί ἠραγί απιά ο, Ὠνοιασ]ν ἴὲ ννας αἰπιοδί α]- 
νανς οοπποοίος ννν ῥαρίίκνι αν νο αιδοί ΟΥ 
Εοάμν οὗ π. Το οκχρτοβείοµα, Ὀνοτοίοτο, οῇ 

ἱσσάθιπῦς, ἵπ ή ππαννοτ ν. 4, γεννηθῆναι απᾶ 
ὀεύτερον γεννηθῆναι, πηαςί πο νο {κο νν η ΠΙΣΗΥ 
Εκροβίίογς, ἵπ α ϱ)ηκίσα/, Ὀαἳ πα παοτα] απά πεία- 
Ρ)ογίζα/ ΑθηΝο, α. ἀ.ς Ας Π Ἰπνο]νος πο οπ]ν α 
Ρ]εγκίοα] Ἱπεροβκ  εν, Ότο α ππογα! απβίηθκς, Γοτ 
ππ ασθοά ππῃ ο ὂο Ώοτῃ ασπίης 5ο 1 Ππνοῖνος 38 
μτεαί α Ιποτα] αμβίμοκς ΓοΥ 8ο] α ΡΟΙΝΟΝ {ο ὃς 

Πσιιτα(ἴνε]γ Όοτη ασαίπ, Ὁγ α {οια] οἳ παπά 
απά Ἠθατί. Ἠε ππεαπί, ἀοιβί]εκα, {ο Ἠίπε εἶνας 
Όνετε ννοι]ά Ὃε α [αχ στεαίετ πιοταὶ ππβίπθςς ἵπ ή 
σ.δ6, ἃ πια οῇ Ἠ]5 στεαί ο0 πος ἵπ αἰ] τε- 
βρεείβ, 516] 45 ουσΏί {ο εαρπιμέ Πείπι ἔτοπα οτάἵπατγ 
γιω. απά επαρίγ οθτεπιοπίεΒ. Το 8 ος 
οτὰ τερ]ίος Ὁγ εἰπιρ]γ γερεαείπμ; Ἠἱ8 Γοτίπετ α8δει- 
οι απά Ὀνουσ]ίι Ίο τείαϊης πο βαππο Βριτε, Ὦθ 
νατίος 118 Γοσπι, ἴο οί Γοτί πε Γι επίεπί οΓ ναί 
νγαδ τοφα]τεὰ οἱ Ἠἶπα. Ἀονν νε εχρτγεβεῖοη δεύτε- 
ρον γεννηθῆναι ἨΝΠ8 0Π8 ααμκωφ | πβδρά Ὁγ να 
/6νής {ο ἀεποίο {ια {οία] «ππροε οἳ τε]πίοι, ἔγοπα 
Ἠεα]επίκπα {ο ια ννοτελήρ οἱ ο οπο ἴτας Οοἆ : 
Ῥαί 1 ννας αἰκο αρρ]ίεὰ {ο νε επίῖτο «πηρε οἱ 
Ἰδατί απά ασε κωφη οὗ παπά {ηρίέβεά Ὁγ Όλο οεΓ6- 
ΠΙΟΠΥ οϐ ῥαμίΐοπι Τηαί νο ἴθγπι ὕδατος τουςί ἵθ 
απάετείοοά οἳ ῥαρέΐαπι, ἵδ ααέε ρ]αίπ ἤοπα πας 
Η1. ὅ, απά οἴμει ράβδασεΒ. 

Το ράτροβθ οΓ {ἶνε ποχέ νοτεο (0.) δεεππα {ο Ὀα, 
{ο βοί {οτί Όνο Ιπάικρεηκαῦ]ο πορερεφίέη οἳ ή τε- 
σοπεταίἶοπ ὮΥ νναίετ απἀ Όνο Βρίτε, ἵπ ογὰάετ ἴο 
Όνο αἰαἰππιεπί οῇ ογοτ]ακίίης εα]νατίον ς Γοτ Όναξ, 
38 πο ππετο πα {γα} ΟΥ παἰπιαἳ 1ή ἀοροιιάς οἩ Πεκ] 
απά Ῥ]ουὰ, 5ο ἀοθς Όλο αρίγζμα) Η[ο ἀερεπιά οἩ ἴἶνα 
Ῥαρίΐσπα Ὁγ νναίετ απἀ Ὁγ ιο Βρίτε, 

δ. ἜΤῆο ατσαπιοπί Ίθτο 18, Ὠναί Ἰονενοτ 
κίταπσε Εις (ννο-Γο]ά τεσεποθΓαἶοἨ ΤηαΥ 8θοπῃ, ἰ{ 18 
ποί {ο Ὃε (νουσ]αί ἐπιμοκκίδίε, ---ΠΥ Ίποτε η 
πιαῦΥ Ννοπάετα] ΡΙΠποπποπα ἵπ Όινο παζαί 
νγοτ]άς Ὑ]ο] ατε οὔνίοις {ο χο 8επφες, κ -- 
Ὠιαίτ οαµφες 4θἲν αἲἲ οχρ]απαίοη. Απά ἵπ οπ{ετ 
ιο Ἠλακίταίο α αρἰτιαα] (τα Ὁγν φοπιοῖπρ Γαπῖ]- 
Ίατ {ο Όπο 96Π56Α, ους Τ,οτά εαὐ]οίης απ οχαπα 
{γοπα ἴἶνο πούπά, ΟΠ νο αμ δες οἱ νο] 8εο 5η Τῃ- 
τογοκίίπᾳ οχίταοί [τοπι Ὑορ]ετ ἵπ ἨΏθεοθης, Ἀγπορ. 
Τ]ιο οχρτοββίοης, Ἠοννδνοτ, αγ ποῖ {ο ὃς Ιηπίετ- 
Ρτοίεά νι ρ]]οκορ]ήσα] αἴ]1γ, Ὀπί αοοοτὰ] 
ίο ρορµίαγ Ἰάεαςς Γοτ 01ο Ἰηνεκἠμαίίοης οἱ Ἰγο]έ, 
Ἠοίβ., απά οἵλοτς, Ἰανο ρτονεὰ, ναι Ὀουι (νο 
Ἠοεῦτοννα απά πο αποϊοπίς ἵη μεπογα] ννογο ποσηθ- 
τοπχοά (Ὁγ α δογί οῇ ρτονοτὸ) {ο αἰσηίὴν απγ Ὠίπα 
πΠΚΠοΟννπ οἳ οὕαοιτο Ὦγ ο πο Τξ νν νι (ο 
τομ. Το αρρἰσαίοπ οἳ Όνο ἤσατο 6, Όιαί α 
--- -.ω - -- -- μμ 19 πλοτο λα. πι 
το]ἰσῖον, ναί Ἰνο Ἰας α ἆοοροτ Ππείσηί απ αἴευ 
το] [ον αρίτια] (ταν 4 ππά σαν Ίο ὅσοι 
πο Ῥετοσίνο νο ἱπηπηθά]αίο ἑπ/νοπου ψηλή οἷν 
Οή οἸνπηρο ρτοσυθούεἆ, γοῖ (νο ε[}εοία Ίο Κποννε ον 
οοπηπηαπῖηα νν δν ήν ονν Ἠδατί, Απ ου ατο 
ἃ Κἰπά νν]ο]ν Ἰνο παακέ πβοτῖοο Το νο Άαιος οἱ αἲ 
ποοᾶ, Όνοισ] Ἡο οππηοῖ ἵταςς 1ο οταςί ως Ὦγ 
Νο Ενας Ἰνοανοπ]ν 4ΦΟΠΟΥ γνας οπηρ]ογεά Γος 
Όναί οὔ σοι γοῖ ο ἀοθς ποῖ (ο Ίορς Ῥε]]ονο 8 
γτοπἨέν. Ἠετο, ἴσο, ἴποτο ππαν Ὦδ απ αλακίοι 
ο Όνο [γεάονι οἳ ναι Ὠϊνίπο µτασο, Νίο], πο 



10ΗΝ 6ΗΔΡ. ΠΠ. Ὁ--- 19. 

ε { - 3 ’ | 
ϱ πᾶς ὃὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ πνεύματος. " ἀπεκρίθη Νικόδημος κα 

10 εἶπεν αὐτῷ" ΙΠῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι ; 

2405 

} 5 Τω[ς. 6. 53, 60. 

᾽απεκρίθη ὁ ἸΙησοῦς καὶ 
ες} πιω . ας ’ [ω 2 υ 9 - 3 , 

εἶπεν αὐτῷ «Σὺ εἰ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ισραήλ, καὶ ταύτα οὐ γίινωσκεις ; 
. 5 ι ε »” ο ο- ’ ώ . 

11 "᾽αμὴν ἁμὴν λέγω σοι, ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν, καὺ ὃ ἑωράκαμεν µαρ- τς ον 
ἃ 8 28 

19 τυροῦμεν καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμθάνετε. Εϊ τὰ ἐπίγεια ἃ νὰ 49. 
ᾱ 14. 9ἱ, 

-- 32 , ὃ, - ᾽ ο... . ; 
εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε πως, ἐὰν εἴπω υμῖν τα ἐπουρᾶνια, πι- 

3 ια Τη[τα.6. 63. 3 3 , 4 3 .) 3 Γ ς 

19 στεύσετε; " Καὶ ουὐδεὶς ἀναθέθηκεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μή 0 ἐκ τοῦ Ερι. 49. 

οοπβπίησ {πθ Ῥ]εςείπσς οὗ ςα]ναίίοπ {ο {1 «ειος, 
αχίεπάεἆ {ἶνεπι {ο {λε ιο]ιοίε Πιωπιαπ Τας6. 

9. Οπ ΠἨεατίπσ πίς, Νϊοοάεπιας, Ρατ Ρετ- 
Ριετεά νη(Ἡ ναί 5εεπιεά οὔξοιτε, απά ΡαΓίΙΥ 
οοπ{οαπἀεά νε Ὕνμαί, (οισ] Ἡθς απαεγείοοά, ηθ 
ν/ας ποί ρτερατεά {ο τγεοεῖυε, εχο]αϊτης, ΥΠ 1η- 
Εείρπεἀ 8ΙΡΓΙ56, πῶς ὀύναται ταῦτα γενέσθαι Ἰ ---ᾱ 
πιοὰς οἳ εχκρτοςεῖοη Νίο ΙηΥο]νες α Ιηοάςςί Τθ- 

αἱ {ος Γατίπει Ἱπίοτπιαίίοι. Όιτ Τ,οτὰ, πουν- 
6υετ, Ῥείοτα θε οοπηπηυπἰσαἴθά ἐῇ]5, ννα5 Ρ]εαδεά {ο 
Ῥυππδίε 5 Ρρπίάε, Ὀ} αἀνετίῖπς ἴο 5 Ισποταποθ 
οἱ ναί, α5 “΄α ἔεπσ]μετ οῇ Ίβγαε], πο παὶσΏῖ Ἠανα 
Κποννη, Ὀθοααςα {ο Ῥτορμεί5 οἱ έιε Ο. ΤΈ. παά, 
ἔποισΏ οὔφοιτε]γ, Ιπιπιαθεὰ ἴθςε ἰτιίης. θα 
Ἰμαίας χ]ικ. 91. Ἰπνι. 8. Ετε]κ. αχκχνὶ. 26, 27. 

εαπακνή. 9, 10. Ἠίς ΠαπαΠαίοπ πιαδί Ἠανο Ῥεεῃ 
στεαί Ιπάεεά 1 {1ο ΕχρΘΒΣΙΟΠ ὃ διδάσκαλος ΠΙΕΔΗ, 
35 Βρ. ΜΙάά]., γη] 8οπΏε ΤΘἄΡΟΠ, Ξ1Ρρο5ες 1 {ο 
ἀο, “' {ιο ἴθαςμετ οἳ Τεταε] :’ α ἀί]ε νΥΙοἩ Το αρΏ]γ 
οοπιραΓ68 υγ]εῖι (χο σῖνεν, π χε πιά ᾳ]θ ασε», ἴο 
Όιο στεαῖ ΒΟΠΟΟΙΠΙΕΠ; οπ6 ΟΕ ν Ποπ γα οα]]εά 
Όνο Απισοῦίο Ώοσίοτ ; αποίΊετ, ἴἶια 4 άπιίγαδίε ; απᾶ 
α (τὰ, ο Ιγγε[γασαβίθ. 

11. ὃ οἴδαμεν --- μαρτυροῦμεν.] ἜΤηε Ῥθεί (οπι- 
πιθηίαίοτς ατθ αστοες ναί νε ρ]ηγα] 15 Ἠετθ 5εἆ 

αγ {ο νο πβασο οἱ Ῥείβοῃς ἵπ αιλοΓϊίγ. 
Ματ ἵν. 90. Ἔλιο ποχί οἰαμβε ὃ ἑωρ. µαρτ. 

18 αΕ]] πιοτε εἰσηίῃοσηί ἴἶναῃ Εναί νε ρτεσθἀεἆ. 
96 εχρτθβαίνε οἳ Οιαί εοπιρ]οίο Αποιιιώσε 

νε ουτ [,οτᾶ, 45 ππ](θὰ υη]ι σοἆ νο Εαΐμετ, 
οοσ]ά ποί Ὀιί Ροβ8685. ἜΤ]νετε 5 αἶδο Ἱππρ]]εά 
Κπον]εάσο ὅη α υἱγίμε οἱ Ιι οιπ, απὰ ποί ὮΥ 
τενε]αίίοη. 

19. Ηανίης αἲ ν. 11. αξθετίεά ἴἶιο αι ]ιογί υνττ]ι 
ψηήοῖι ο ννας Ἰηνοφίεά, αἱ α ἴεασπει 6ΟΠΠΘ [τοπι 
ᾳοά: απά πιπάο Ἠή5 οἰαίπῃ {ο οοπηρ]είο (ται π 
6νετΥ ε(αἰεπιοπά, απά απειτίησ Υ]βάοια 1ηπ ΘΝΘΙΥ 
ἀοείγίπε; ουτ Τ[,οτὰ Ἠετο ροίηί ου Όνε Ἱπιρτοῦα- 
Β{ΠΠΕγ οἳ ρτοάποῖπᾳ οοπνἰοίοι ἵπ σγραίεγ ΠΙΛΙΙΕΙΑ, 
ννπεῃ Πΐβ απάεανοιτ {ο σοµγίπος 1ροΠ πε Ίος 
Ἰαὰ Όθεῃ ἴἶναβ Ἱπομμα. “1 τν» γη 

οπγίμ]γ Οήπρς, απά γο Ὀο]ίεονο πο, Πο 8 
μα Ὀκτάνφὰβ”- Γιο ο νερά Ἡδανεπ]γ Εήησε 1)" αθ 
πππο]ι ας {ο βαγ : Τ]6 6απιθ αΏδεπος ο Ἱπερατί]α] 
ἱπαπίτγ απά βχεὰ αΠοπίίοη ---- 11ο 84116 ἀἱβροξ1 Πο 
{ο Ππθαβατο 6ΥΕΤΥ {οποί οῇετοὰ {ο γοιτ οοηβἰΙάοεγα- 
ση, Ὁγ γοιτ οννπ οοπβπεὰ νίοννς, οτ οτουκοᾷ 
"ντο 41116 μην πρησβς {ο εκ- 

Όιο προῃπ νο], αν Έεπομετ ος 
τας], γοι Ἰανο οτοσίοᾷ γοιγ ρτο [ο ΠΒΙΟΠΗ {0 β1ρ0- 
σίος κασποἵγ πηά απο (έγ---1Ἴνθμο νΘΓΥ Λ41Πθ οπ 19608 
πήεἩ ρτενεπί γοι γοπα Ὀολονίης νν]νας ἵπ Πποτο 
Γααίαχ ο γοςί ΠΙΘΙΛΟΤΥ, απά πποτο οὐνίοις {ο 
γους απδετκαπάίπᾳ, νι{ ανα Ὀοίταγοά γοι ἰπίο 
πιο, οπή παὶ Ἱποτοδα]εγ, νο γου Τοπςμοτ 
νεα κ προῃ α κυν]οςί οἱ [αν σγραίϱγ ἁβιοι 

πποπποπί. ἘΥ τὰ ἠπίγεια το ἀοποίοςὴ οΛ ΓΙ] 
ἀσεισίπσα, καο]ν αν Όναι οἳ τοροπογηίοη ΒΥ νου 
απά νο Μρίήε, κ. οα]οά νδσπακα νογ ατα ης 
-- ασ, απά Όνετοίοτο {ο ζο 6ΟΠΙΡΓΟ- 
Ἰοπόεά. ὮΒἘΥ ὑπονράνια ἵκ Ππσαπί Όινο ρυγρολον 

, ' 

οὗ ἄοά {ος {ο φα]ναίίοηῃ οἱ ππαπ, Ιπγο]νίπσ {λα 
ἀοοίτῖπες πιεπ{ίοπεά ἵπ {πε φαὐφεαιεπί ρατί οϐ 
Οπής ἀἰδοοιτςθ; απά αἶδο οίμετ ἀοοίτίηθς, ΝΥΠΙΟΗ, 
Ώποισῃ ποί αἀνετίεά {ο ἵπ (ὶς οοπγεγκα(ἶοη, εγθ 
α[ετννατάς τενεα]εά ὮΥ ία ΗοΙγ Βρίτιέ: ΠαΠΙΕΙΥ, 
Όπε πιγκίοτίοις απίοπ οὗ Ομτὶςδί υη( (οά, απά 
ΗΙς Ῥείπσ εα0]εοί απίο ἀεαίπ ποῖ οΠ]Υ {ο πα 
/6υς, Ῥαί {ος ο (επέζες; 5αο]ι αδ ατο ὉΥ ϱὐ. 
Ῥαα] {θτιπεᾷ μυστήρια. ἜΤ]ε 8εη8θ οῇ {πο Ίος 
μφο 15 πιοδί ΙοαγπεάΙγ ἀἰδοιςεεᾶ, απἀ {ο β111 
Ότοες ΟΓ ἐπουράνια αὈ]γ ροϊηίεά οι, ϱΥ Β. Ι.. 
Βαρβε]ΙΗ5, ἵπ ἴπε εταά]ίο Ῥγείασς {ο 5 [αίποι]5 
Νοίες οἩ {πα Ν. Μ. Ἠοε οοπβτπης ίμο αῦονο οκ- 
Ρ]απαίίοη ΟΓ ἐπίγεια ὮΥ Όννο αρροβίίο αιοίαίίοης 
Πο Οτίσοη απἀ ΑπιπιομΙας, απ αἶδο {Πο εχρ]α- 
παίίοη ΟΓ οὐδεὶς ἀναβέβ., ὅσο. ἵπ ἴθ πεχί νειςο. 

19. καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν --- οὐρανῷ.] Ιίεγαἰζη {ο 
α5οεπά {ο Ἠθανεη οοι]ἀ ποί αΡΡΙΥ ἴο οί ΘαΥΙΟΙΓ5Σ 
Γοτ Π]ς αδεεποίοπ Παὰ ποί γεί ἴακοη Ρρ]ασε:. [Πσιγα- 
ἐἴυοίη. 1 πιεαῃς {με ἱηνεβεϊσαίίοπ οἱ Πιάάεη {Ππίησς 5 
απά Γοτ 5αοῇ Ιπγεςίἰσαίίοπ (Ἠτῖςέ, νΥπο οαπηθ ἆον/Π 
Γγοπη Ἀθανθη, γα5 Ροο]ατ]γ απα]βεά,. Τηε ρῄταξθ 
ἀναβ. εἰς τὸν οὐρανὸν (35 Ῥολοθίίσεν απά οί]εΓβ 
ποβςς) ἶδ αδεά αρτεεαῦ]γ {ο {ο Ἰαησιασο οοΠῃ- 
ΙΠΟΠΊΥ α ον ος οπς6 Ίο απποιιερᾶ απ! γευε- 
ἰα{ἶοπι, ---- Ενα Ίο Ἠαά αδοεπἀθἆ {ο Ἠθανον απά 
Γείε]ιοὰ 5 Κπον]οάσο {οπα (πεποθ. Τ]ο ὢν ἶ5, 
Ι «οποαῖνθ, ο{ ἴλε Ῥτοφοπί Ππάρβηϊίο; απἀ ὁ ὢν 
ἐν οὐρ. ΠΠΘάΠΡ, ΄ Ὑνο5δθ ρτοροτ ἀνγε]]ίπσ-ρ]ασε 9 ἴπ 
Ἰθαναεῃ.. ἜΓ]ιεκςηφο, ίπθῃ, 18: ΄ Απά πο οΠ6 Ἰαβ8 
6υετ α5ορπάεά {ο Ἠεανεῃ, ἴο Ὀτίπρ ἆοννη Οπς ἵπ- 
{οτπιαί]οῃ. ΓΓΟΠΙ ἨΘανΘΗ, ΠΟΓ Ο8Π ΑΠΥ 9Π6 εχοορί 
Όιο οπ οί ππαπ, (1. 6. ἴἶπο Μαββία]) τενοα] (ο 
οουηβε]ς ο .οἆ {ος πο βα]ναίοι οΓπιαη, 1. ο. Νο 
οπ6 Κπονγείῃ να οομΠβε]5 ο{ (αοά Ὀα{ Τ νν]λο οαπηθ 
ἀοννα οπι (ο. ἈΝον ἵπ Ὠουί. κχχ. 11. ννο 
τοιὰ: Τμ οοπιπιαπάπησηί, νν]ήο] 1 οοππππαπά 
Ώιευ (π]ς ἆαγ, 1 18 ποί ΠΙάάεπ [γοπα θα, ποϊί]οτ 
15 Πέ {ατ ο, Τ 18 ποί ὑπ Πιραυρπ, Ενας που αλου]άςέ 
οτγ, Ίο ενα! ο ονοτ (]ιο 5οα Γογ 5, απά Ὀτίης 
 απίο ας, Ὠναί ννο πΥ δις ἴ, απά 4ο 1. Αἰ- 
αάίης {ο ν]ήοἩ ρα5βασο οί, Ρα], αἲ Ἐοπῃ, κ. 6. 
βαν: Το τισμίοοαβποβς ννη]ο]ι ἶ οϐ Ρα] 
εροπκείἩ οἩ ΟΙ ννῖκα, Φ4Υ ποί π (λίπο Ἰοστί, 

πο Πα]] αβοοπά Ἱπίο Ἠοπνθι Ί (ναί 18, {ο Ὀτίπσ 
Οτίκί ἆοννπ ποπ αὈονο). Βυαί νν]νας αν ἵτ Ί 
Τ]νο ννοτὰ ἵς πἰσῃ οσο, νο ΤΠ ἴΠγ πιουί]α, απά ἵπ 
Όιν Ἰοατί ναί 18, ἶνο Ἱνοτά οἱ Γαλ, ννλ]ο]ι ννο 
τοπο]μ,”. Μοππίης, εναῖ Ὠνο (4οµ6ροΙ ΓἱεροπεβαίίοἨ 

18 ποί ο Ἰήάύάσῃπ, Όναί νο πι ταν Π οτι 
Ἠθανοῃ, οἳ ταῖς Π Γοπα ιο αΏ γκι; {ου (ία ννοτο 
Ἰογα]]ν νο βα1ηο π8 1 α ΠΙΠΠ ννοΤΟ {0 οπὀοπνοΓ 
ιο Ὀτίης ἀονιῃ Ο τί (οπα θανοῃ ς ἴέ νο] ἵπῃ- 
μυ, ναί Πανίπσ οοιπο ἆοννπ ᾖοπι Ἱσοανοπ Ῥο[οτο, 
ϱ Ἰμιὰ πο πι Ἠὴν (1ορρο] κα/Ποίο εν οχρ]αίπος {ο 

15 Όιο ργ]ποῖρ]ο ο{ Πα Ιβοπήοη απά οἱ]νοτ ον ο) 
Εήπση ΠΘΟΘΒΜΑΤΥ {ο ου Μα]ναίίομ. 3σο αἱκο Γτον 
κκ. 4, Α αἰπ]ατ ΓΟΓΠΙ ΟΓ οχΡΓΟΝΑΙΟΠ 00ΟΥ 1η 
1ου κἴὶ, 93, απά Τωήκο ν. 10. (ννΊοτο βοο Νοίῖο,) 
λαέ, τοι, νο Ποπ] νά Όσοι ἵπ Ἰοπνοῃ, 
ἵ πιο ιαρ]ογίσαγ καὶά το νάνο αλοσπάοά 01]νου, 
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χ Ναπι, οἱ, 9 
2 Κίησν 18. 4, 
Γηίτα 8. 45, 

ιο, 89, 

Τη {τα νετ, 86. 
ακε 19. 10. 

1 ”ομπ δ. 10, Φια 9 
Σ Ἠοπι. δ. 8. αλλ 

αι 

α Ἱηίτα 8, 89, ὦστο 
4 0. 47. 
Ἱωυκεθ,δθ. 
1 οοἶνη 4. 14. 

Ὀδσπιαςθ, οῖπσ 1η ο Όοβοπι οὗ ΐ Ἐαίνετ, Ίθ 
Ἠαά ιο β11π6ςς οῇ Κπον]οάρο ἵπ Πεανεπ]γ (πίπρ». 

14. Τ,οεί 19 ΠΟΝ ἵτασο ο οοππροίοπ Ὀδίνεεῃ 
Ἠαί 19 οαἷά οἩ Ἠαανεπ]γ (Πρ, απά πο α5οθῃ- 
εἶοπ ο Ογὶεί Ιπίο Ἠθλνεῃ, απά πα Ἠβίπσ αρ οἳ 
Όια Θοπ οἳ πια. Όατ Τ,οτὰ ἆοε ποί οοπίεπί 
Ἠ{πηβοΙ/) νι εἰαίίηπσ Ὠναί Νἰσοάειαας νγοι]ά ποί 
Ῥε]ίδνοα, ΙΓ Ἠε {οἱά Ἰήπι οὗ εανεπ]γ µη. Ίθ 
Ροῖπί5 ουί Ἠἱ8 οιοπ ρεριίανγ Κπον]εᾶσο οἱ Ώιορβα 
Ὀπσς, «Ποννίησ ναί πο Ίπεγο πιαπ Ἠαί] 5ο ππάετ- 
είοοά ἴποφο Πεανεπ]γ (Ππσ5 αξ ο ΒοἨ οὗ Λἴαῃ, 
νο οπππθ ἀἆοννπ [οπι Ἠθανεπ {ο τουεαὶ (Ἴνεπι, 
ΤἨ5 ἴΊχετε 18 ονἰἀεηί]ν, ὑποιρ] ἴ Ἠας Όθεῃ ἆο- 
π]οά, α οοΠΠΘοΙΟΠ Ρείνθεῃ {πε ἀεο]αταίίοι αὐουιί 
Ἠδανεπ]γ (Πΐπρς, ν. 19. απάἀ (νο αθβογίίον αἲ ν. 10. 
Όιαί Όπου Ὕνετο Κπονηπ {ο ΟΗτὶδί, Ἰπάεεςά, Υ. 14., 
ν/μίο βολπιίά σα]]ς Ιπάερεπάεπί 6ουεπ οἱ ν. 10., 
18, ἵπ τοα]1{γ, οοηποοίοὰ νι Ῥοίμ Οναί απά Όνα 
ΡΓγοσθ(ησ οπθ. Ἠανίπσ αβεοτίοᾷ ναί Όνε ον 
ν/οι]ά ποι Ὀε]ίονο Ἠίπα, ποπ Ίο 8ροκο οὗ Ἠεαν- 
επ]γ (πησς; απά ἀθο]ατεά, (μαί Ἠε ννηο Ὕνας ἵπ 
Ἰθανεῃ [πά Πιοτείοτο οοπίοπιρ]αίοά παπά ἸποννΠ 
Όποια, Ίνα 5εἱαοίς α ραγίοπ]ατ απά πιοδί αἰτκίπσ 
ἑπδίαπορ οϐ ναί ννμίο] πο ον ννοι]ά ποί πάπες, 
απά νο] Ίο Πἱπιςδο]ῇ Κπον/ απά οπππθ {ο τευεπ], 
Ηε κο ἀνὴν Ῥο[οτο ΝΙοοάσιης (νο οῇ νο ρΗΓ- 
Ρο5ο65 οἱ Πίνίπο υνϊδάοπι Γοτ Ίχε φα]ναίοπ οπιεη, 
Νίο] απαββὶςίοἆ Τθάδ5οη Πθνοτ «οι]ά Ἠανο ροίη{οἆ 
ουί ---- Ρατροςος νν]ο]α, Π]1 τονοαἰσ, παὶσηί ννε]] νο 
οπ]]ο πιβ{ογίος ---- ΡΙΤΡΟΒΕΡ ΝΙΙΟΠ ᾖαυίπις βεεπ τθ- 
νθα]ος, Ιηβίεαᾶ οὗ Ὀείπσ απγ Ἰοησογ πιγείοτίοις {ο 
Όιο ήπια παπά, Ώδσαππς αἲ οπσο Ἰον6] {ο οι 
ΔΡΡΓΕΠΘΗΦΙΟΠΑ, οτοάἴρ]ο {ο οἳΓ Τ6άδΟΠ, απᾶ εΙςἩ 48 
Ρρονγοτβι]]γ {ο Ιπίογορί ους αῇοσοίΙοπ8. Τ16γ ννοτο 
38 Γο]]οννς:---- ΝΙοοάσπιας Ἠπά, ἵπ οοπΙπιοἩ υγ 
οἵποι Ῥ]νατίκεςς, Ἰουκοά Γοτ ιο {οπιροτα] αάναη- 
ίασος οῇ πο Μοφεία]ς Κἰπσάοπα; απά Ἠΐς Ιππασί- 
ΠαΠΙΟΠ κά Ἠἶπα ἵπ αἲ] ἴο ροπιρ ο) οαγί]]γ 
τηπ]οβίγ. Επί ναί αγ Οτι “ΑΛ Μοεος 
Ηῆοὰ αρ νο κοτροπ{ ἵπ πο νν]άστηθβε, ΟΥΘΠ 80 
πιςί ο 3οη οὗ πιαπ Ὄο Πῆοά αρ... ας πο, 
Όιθοι, ἴ]ο ἀοοίτίπο οὗ α οτασϊβοᾶ Ἡοάθασπιοτ οης 
οΓ Ώ1ο8ο « Ἠθανοπ]γ (πηρα) νήσο Νϊοοάθπιας απἀ 
5 οΟΙΠΙΓΥΠΙΘΗ Ὑνογο πιοδί ππ]κε]γ {ο τοσεῖνο. 
Ἠγας Τε ποί α ἀοοιτίπο, (ο Κπον]οάρο απά οοπ]- 
σππηἰσαί{οπ οῇ ννμῖο] ννας τοβθγνοἆ Γοτ Οναί οχα[{οά 
Βοΐησ ν/]ο οπππο ἆοννπ {πτοπι Ἠθανοῃ. 366 ΠΟΤΟ 
ἵπ α ΒΘΓΙΠΟΠ οῇ Ὀτ, Βαπιπο] Ῥαττ, οἳ πο Οοπνεί- 
εαἴίοπ οῇ Ολγῖκέ νι ΝΙοοδσπις. 

Ίὴιο ἀοοίτίπα, Ἠοννονογ, οὗ α ο /Τεγίπσ απιἀ ἀγί 
ΜΗ ρηκίαᾖ, ος Τιοτὰ π8 γοι, Γγοπα οπα{ομ, τουθα]ες, 
6Υεῃ {ο Νἰοοάσπιας, νοῖ]οὰ απἆοτ στο απά 
πηίσπιπαι απά Όνουσα πιθαπί ἴο αππα]αίο 
πίοπίίομ, Τξ ργοβαῦ]ν ννας νουν Ἱπιροτ[οοί]γ οοπῃ- 
Ρτο]οπάοὰ Ὦν Ἰήπαι {οπ, Ὀνουσ] Ἰνο ννου]ά αΏοτ- 
«νπτάς Ὀτίπσ ξ {ο παπᾶ, απά ὈοιἩμ 4οο πο ΡΗ] 
εταί απά τοσοσηίκο α κοἶσππῃ ρτοἱστίον βα]β]]ος, 
Γιο βριταηνο νναν οὗ οχρτοβδίηᾳ Τέ ννας Οιίς: Τ]νο 

᾽ υ 3 . ’ [ ΄ ΄ 2 

Θεὺς τὸν Τίὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον, ἵνα κρίνη τὸν κόσµο», ἆλλ 

10ΗΝ ΟΗΑΡ. ΠΠ. 14- -Ι68. 

ο. Ἡ " - 3 - 3 - 

᾿ οὐρανοῦ καταθὰς, ὁ Τίὺς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὦν ἐν τῷ οὐρανῷ. 3 Καὶ 4 
καθώς ἨΜωῦσης ὕψωσε τὸν ὄψιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὕψωθῆναι δεῖ τὸν 

. ω ’ . το ν ς ΄ ᾿ .--. αν 
Τίον τοῦ ανώρωπου ἵνα πας ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν µη αποληται, 15 

2, . .”” τ ια, . ε] ΄ « 3 . ΄ 

ἔχη ζωην αιωνιον. Ουτω γαρ Ἰγαπησεν ο Θεος τον κὀσμον, 16 
᾽ {. .) - . - ΄ . 

τὸν Τίὸν αὐτοῦ τὸν µονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἲς 
7 3 ᾽ 2 ’ 3” ) ”, 3 ια. α . : 3 ΄ « 

αὐτον µη αποληται, αλλ ἔχη ζωήν αἴωνιον. "οὐ γαρ ἀπέστειλεν ο 1] 

ἵνα 
- 3 . » ’ ΄ 2 

σωθῇ ὁ κόσμος δι αὐτοῦ. ' Ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὗ κρίνεται" ὃὁ 18 

δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἲς τὸ ὄνομα τοῦ 

ΜορείαἩ πιικί (1 ἵ9 ἀεείπεά ναί ο εἰιου]ά) Ὃο 
εη5ρομάεά οἩ Ηἰρ]ι, α5 ννας Όχε Όταχεῃ εετρεηί ἵπ 
Ότο ννάετηςκς. ης. - γι, 98. χι, 99. 93. Τίς 
ἱ ρ]αΐπ οπη ν. 16. Τ ἵν ποῖ, Ἀούψνενοτ, αστεεᾶ 
οἨ απποηρ ο Οοππππεηίαίοτς ννλείπετ 19 Ὀγαχεῃ 
εοτροηί να πιεαηί {ο 6 α οὗ Οιίί οταςο]- 
Πεά. Αἰπιοεί αἲ] νε αποϊεπῖ, απά πεατ]γ αἲὶ Όινο 
πιοάρτη Οοπιπιεηίαίογς αρ ἴο Όινε πιάἁ]ο οὗ να 
αεί Οσοπίτγ, ππαϊηίαίπεά πα ατιαίναε, Βαι 
νο μι «μδ. Ἠα8 (αῇιετ (τεμ. Να7.) Όεεῃ ε5αρ- 
Ροτίοὰ Ὁγ πεατ]γ αἲὶ Οοπιππεηίαίοτς εἶπος ἴο ἴπιθ 
οὗ πηρα, ας ἠκ Κυπ., Α. Οἶατκε, απά 
Τηέπα., ννποπα 966 ἵπ Ἠεοεπβ. Ἀγπορ. Τ]οτο 18, 
(1νοΥ «ἶπουν, οΠ]Υ α οὐπιραγίκοπ, ΠΔΤΩΕΙΥ, 5 ἴο Όιθ 
Χπά οϐ ἀθαί], απά 18 οαµδε; νο] οοηεῖςίς 1. ἵπ 
Ομτὶκίς Ὀεῖης εαφρεπᾶεᾶ οἩπ Ένα {058 αφ ἴθ 
Ώτασθη βογροηί γνας βυβρεπάεά αἰοῇ Ὦγ Ἠοεος; 
2. Ὀναί αἲ αἲ] νν]ο Ἰουκοά νι Πα προπ ἴπθ 
βοτροῃπ{ νγοτο ουτε ο (6 Ὀἱίο οΓ χε Πετγ εετρεη!8, 
8ο νι] αἲ] νν]ο Ἠαναο Γα(Ἡ ἵη α οτασοϊβεά Βανίοατ 
ποῖ ρογίς], Ὀσ{ί Ἠπνε ογετ]ακίῖπᾳ Η{6. 

15. ἵνα πᾶς ---- αἰώνιον.] Όω Τ,οτὰ Ίνετο αἀγετίς {ο 
Όνο οσµδες απᾶ νε ε[Γεοίς οἳ Ο8 Ῥείπσ Ηβεὰ αρ. 
Τ]ι6 σαιµφες ννετο, 1. ἴο βαν πο Ἠπππαῃ ταςς Γτοπα 
Όιαί αἰίοτ ρετάιίομ, νο] Ὑγου]ἀ Ἠανο ονεί- 
νηο]πιοά ἴἶνοπα, Γτοπα βἶπ, οπἱρίπαὶ απά αοϊαα] 
2. ἵο ποφπίτο Γοτ ἴπεπι οἴογπα] βα]ναίίοπ. Τ]ο 
ο Ἠθτο, 1. ἀε]ίνεταπσς [τοπ Ρρετό[ῖοις απά 

», τοβίοταΙοἩ [ο Ομαῖ Γανοατ ο ε ΙΟ 18 
ἔῬειίογ πα Π1(6.” 

10-91. Μοεί οἳ νο τουεπί Οοπιπεπίαίογβ 
(18 οἱ Έτακπα. Γογπιετ]γ) τοσατὰ ἴθεο γογεθς 45 
.. ποτά ποῖ ὀρφ.ς, Όπί οὗ Όνα νπαρκτ-ο 

ἵ8 νο ο {οπι οθγίαῖη ΗΕἶσπα, νο 3 
απά ὑθόε ία οῇ ἁοαλιδ ἀεραϊκάον. κ. 
ἔπθγο 18 πο ΓΘΑΡΟΠ {ο αὔαπάοῃ {ης ΟΠΙΠΙΟΠ ορίπίοῦ, 
Όναί Όνευ ατο α οοππααίἶοη οὗ οἳτ Το ἀϊβ- 
601Π86. ἍΤὸν κόσμον ἵδ, 38 Οτοῖ., Τρί, απά 
ΤΠεΐπι, τοπιατκ, πιοπη {ο εἶνουν ναί Ότο κα[ναξίοῃ 
(ο Ὀο ομίαϊποά ὃν νο Βαγίουτ ννας {ο ὃς οχίεπἀεὰ 
ίο αἲ] νο παίίοης οὗ Όνο δατίἩ, απά Ἠε]ά ουί {ο 
ονοτν Ἱπάϊνιάπαϊ οἱ να Ἠαπιαη ταςς, ἴπ οοπίτα- 
ἀϊσίίοπ {ο νο ποῖοη οὗ να Ζεννς, πας ο γνου]ά 
οοπῃ6 {ο Ὀ]οβα απά 5ανο ἴποπῃ αἴοπο. Οοπιρ. 1 ζομπ 
Π, 9. "Έδωκεν 8 Ἠετο οααἱνα]οπέ {ο παρέδωκεν, 
παπά αἰσηίβος “« Ἰα ἀε]νοτοά Ἠΐπα {ο ἀθαίῃ τ) 
νήσο Ἱπερ]ίος ναί νο ννας α γαηφοπι Γοτ ἃ αἱ 
νιοτ]ά. ΌὉοππιρ. Ἰμακο κκ, 19. Ῥοπι. η, ὃν 
ρα]. Ἱ. 4. 

17. Τιαπι. οὔβογνος, ναί νν]ναῖ ἵς επἷά Γγοπι ν. 
17. 1ο 51. ἵ9 Ἰονε]]εά ασαϊηκε νο Ἰονῖκὴ ποτῖοῃ 
Όνας πο Μοκεία) ννου]ά οοπιθ Ρος {μα Ῥοποβί ο 
νο Ίονν οπ]ν, παν, πνοπ]ά ταῖηογ ἀορίτου Όο 
(οπ1168. Κρίνη ἵ8 καἷὰ {ο Ἐν Ρος κατακρίνη, απᾶ {ο 
Ἰανθ [νο «οπςο μπέκ] ππᾶὰ ἀεκίγοι. ο ΠΙΔΥ ΤΘΠ- 
ἀοτ; “«οἆ 9οπί Ἠ]5 Βομ Ἰπίο ο ννοτ]ά πο ἴοεκ- 
ογοῖκθ Ἀονοτο / ππά Ιπβῖοῖ ρπήκ)πιεπέ ΟΠ 
ΔΗΥ Ἠαίοη οὗ πο ννοτ]ὰ, Ὀέ ναί 6ΥθΥΥ οπο ος 



ΙΙΟΗΝ ΟΗΠΑΡ. ΤΠ. 19- 96. 

19 μονογενοῦς Τἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 

9456 

ο Βαρτα 1. δ, ς ἁ / η ο 

Σαὕτη δέ ἐστιν ἢ κρίσις Ότι τὸ φῶς 10, 1. 
3 ” η / 

ἐλήλυθεν εἰς τὸν κὀσμο», καὶ ἠγάπησαν οἳ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος, 
ἆ 1ου 24. 13, 3 ' . 5 ᾿ ο  αά . 5» ἁ » η ς - 

90 η το φὠς' ἡν γαρ πονηρὰ αυτῶν τὰ ἔργα. "Πας γαρ ὁ φαῦλα εκει. 

πράσσων μισεῖ τὸ φῶς, καὶ οὖκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῃ 
ο” 3 ... ος ᾽ - ᾿ 3. / 3) Δ 3 » ς’ 

9] τα εργα αυτου ο δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται προς το φῶς, ἵνα 
εΕΡΗ. δ. 8. 

- 3 - . 2 5, Π μα 3 Π 
φανερωῦη αὐτου τα ἔργα, οτι ἐν Θεῷ ἐστιν ειργασμένα. 

“ αν χ 3 »λ σα” 99 δαίαν γην καὶ ἐκεῖ διέτριθε µει αὐτῶν καὶ ἐθάπτιζεν. 

Ἰωάννης ῥαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ «Σαλεὶμ, ὅτι ὥὕδατα πολλὰ 

δι ” μι ” 3 ο 

ΓΠΗετὰ ταῦτα ἠλθεν ὃ ἸΙησοῦς καὶ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ 
ιν) 3 

ες τὴν Ίου- ἵΠπίτα 4. 1. 
κ. : }σ Μαι. 8.6. 16, Ἡν δὲ καὶ «Μαι 5.6, 

3 Τυκεδ. 7. 
1 1 βαπι. 9. 4. 

. ’ ο Σ 

94 ἐκεῖ' καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐθαπτίζοντο " οὕπω γὰρ ἡν βεθλημένος νΜοι. 14. 8. 

οὗ εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης. ΄ ᾿Εγένετο 

θλοπι, {πτουσ] Ἠ5 αἴοπεππεπί, παϊσΏί Ὁθ ριΐ Ιπίο 
Ότε νναΥ οὗ ϱαἱναοπ.””. Της (ται 15 τερεαίεά αἱ 
γ. 18., Όαξ 5ο 48 {ο «ουν, επαί ἔπετε νυν] Ὀε πο ἀἱδ- 
Εποβοι Ὀείνθεη ὧᾖενν απά (επΗΙε, 5ἶπος ευργ 
οπ», οἳ νλαίουετ ΠαΙοπ, νη]] Ἠανε Ρρατί ἵπ {Πὶ8 
κα]ναίιοπ. Όατ Τ,οτὰ, Ἰούψενετ, επρταβῖ προῃ 1 
αποὔιεγ 5επΏππεηί ἵπ ἤδη κέκριται» Ἱ. 8. ε 18 ποί 
οπ]γ ἀοοπιεά Το ρετά[ῖοη Γος τεβαδίπσ πο οΠετς 
οἱ εαἰναίοῃ,, Ῥαΐ Ἠε 15 αἰτεπάγ αξ σοοᾷ αξ ρωπίς]εᾶ, 
ϱο οετίαῖῃ ἶ5 Πῖ5 οοπάεπαπαΠοη: ος, Ἰε ἶ5 αγεαά 
πτηϊφεταδ]ε ὮΥ Εα εἰανετΥγ οἱ αἶπ, ΠαΥ, 6 ἶ5 βε]ί- 
εοπἀεπαιπεά απά ραςί α]] Ἱορο οἱ βα]νατίοῃ. 

19. αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτο.] ἜΤ]ε Ὀεεί «οπι- 
πιρπίαϊοσς το αστοεά ἴαί ὮΥ κρίσις 5 πιεαπί ποῖ 
Όνε ριωπίκ]ιπιεπί ἠῑφεί{, Ὀαί Ώιο στοιπἀ ο{ νε «οἩ- 
ἀεπιπαίοη, 35 {νε «αμ5ο ο{ Όλα ριπ]κηπιεπί. ΈΤ]ο 
πηραπίης 15, ἴπαί (ΟἨτίςί 19 ποῖ {ο 68156 ο αΠΥ 
ον] 5ποἩ πιθη 5ΙΠΕΤ ὮΥ ποί Ηείεπῖπσ {ο 9 ἆοο- 
πε, Ὀπῖ νε Ῥ]απιε τοςί5 5ο1ε]ν νη( (Ποπιδείυε», 
νο, Ὀπάεὰ ὮΥ Ραβεῖοη απά Ρρτε]πά]οε, ΊΝΕΓΘ: ἵπ- 

Π {ο τοσαῖνε νε (ται, Οιοαση οοπιῖης νε] 
ενα βι]]θςί ονιάρποε, απά βριγπεά εἷιο στασῖοις οί- 
ετ οἳ εα]ναίίοῃ ; ἐν οἷς, ἴο 15ο ιο γγοτάς οῇ ϱἱ. 
Ῥαμ], 9 ΟοΓ. ἴν. 4. ὃ Θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε 
τὰ νοήµατα τῶν ἀπίστων, εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτι- 
σμὸν τοῦ εὔαγ ελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ. 

20, 21. ἶνε φεπίππεηπί αἱ πο Ἰαδί οἼπμθο οῇ 
ν. 19. 15 Ἠοτε Πας ασαίοά; απά Όπε 4ἴδοομτδο 60Π- 
εἰπάος ντ α σποπιρ ϱπογαίς, αἸουνίηςσ ἴἨε Ῥε- 
πίοίου» εΏεοί οἱ ἹπαπιοταΠίγ οἩ αἲ] πατίες α[ίετ 

Τ]α ννοτᾶ ρτοροτ]γ ἰσηίβος [ή], 
: . 2, ποογή]/ενς απά υἰοίσμα. ΄Ο ποιῶν 

τὴν ἀλήβειαν. Τηο Ιάεα οὗ (τα Ἠθγε απἀ ΤΠ βοπιθ 
οὔνει ραβφασος οἱ νο Ν. Τ. ἵ9 ναί οὗ γοοκίέιάε απιᾶ 
 «χ 45 ορροβεά {ο γν]αῖ 19 προ απά γ]οίοιβ, 

ἵπ 1 ὅος, κα. 6. ἀλήθεια ἵν ορροβεά {ο ἀδικία, 
Το οκρτοκεῖοη {ο ἆο {ιο ἐγή]ι, 18 οβεη Γουπά ἵπ 
Όινο Ῥαλήηήσα] νι ήηρ». ἴπ ἐν Θεῷ Ενα ἐν 6οΓΓθ- 
εροπᾶν {ο νε Ηεῦ. ], απά ο ρω ασγορα)/η {ο 
απά θεῷ, “ οὗ νι]. Οµ ἐλεχθῃ ᾖμβί Ῥείοτε, 
.εε Νοις ον Ερμον. ν. 19. απά πΙΥ Ἀοίο ον Τπιι- 
ογἀ. υ. 585. Νο. 15. 

33. εἷν τὴν Ἰουδαίαν γῆν.] Νο “Ἱπίο δαάσα 
είπες απγ οπο ἵπ «ργικαίρπι ππαεί ποσςββατί]γ Ὁο 1 
«ίσια ; ἵνα, αν ἩΝ οἱ{, Τμιππρα, απά Κπῑπ, Ἱπίοτ- 

“Ἠνα (εγγήογη οἱ πάρα,” αἱ ἀἰκάησιἰρ]ιοά 
-- τα φ. Γακα οι Ἡ. ο .. 

ποι απ/τεφιεπΗγ ἵπ Όνο Βερί., ας 1ο, η. Ἱ. 
Ἠανο σίνεν ἱπίο Ε1γ ρον/ο ἵιο Κίπρ οἱ Α, καὶ τὴν 
πόλιν αὐτοῦ καὶ νγὴν αὐτοῦ, 3ο ογήκαίεπι αιιά 
{ν χώρα (η εἷν ἵν εἶνο πχοτο κα] ἔοτιη) απο ἀἱν- 
οπσυηκλνοά πίτα χἰ, 6, Απά νο καγ “'ρο πιο ιο 
εσιωά γη, αν λα ηρκ]λοά (οι νο πιργορο/ἶα, 
φήθνοαί το[ετοπσς ἴο ΔΗΥ ραπίου]ας ραγί οἳ ιο 

Υοι.. 1. 2ο 

Λοίβ χΧν. 2. Αί ἐκ τῶν µαθ. Βεζα, 

οὖν ζήτησις ἐι τῶν μαθητῶν 

οοιΠίτΥ. Τί 16 ποῖ εαἰά {ο γγ]αί ρίαεε οιτ Τιοτά 
ν/εηί {ο Ἰο]ά Πὶς Ῥαρίίκπι. γε ππαγ, Τ ΟπΙπ]ς, πο 
Ἱπιρτοβαβ!γ οοπ]εοίατε Ιέ {ο Πανο Ώθει Βεί]απγ 
ος Βείμαβατα, ννπετε «ἴο]ε παά Όδεπ Ὀαρεζίησς οἩ 
ν/λ]ο] 5εε Νοίε 5πρτα 1. 28. Τ]ε ἴταις εἰααίίοη 
ος {ο Ῥ]ασε 56ΕΠΠ {ο Ῥε οἩἨ {λε ονοτάαπ, αΌοιί ὅ 
πιῖ]ες {τοπη 15 εΠΙΡοποΏατο Ἰπίο ο Ώοπά Ῥεα. 
Τηἱ5 παὶσΏί ΥετΥ ννε]Ι ὃε σα]]οά ἴἶιο ΓΕ ογᾶ οι Γεν 
έοιυπ, δἶπος (Όεῖπσ αἰίπαίεά αἲ ἴ]ε πεατεςί ρο]ηί οῇ 
πε οτάαπ {οπη εταδα]επῃ), 1έ {οτπιεὰ {ιο τεσα]ατ 
Ρᾳ55ασο {Τοπι εγΙδα]είη {ο ῬετΦα απά Αταρία. Τί 
βλου]ά 5εεπη {ιαί /οἶπ Ἠαά τεπιονεά ῄοπα Βεΐ]ια- 
Ῥατα {ο πο, ἵπ οτᾷετ (μαί ἴπο Μαπιαγτίαπς αἱδο 
πιὶσΏέ {πα πιοτο οοπγεπΙεη{]γ «οπ1θ {ο Ἰ]5 Βαρ- 
Ώςπῃ. 
κά 1. 6. (τοισλ {Πο πισάἴαπι ο Ἠ18 

ἀῑδοίρ]ες; {ος (Ἠτὶςί ἀῑά ποί ἨϊπηδεΙ{ αρίϊσε. 3εθ 
ἵν.2. Της γηιαί α Κῑπρ) εογναπίς 4ο 15 αδοτίρ- 
εἆ ἴο ἨπιδεΙ ΌΟωτ Τ,οτά ἀεσ]πεὰ Πἰπιδε] Ῥαρ- 
Ππίπα, Ρτοβαῦ!γ ἔτοπι α ἀῑσπίβεα πιοὰεςίγ ; Ώοσαιιδθ 
Ῥαρέΐδπα Ῥουπά ἴλο ρεγβοης {ο το]ἰσίοις οεάίεπος 
{ο ἠήπιδεί{, απά κ. Ώιοτο[οτο υνι(Ἡ 1959 ορίοηία- 
Ποπ Ῥο αἀπιϊπἰκίοτεά Ὦγ αποίλµετ. ἩΗΥ οί. Γαιί 
Ῥαρᾶσεά {ον οἵ ΠοΠθ, 1/48 Ώθσοαις5ο οῇ Πὶς Ὀεῖπσ 
α]νναγ5 οηρασθά ἵπ ποτε Ἱπιροτίαπί ανοσπίίοΠΒ; 
απά Ὠναί 5οἶειππ ἹπΙπαίοτγ τιίο οοιι]ά α5 ννε]] Ὦο 
Ρετῶτπιεά Ὦγ απγ οί]θγ ΡΘΓ5ΟΠ. 

20. ὕδατα πολλὰ] “' ΠΙάΠΥ βίΤΘαπΠΙ5,” 1. 6. [οπι 
Όνε αἀ]αποί, πΙΙςἩ νναίογ. Α 86Π56 (Ρ6τ]αρβς ΡΓο- 
οροάἶπσ [ποπι ἨΗευγαίειη) οσοι οσουτεῖπςρ ἵπ ἴ]θ 
ΑΡροοσᾶ1γΡρβθ. Αίἴ παρεγίνοντο πὰ ἐβαπτ. »αῦ. ἄν- 
θρωποι. 

20. ζήτησις] {Ὀχ συζήτησις, ἀἱκριίαίίοι, αφ ἵπ 
το,, ΝΠάά]οι., 

απά Ἐπίη. 5ΙΡΡΙΥ τισί; πΠ εἰΠρ. ποί απ/τοφαεπέ 
αβετ α Ορπίήνα; Ῥαί Ἠθτο ποί Πθοθββατγ {ο Ὦο 
τοβοτίοᾷ {ο, 5ἶποο ἐκ, Ιἶκο ο Που. Ὢ, ΠΠΑΥ ΠΙΘΗΠ 
ἔέοπ Όπο ρατί οἱ” απ Οπά8 ο β4πΠο οη8ο νι] 
ατῖφο π8 1 τισὶ Ἰπὰ Ώουῃ ντ ίοη ς Ὑηι ιο αὐ]- 
Πἴοπα] Ἱπππσίον ναί Όιο ἀἱκριίο οτἰσ]πα{ος νν](] 
1. οἨη)9 ἀἰβοίρ]θβ. Ἐογ ιο οοΠΙΠΠΟΠ τοαζἶης Ἴου- 
ὁαίων, ΥΕΤΥ ΠΠΔΗΥ Ψογβίοῦς απά ΕπίΠοτθ Ἠπνο ου 
δαίου, νγ]οἩ ἵ95 ρτο[οττος ὮΥ πιοβί οΡ ιο ΟΟΙΠΠΙΘΗ- 
{πίογα, απά αἀορίοά ὮΥ α]πιοβί αἲ] ιο Εάίογς (γοπι 
Ἠ/εία, {ο Βομοί; απά νΥΠ]ι τοπβοἩ : ΓοΥ νο ο)1ρ. 
ΟΕ τινὸς 18 (οφσΠΗ, ννποτοας (αί ΟΡ τινῶν ια 
Ὦς ΑΠΟΠΙΑΙΟΠΑ, ΒομίάςΗ, Ὠιο «Ἠπηρο οῇ Ἰουδαίου 
ἱπίο ᾿Ἰουδαίων ὙναΡ ΗΚο]γ {ο ἴακο ρ]πσο {Ποπ ἴ]ιο 
ο... Ἱπλί Ῥο[οτο. ΤΗΝ ον ππαγ ὃς καρρορος {ο 
Άγ Ῥοςῃ οπο οῇ ἠ1οβο νν]νο Ἰναὰ Ώουμ Ὀαριίχεά Υ 
Οντίν ἀἰκοίρ]ον. 

---περὶ καθαρισμοῦ.] Τ]νο πιοαπίηρ 4 ποί απ]ίο 
οἶσατ, Ῥοπιο ἴπκο Ἡ οἱ νο οοπαραταήνο πιο οΥ 
οβϊσπογ οῇ ον) Ὀαρίκπα απά Ενπί ο) Ἰολημ. Ευα 
Ενας ἵνα βοηκο νήσο σαπποί ννο]] νο οἡοἰ(οὰ γοπι 
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{καὶ ᾖλθον πρὸς τὸν 96 μη 5 Ἰωάννου μετὰ 3 Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ. 
αἱ, ὃ. 1. ’ . « ει . ο. . .. 

Μιὰ. Ἰωάννην καὶ εἶπον αὐτῷ" “Ῥαθθὶ, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, 
ακε ὃ, 16, Β ἀ 1 : 

ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος ῥαπτίζει, καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς 
Έπουν «1. αὐτόν. : Απεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν Οὔ δύναται ἄνθρωπος λαµ- 51 
ο) 3) θάνειν οὐδὲν, ἐὰν μὴ ῇ δεδοµένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. |! Αὐτοὶ ὑμεῖς 58 
Μας, Ἡ].10 εἴτε ὅτι εἶπον' Οὐὖκ εἰμὲ ἐγὼ ὃ Χριστὸς, ἆλλ᾽ ὅτι ἆ Μωι μ-1ο. μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἲ ἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστὸς, ὅτι ἄπε- 

«πώ. σταλµένος εἰμὶ ἔμπροσῦθεν ἐκείνου. “Ὁ ἔχων τῆν νύμφην νυμφίος ἐστίν ' 59 

ὁ δὲ φίλος τοῦ νυµφίου, ὁ ἑστηκῶς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ 
τὴν φωνὴν τοῦ νυµφίου. Αὔὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. ᾿Ἐκεῖ- 30 

πλαν... φον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὸ δὲ ἐλατιοῦσθαι. "''ὍὉ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω 81 
πάντων ἐστιν ὁ ὧν έκτης γης ἐκ τῆς γῆς ἐστὶ, καὶ ἐκ της γῆς λαλεῖ ' 

πἸπίδ.9. ὃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐωτὶ, " καὶ ὃ ἑώρακε καὶ 39 
ᾱ 12. 49. 
4 1. 10, 

νο υνοτάς. Τί εποιπ]ά 8οθπη (ναί ἴἶνο ἀῑδοιβείοι 
ννα5 οἨ {ο παίατο απἆ εΠῖοαογ ο{ ῥαρέίκπιαί ριγί- 
,λκωλμας (48 καθαρ. αἱρηίῆες 1π 2 Ῥαί. 1. 9.) νο], 
ον/6Υ6Σ, Ὑ15 ο1086ΙΥ σοππεοίθά νν]]ι αποίἸετ οἩ 

Ότο οοπαραταίἶνε εΏ]οπογ οἱ ιο Ὀαρίφπι ο{ κ οἶνπ 
διά ναί οῇ νο. ΙΓ ῦπο παίατο οὗ ΟΙιγίφί5 μα” 
ἴδια Ὕνοτο οοηςιἀοταά, Τί παὶσ] ννε]] Ὃο (πουρηέ 
Οιπί Ὠναί οἳ οἳπ Ὕναδ απΠΠΘοθβΡατΥ. Όπ 05, 
Ώπετο[οτο, αοἶνη”ς ἀῑδοῖρ]ας ννοπί {ο σοηκ]{ Ἠπη, 

30. ἦν μετὰ σοῦ.] Τηϊ8 εχρτεβείοη οΠΙΥ ἀεποίοβ 
ᾖ6δις) αἰίοπάαπος ΟΠ 2901 {ο ὃς Ῥαρίίπεά. Τ]ηο 
ψ/οτά5 ᾧ σὺ µεµαρτ. Ροτ]ιαρς Ἠανο τείετθεποθ, Ποί 5ο 
πιΙοἩ {ο πο {οβΓΠΙΟΠΥ κ. Ὦγ ἆοᾖπ {ο ος, 
85 {ο {πο ΙποΓθαβο οΓ /ορι9”5 οδ]ευτίίγ, απά οτες1ί 
οοηδθεαμοπί οἩἳ Π. ἍἜΓ]Παγ Οιοισηί Οναί οομῃ, 
(τουσ οχος5ς οὗ πιοάςβίγ, Ἰπὰ οχασσοταίεά Όια 
ἀϊσπίίγ οὗ 9 εδας; νοπα, 1 ἶς ρ]αΐπ, {ευ ἀῑά ποί 
οοηβἰἆθγ 8 {ο ᾖορκίαι. Ἠονοθνοςτ, ο οὗτος 
ἀοος ποί (45 Ἰαίς. Ἱπιασίποφ) ἵπαρ]γ οοπεπιρέ, 
Γαίηογ {//-ιρί]. Πάντες, {ΟΙ οἱ πολλοὶ, Όεγ πιαπη, 
υν απ Ἠγρετυο]ο αδια] {ο χο νο 5ροα απάετ 
Όνο Ιπῄασπος οῇ Ραδδίοη απά ρτε]ιάίσθ. 
9 --- 30.  Ἠοτε ἴἶιο Βαρίϊςί εππεσ]κς ἠνεῖγ οχοθΒ- 

βἶνο αΠΙποΏπιοπί {ο Ἠἰπαβα]{, απά εηνγ αἱ δις; 
Πτεί ὃν αἸοννίησ πε τοα] παίατο ο /οφδας) ΡεΓεοη, 
απά Οναί σοασ]θὰ ἵπ α σποπιε σεπεγακ, “ Α ΠΙΔΗ 
οππ τοσθ]νο ποίμ]πσ οχοορί ἵί ὃς σῖνει Ἠΐπα Γοπα 
προνο.. Ἑν ες Ἰνο ΠΠΘΙΠΕ, ναί νο [ήπιδε]{ οππ 
ἴακο ποϊίησ {ο Πήπιβε]ϱ Ειναι αοἆ Ίνα ποῖ σίνει 
Ἠήπας ΠοΓ ο8η οβ15 ἆο 8ο: (ιοτοίοτο νλαίουοτ 8 
ἆσοπο Ὦγ Ἠἶπα Ἰπάρροῃς Ὦγ ἴἶνο ρτον]άσπςες οὗ (οά. 
νο Ίνα Μα. {ο ἀῑδανονν Ενα! καροτίοτ ἀἰσπιιγ 
νήσο Ἰάς ἀῑδοίρ]ος αφοτίνοὰ {ο Ἠἶπας τοπαϊπάἶπα 
Ότοια ο) 8 ραρ]]ο απά ρτϊναίο ανονναὶ, Ὠναί Ίο 
Ἠνπς πο ιο ΜΕΡΦΙΛΗ, Ὀσί οπ]γ Ἠΐ8 Ἰοτα]ά, ἴο 
Ῥτορατο Γοτ Πΐς οοπιίπα. (ΤΠπη. 

39. ὁ ἔχων τὴν νύµφην, ἃτο.] Τ]ο εαυ]οοί ἵ8 
ποτο ΠΠηκιτατοὰ Ὁν α- πα Ηταςο ἀετίνοὰ {Το οοΠῃ- 
ΠΊΟΠ ία, ἵπ ἱταοῖησ νο παίατο οἱ νήσο] 8οπῃθ 
ϱ οπηπιθηίσίοτς οΏδοιτο ταίοτ ναι ἠληκίταίο νο 
εαρ]οοί. Ὦγ. το[δγοησος {ο «ουν Απιηηιιυσα, 
[ππρο, ΚΙΙΠ., απά είπα, ατο τσλ]γ αστοσά ναί 
Όνοτο ἵψ πποτο]γ απ Πλ κίτα ίση - αἰπη τάς (α8 
ἵπ Αα, ἐκ. 10. απά παν , 19.}, πι ννη]ο] ο 
οοππρατος ( Ἠγίκί {ο νο ῥγίάεστοσπι αἲ α πιππτίασο 
(οπβί, παπά Ἰήπηκο]Γ {ο ἴἼχο παράνυµφος, ος ἡγίάεπιαν ; 
νο ννας α [Γἱοπά ναί Ἰπὰ Όσον εππρ]ογεά ἴο πο- 
ποοϊπίο νο πιαττίπσο, ππὰ Ἰνιὰ αοϊοᾷ ας λής ασοπῖ 
τοισλουέ Ότο νν]οῖς αβώτ. Τ]ογο ννετο, ἰπάσρά, 
{ο ΡΑΤΑΠΥΠΙΡΙΙ: οπ6 οἩ πο ρατί οῇ νο Ῥτίάς- 
ΡΤΟΟΠΗ, ἴἶνο οἴ]νοι οἩ ναξ οὗ νο Ὀπίάςς νλο αδιοτ- 

ἤκουσε, τοῦτο μαρτυρεί καὶ τὴν µαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμθάνει. 

ννητάς αοίεᾷ α8 πιεάΙα{ογΒ, {ο Ῥτεδετνο Ῥεασε απἆ 
ἨαγπιοἨηΥγ Ῥείννεεπ νε πενν-μιαττιεά ρα. Τηο 
α]ακίοη αἱ ἑστηκῶς ---- χαίρει διὰ τὴν φωνὴν ποῦ νυµ- 
φίου 18 νατίοικ]γ εχρ]αϊπεά. ἜΤ]νε ννοτάς ατε πιοἙί 
Ρτοβαῦ]γ εαρροθθά {ο α]]ηάο {ο ια «ΘΓΕΠΙΟΩΥ οΓ 
νε (ογπιαὶ Ἱπίετνίονν, Ῥτεν]οις {ο ππαττίασε, οἳ νε 
Ἠοίτοι]ιεὰ ραΐτ, Ὑν]νο νετο Ὀτουσηί {οσεί]νετ Ὁγ Όλα 
ΡαΓΑΠΥΠΙΡΗς {ο α ρεϊναίε αρατπεηίς αἲ Όνε ἆοοτ 
ο νν]]ο] νογ ννετο (πεπιδε]νες εἰαοπεᾶ, 50 8 
ο ὓε αὖΌ]ε {ο ἀἰκιπσαϊκα αἩγ εἰεναίίοῃ οὗ νοῖσε οἩ 
Όιο ρατί οῇ νο 6ΡΟοΠΕΙΒ ἴπσ Όιε β8ροΏκα : 
{τοι νο], απά Γτοπα πε ίοπε οὗ Ἡ, Όνεγ πουλά 
οαε!]ν Ἱη[ετ Ἰς βαΏἰε[αοίῖοη αἲ Όλο ολοίος πιπὰθ 
Γοτ Ἠηπα Ὁ} νεα, απά Γεε] οοττεδροπάίπσ 2οΥ. Τ]ο9 
86Π56, ἴἼχθῃ, ππαΥ ὃς ἴἶνας οχρτθεκθά. “Αν, ἵπ Όιο 
οθΓΘΠΙΟΠΙ65 Ρρογίαϊπίηᾳ {ο πιαττίαφε, νο βροπ8.5 18 
ιο μα. ῬεγεοἩ, απά 5 ραγηγπαρηας ν]- 
ἡης]γ οθἆεΒ {ο Ἰΐπα πα ρτε[ετεπςος, απά, τε]οῖοῖηα 
ἵπ 18 ποοερίαποε, ἵδ οοπ{οπί ἴο.ρ]αγ απ ππάοτ 
ἁτίς 8ο 4ο Τ νι]! 
ο ἔοτοτιππος {ο 

ΡΙεία, οοπδπηπιαΐθ. 
9]. Το οί οϐ) αἲ] θαίατο οσσαδίοπ Γος οοπιρατί- 

6οη, ᾖομπ βΊνοννς παπί Όνοτο νν]] ὃς Ίο5ς απά Ἰεςβ 
ΤΟΟΠΗ ΓΟτ 15 αἶπορ {ιο οε]ευτίίγ ο Όνο οπε ππακε 
ἴποτθαφο, ναί οῇ ενα οίπετ ἆθογθαδε; απά 50 τθ- 
αρ]επάσπί νν]] ο νο σ]οτΥ οἳ ιο {οσπποτ, 48 {ο 
οαδί (αί οὗ ιο Ἰαξίετ Ιπίο Όνο εἸναάςε, παπά οπ.5ο 1 
ἰο [πάς ανναγ Ἰἶκο να πιοτηΐπᾳ ίατ, οΥ Όνε ἱ 
ΠΙΟΟΠ αἲ εαΠ-τῖο. (πα. απά Εαηνηι.) 

9] ---5606. Τε Οοπιπιεπίπίογε ατο ποῖ αρτοεὰ 
ν/ηθί]οτ ἴἶνοςο ατο {ο 6 οοηεἰἀετες ας νο ννοτάς 
οἱ ὔιε Πυαπσε[ί, οἱ οῇ «Το ἴιε ἰή. Τα 
/ονπιεγ 18 νο ορίπίοη οῇ πιοδί τεσυσπί (οπηπηεηία- 
ἴοτς, απά ἵκ στουπάεὰ οἩ ἴἶνο αἴγ]ο απᾶ ΠΙΠΠΠΟΓ 
υοίηᾳ ναί οὗ Όλο Ενπησο]ϊκί. ἛΤ]ναι, Ἰονγενετ, ἶ8α 
ν6ΤΥ Ῥγοσπτίους ατραππεπί, Τ 19 Ὀδίίετ {ο πάορί 
(τν αἰπιονί αἲ] αποϊοηί απά πηοδὲ ππούετη Οοπι 
πιθη(πίοτκ) νο αήεγ νίεν. Ἐοτ, π5 Τηΐπα, τθ- 
πιατίκα, “' Όνοτο ἶ9 α οοπιρ]οίο οοπποςίἶοηπ οὗ Ἴνεβο 
νο νι νο ργοσσάἵπασς ννλουῖ Όνο Ἰπίοτρο 
αἰίίοπ ΟΡ απγ οχρτοφείοη, ἔξοια νν]ηίο]ι ἴέ οου]ὰ νο 
ἱπβοττοί να νν]αῖ ϱοἱ1ουνε 1 [τοι πο Ἐναησε]]εε, 
Νογ 9 1ογο ΑΠΥ ΓΟΔΒΟΠ το)η Ίνα αἸλου]ά Ἠανο πἀάθά 
Όνοβο ννογάς, απά οἨοφθοη το οοπβτπα Ὦγ Ἠΐς ον/Ἡ 
Ἶα πῖ Όνο -.. οὗ ᾖομπ ο Βαρίεί, 
ή ο ππαεί Ἠανο Όνδθῃ {ο ης τοπ στα α]ίκο τοπηαγ]κ- 
αὐ]ο ππά ἀσκοτνίηςρ οἳ ογοᾶῖς. Όπ Όνο οἵου Παπά 
Όνοτο απο ο ν{οΙ ΓΟΛΔΟΠΑ ο. κλου]ά 
νο Ποπ ον Όνο Βαρήκε, Το [η 1 Ἠο 8εοἵης {ο 
Ἰανο Ἱπιοπάςὰ {ο απάνετί ο χα τοπβοπς οοπβτποῖπα 

Ἰν βία η νο ρατί οΓ α Ἠαπῃ- 
16: Πεπλήρωται, ἵ8 οοπι- 
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ο] Ἴοπη 6, 10, 
«395 Ὁ λαθὼν αὐτοῦ τὴν µαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ Θεὸς ἀληθής ἐστιν. Πο, 9.4. 

5υρς. Ι. 16, . ΄ ε” - ν , 3 .) 

«894 5 Ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς, τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλει: οὗ γὰρ ἐκ Εριὰ τ. 
ς . ] » ς ι) 3 υ) ι] σὶ 

«30 µέτρου δίδωσιν ὁ Θεος το Πνεύμα. Ἱ 0Ο Πατηρ ἄγαπᾳ τον Τί0ν, 
τς / 3 λ ςν.. «ας 1 
Ο πιστευων εις τον Τιον ἔχει μιίτα δ- 39, 

17. 9 
/ ’ - - λ 2 .. 

30 πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτου. 

λα Μαι. 11. 97. 
και ὁ 98, 18. 

Ίνα]κε 10. 29, 

΄ 3 -- - -» 3 ’ η 3 δολ η κ 

ζωὴν αἰώνιον ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ Τίῷ οὐκ Όψεται ζωὴν, αλλ η ὀργὴ Βευ 5.8. 
νά ν . ον. . 

του Όεου µεγει ἐπ αὖὐτογ. 
ο] , ” / 3 ω 

ι ΙΥ. ΩΣ οὖν ἔγνω ὁ Ἰύριος, ὅτι ἤκουσαν οἳ Φαρισαῖοι Ότι Ιησοῦς »6 

τ Βαρτα ὃ, 15, 
16. ἃ 6. 47. 
1 ολη 5. 1]. 

5 Ῥρτα ὃ. 22, 

. ” 2ὰ 3 ’ Δι -” 

«9 πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης (καΐτοιγε Ἰησοῦς 
3 3 ια 2 ” 3 » 3 

8 αὐτὸς οὔκ ἐθάπτιζεν, ἆλλ᾽ οἵ μαθηταὶ αὐτοῦ) ἀφῆκε τὴν Ιουδαία», καὶ 

νι]αί Ἡε Ἠαά εαἰἀ, ᾱ, Όναί {λε ρτεσεάεποε 5 
ἆπε, ποῖ {ο ἠέπε, Ὀαί {ο «οδις. Τί 5, ης ππεαΠς {ο 
βαγ, οπ]γ Γαςέ Εἶναί ες {αμπε 5Ἰλοι]ά Ός 6ρτεαά, απάἀ 
νε παπηῦετ οἱ ές ἀϊξοῖρ]ες ὃς Ιποτθαςες, ΙΠᾶΡΙΙΙΟΗ 
α5 Ἠθ ΊναΒ δεπέ /γοπι Ἱεαυεπ, επἀουνεὰ να σῖς 
ΠπιππεαςιταὈ]γ στεαί; παν, Ίνα5 ἴε Ῥε]ογεά 3ομ 
οἳ ἀοά, νε Τιοτά απά Ῥτοπηϊςεά Βανίοιχ ο{ {με 
Ἠππιαῃ ταςθ.”. Τπάεεά {πε νγοτάς εαπποί Ὃ6 (ο 
Εταπσε[ἰκς; ἔοτ α)]οννῖπσ αἲὶ Ολαῖ οππ Όε ο]αϊπιεά 
{ος νε {οτοθ οἳ πο ποῖ απ{τεφπεπί ὨγρετΏο]θ 1η 
οὐδεὶς (35 ππεαπῖησ 5ο {6ὺυν α5 {ο θ πεχί {ο ΠΟΠ6Θ), 
Ἱτ ννοπ]ἀ Ὃε Ὁγ πο ππεαης α οοττεοί τεργεβεη{α{1οἩ 
οἳ με είαΐε οἳ ΟἨτίκιαπ οοηγοτί5 αρνγατάς οἳ 00 
Ύεατα αΏϊετ πε ἀεαῖῃ οὗ Οεῖςη. Πε Πτεί ἴννο 
γετεες οἱ Ες Ροτίῖοη ατε ΥΘΓΥ εἰπηί]ατ ἵηπ φεηί]- 
τπεηῖ {ο 5αρτα νυν. 11, 19, ὃς 19: απάἀ νε απίΙίηθ- 
εἰς Ὀείνγεεη ὁ ἐκ τῆς γῆς απά ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ηθςςε8- 
- Ίπνο]νες πε ἀῑνιπΙγ οὗ ουτ Τοτά «9 εδαθ 

Ίο ππαςέ 5αΡΡ]Υ καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λαλεῖ, ἴο 6ΟΙ- 
τεκροπἀ ἵο ἐκ τῆς γῆς λαλει. Ἴπε κεηδεῖ: “Α 
ΤΠΕΤΕ ΤπαΠ 15 ποῖ επάπες να κπον]εάσο οΓ ἀῑνίπε 
μπρς, Ἠαβ ποί Οναί Ιπήμιαίο ασφπαἰπίαποθ νν(]ι 
Όινα εεοτεί οοπηβε]ς οὗ ασ, Νο Ἠε Ροβ8θ8568 
νο 15 οἳ οε]ερίίαὶ οτἰσίπ ({ο νν]οπη (οἆ ρἱνοί]ι 
πο εἶνε Βρίπί Ὦγ πιεαφιτε, ν. 24.): 6, (πετείοτο, 
(θασλείι, παπά οππ {εας], οπ]γ γναί 15 οατί]]γ, ἵπ- 
οοπαρ]εία, απά Ἱππρετ[εοί. Ῥαι Ίο νν]ο 19 επάαεά 

οἆ νι α οοπηρ]είε Κπονν]ιεάσε οἳ Ἠθανεπ]γ 
.. Ῥείπσ Όιοτοισμ]γ οοπνεγκαπ{ ου] πε 

σου ηεεἰς οἱ (οᾶ, ϱρεακείῃ (νε ν/οτάς οὗ αοά: απά 
Ἡε ἶ5, (τοπι Ἠή5 οτἰσίπ, 5αρετῖοτ {ο αἲὶ πποη ἵπ ἀῑσ- 
αμ. απιά [αγ εχεεεάΒ εγεῃ πε Εγορ]ιεί ἵπ αρἰγῖ- 

Κπον]εάρο.” 
ἨΠν ὃ ὢν ---λαλεῖ Τ νο] οοππρατο δεἨγ]. 

αρ. Βίου! Ῥοτπα. ΕΠ. Ρ. 90. τὸ γὰρ βρότειον σπέρμ’ 
ἐφημέρια Φφρονεῖ. Αί Ὁ ἑώρακε καὶ ἤκουσε Νθ ΠΙΔΥ 
σαρρ!Υ ἐξ αὐποῦ, 1. 6. ἐν τῷ οὐρανῷ. Τ]ε καὶ εἰση]- 
Πε. ““απά [γεί]. 

20, Τ]ε επί Ἠοτο σοττθοίς {πε ρτίενοις ετ- 
τί οὗ ππάετνα]αίηρ ση», ϱΥ επονίησ (ος σουΓβε, 
νι απ πἀπήκείου οὗ /ορμς) ΜοκειπκΙρ) ναί η 
νο Ὀεβονεῦι ος αι ήν ἵπ ΟἨτίεί, Πα  ἵπ 
οσά, (Πάπα) ᾿Εσφράγισεν 9 (18 ΟΥ. ϱαΥς) 
{ο ἴδεξεν, παπά εἰσηίβον αΠ{οκία, οσπῇ ΠΙΑ, Ῥγο[ύκ 28 
ήν εμείς α ππείπρ]νογ {ακοή {γοπι ἀθράς αἱσποά 
απά ερα[ρά, Ἐοτ ας (ορήπιοπίος οὗ οοΠίγπςοίς, ΟΥ 
ορ πία, ποτο οοπβτπιθᾶ ὮΥ νο απὐα]- 
Όση ο α κοα], 4ΠΥ οοπβγπηαήοη οἱ γα] ννας οπ]]- 
εὔ σφραγίς; ππιᾶ Άν ὮΥ νο ἱπιροβίήοη οὗ α- ο], 
παν Ὀήπῃ ἴν τοπδετος απωμαρεείρά οί Γγαμά, 81γο 
ππά οραίη, Ὀνοτείοτε, σφραγίδειν 6ΛΠΊΟ {0 ΠΟΛΗ {9 
ον αν ν-- Ίντο απά π Ερὴ, {, 19. 3 Οου, 1, 29, 

.Ἡ, 6. 
. οὗ γὸρ ἐκ µέτρον ---Πνιῦμα.] Ί]ο ρῄτηκο ἐκ 

μέτρου ν]ον οιον ὰ μἰνίπα, ... οκ Ἂρη 
Πσα, ραγήπσίη, γοκγἰεκά/η, Ἰθκο ργουΥ/κίοην ἵπ Ἡ 
ομίεροά ο γ. Απά κο νο Τοπ αά «πιο, 

(Πῦιαςτθ. Οὐκ ἐκ μέτρου, ἀεποίος οοπιρ]θείε]γ. Τ]ια 
Ρε5ί Οοπιπιεπίαίοτ5 αἴθ αστεες {]αί {πετε ἶ5 αη α]- 
Ἰαδίοπ {ο ιο Εγορ]ιείς, ἴε νετ στεαίοςί οἱ επι 
Ῥείησ αἰ]ουγεά Ὀγ νε «ενα ἨαὈὈῖς {ο ανα ΟΠΙΥ 
Ἰαά ἴε σΙ[ῖς οἱ ἴπε ἨΗο]γ Βρ]τιί ἐκ µέτρου, απά ια 
Ώιο Ίαν) Ιΐςε]ῇ 15 οπΙγ σίνεη αἲ πιεπδιγαπ. Όπ 
ίπε γαγσμίανς οἳ ες απροιπάθά Ῥοψνετ, 5ὲθ 
ΤΠ πη. ἵπ Ἠεςθηβ. ΘΥΠΟΡ. Δίόωσιν ἱ6 {ος δέδωκεν, 
ννίοι οσστς ]α5ί αἱἴετ. 

96. μι. 1. 6, ὙΝλαίενεχ 5 πθςεεξδατΥ {ο ΡΓο- 
ουτε {ε φαἱναίίοη οΓ ΊηαΗ. 

9θ. Ἠετε απο ἀεο]ατεά ἴ]ο εοπδεφµεπεες οἱ {α1, 
απά αἷξο γναπί οἳ ΓΗ41, ἵπ ΟΗτὶςί, Ἰπ ια Γογππος 
εἶαιςε ἔχει ἶ5 ποί (α5 πιοδί (οπιπιθηία{οῦς ΙππαρίΠε) 
5ΙΠΙΡΙΥ {ος ἔξει, Ῥαΐ {πο Ῥτοκεηί ἶδ α5εἀ, {ο 51ΟΥ 
ἴπε εεγίαϊπίη οΓ ίπε (Πίπας ««1έ 15 ]αἱᾷ αρ Γοτ Ἠάπη. 7 
Ὦγ ὃ ἀπειθῶν 15 πιεαηί Ἰε ν]ο τοβαξοίῃ ἐπ (ας 
Ώιοιρ] Έχετε πια Ὀς, α5 Ὠοάςτ., ΕΠΙ, απ α]δίοη 
{ο ναί ργἰποῖρ]ε ο/ππγοκετνεά ουεάίεπος {ο (μγὶςί, 
νμ]ο] 6ΛΠ α1οπθ ππακο Γαἰ(ῃ αναἰ]αῦ]θ. Οὐκ ὄψεται 
ζωὴν ἶ5 α Πεῦτεν/ ρηταςο ἀεποίίπς, “' Ίε ε]α]] πευ- 
6ἵ Ῥο55655 είετπα] Ι[α,”. Ἔ]α ννοτᾷ» Γοουνίησ 
βασσο»ςί {Πε γέαδοπ: απά νο ἀεδοεπάίπσ εετίθθ 
(α5 οΏδεγνο» Βρ. «ε0Ώ) ««Ιδ πιασπἰβοεπ!]γ ανα]: 
Ίς νο, νν Ἠ15 Ἠδατί, Δε[ἱουοί]ι ἔπι ιο ΟΠ, 15 αἰ- 
γεαά ἵπ Ροββθβείοπ οῇ οίεγπα] Η{ε: θα, νναίονετ 
πιαγ ὃς Ἠ5 οα{ννατὰ ρτο[εςδίοή, ννμαίονοτ [18 {]1θ- 
οτείίο οἵ Ηϊδίοτῖσα] Ῥο]1α[, νν]ιο οὐειοί{ι πιοί {ιο 30, 
ποί οΠΊΥ ἆοεβ ποῖ ροβ8ε55 είεγπιαί 6, Ίο ἀοθς ποῖ 
κσς-ε ΠΠΥ (μ]ησ ννοτίμγ {ο Ῥε οα]]οά Π{ο αἱ αἰ/ 
αἱ Οπής 15 ποί Όνο ννηο]ς, Γοτ α5 οἴετπα] Π{ο 15 ἴ]πο 

Ῥτοβδεπί ροββθβδίοή οΓ {πο (ΠΜ 11ΡΗ1, 8ο πο νταίῃ ο 
(χο 18 ενα ϱΓ8ε{ απά ρογπιαπεπί ]οῖ οῇ ιο ἀῑδο- 
Ῥοδἱοπίς Τί αλίάεί]ι οπ Πιίπι, ποῦ Ὀείπς τοππογεὰ ὮΥ 
ἴπο αἴοπίπς ππεΓῖ(5 ο ιο Ἠθάθειπογ.” 

Γν. ἴπ Οι ΟἹαρίοτ 18 τοσοοτὰεά απ΄ Ἱπροτίαπί 
ἀἱβοσιγεο οὗ ΟΗἨγὶκέ ντι α Βαππατιίαη ννοτπαΠ} {ος 
Πηρίτα ης πο γΥρΟ8ε απᾶ 8εὀρε οἳ ΝΜΙΟΝ, ἴπθ 
Εναπρεκί ρτείασθς 1ο ΠαΤΤαΙΟΠ ΥΠ] ΦΟΙΠΘ ΡαΓ- 
Ππσυ]ατε τοβροσίίπρ (νο οσσακίοπ νιμίοἩ 1ο {ο ἴαί 
ἀἴβδοσιτκο, ντ, ΛΑ. Ο]ατκο Ἠαβ νο] ροϊπίοά οί 
Ώνο ΠΗΠΠΘΤΟΙΑ ὑπέργπαί ουίάνπορς ο) ἐγδι, Ὑν]ο]ι 
βίτί]κο (πο πιῖπὰ οῇ ιο αἰίοη{Ίνο τοσο, ἵπ (118 
ππγγαίίνα, ννΠΙο οοπορη{γαίος 8ο ΠΙΟ] Ἱποτπια- 
ἴσπ, Οιαί α Ῥοίυπιε πιὶσ]α Ὁο β]]οά νν 18 1]18- 
(ταίοης οὗ Όχο ΜΗρίοτγ οὗ πο Σοννν, απά {ο σοος- 
ταρΏν οὗ Ενοῖτγ οοΠίεΥγ, ΟΥ Τ,οτὰ, Τὲ ε]λου]ά οσα 
11 πάσα (ροτιαρς επ οπ]γ) ἵπ οτάοτ {ο ανοἰά 
ονοτγ Οήπσ ναί σοπ]ά ποσζ]οθε]γ οχο]ίο {πο Ἱῃ- 
ἀἱσππίοση οῇ Ώνο Εοσ]οβίηρίσπ] Ἠπ]οτα, απά ρτοῦα- 
Ρ]γ Γοτ ο/ιογ ΤΟΠΜΟΠΝ, πἀνοτίος {ο Ὦγ Ὠουιτ, 

Ι. μαθητᾶς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ .] “«ἴν πια ηᾳ 
πποτο ἀγμοίρ]ον Όλα κ οἶνη, παπά ἵ [ενοἨ] ὑπρεσίπα 
Ώνοπα, ο Οτο, ος ἵ9 πιακίπρ πποτο ἀἱκοίρ]ον ὮΥ 
Ὀαρέκπη, 

4. ἴδει δὲ αὐτὸν ὁ.] Ἡ ννπα «ο [αγ ΠΘΟΘΗΒΑΤΥ, 38 
Ῥείαμ α πιο] εποτίοτ τουίο Όναα ἐμτουμ] Γεω, 
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ἀπηλθε πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. δει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς 4 

κ - Σαμαρείας. | ἔρχεται οὖν εἲς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγοµένην 3 Συχὰρ, ὅ {σρεη, 33, 19. 

Ἰακὼθ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. Ἡν δὲ ϐ 

ἐκεῖ πηγἡ τοῦ Ἰακώθ. Ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας, 

ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη. Ἔρχεται γυνὴ ἐκ Ἱ 

“έγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς"' «ός µοι πιεῖν 

(οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφᾶς 8 
ἀγοράσωσι.) " 4έγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις" Πῶς σὺ, ἸΊου- 9 
δαῖος ὤν, παρ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος; (οὐ 

ἩΑπεκρίθη ἸΙησοῦς καὶ εἶπεν 10 
αὐτῃ' «Πἱ Ίδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὃὁ λέγων σοι" 

’ ω 3 Ὀ] ” } 8 ν υ ϱ . 

4ὐς µοι πιεῖν' σὺ ἄν Ίτησας αυτόν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ύδωρ ζῶν». 

} 2. 50, .. ει. ”, 

αά πλησίον τοῦ χωρίου, ὁ ἔδωκεν 

ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγη ᾿ 

τῆς «Σαμαφείας ἀντλησαι ὕδωρ. 

Ὁ Ίακο . 58, 

ἑαῖτα 8. 48, 
Αεικ 10, 98. ν 9 

ἷα Ὡ αν γὰρ συγχρῶνται Ιουδαῖοι 'Σαμαρείταις.) 
ἱη[τα, 6. 98. ἃ τ. 9, ὁθ. 

σετ. 2. 18. 7 4έγει αὐτῷ ἡ γυνή" Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχει, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ 1 
βαθύ: πὀθεν οὖν ἔχει τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; Μὴ σὺ µείζων εἲ τοῦ 13 

90 1οβδορἩ. ἨΠ{. ὅδ. βαΥ5 πάντως ἔδει τοὺς ταχὺ βου- 
λομένους ἀπελθεῖν (παππθ]γ, {οπη εταβα]επα [ο (αα]- 
Πες) δι) ἐκείνης (απιστία) πορεύεσθαι. Ἠε σα]]ς Τί 
α (τος ἀαγκ) ΙΟΗΓΠΕΥ. 

δ. ἔρχεται εἰς] “' οοπΠΘΒ, 68ΠΠΘ Πίο, α8 Γατ ας; 
Γοτ {τοι ν. 6. 1 αρροατς ἴμαί Ἰς {οο πρ Π8 απαΓ- 
ἴετς ομµκίάε οὗ νο ον; ποιρ] 9 ἀῑκείριες επ- 
ἴετες Τε, {ο Ρτοσγο ΡΓΟΝΙΒΙΟΠΒ, απἀ οἩ τοϊιτηῖης 
{τοπα ἴπθπος Γοαπά ο} εδας (α]κίησ νε α Βαπιαγιίαη 
ΝΟΠΙΠΠ. Συχάρ. 30 ΝΘΤΥ ΠΙΠΗΥ ΜΒ. Τί 18 {ο 
γαρ. Συχὲμ παπά τοσε]νοὰ Ὁγ αἲ] (ἶνο δεί ΕάῑῑοτΒ. 
ΟτἰρίπαΙ)γ εα]]εὰά Συχὲμ, [τοπ ο Παππε ο) πε 
ΡείΣοἩπ οὗ ποβο (απηϊ]ν ᾗασοοῦ Ῥοαρᾗί Όινο Ἰαπά, 
απά Ρα απ αἰίατ. Ἀεο (ΕΠ. κχχη], 18. Τε 
ΠΠΙΠΘ 19 5αρροδεά {ο Ἠανο Ὀεοῃ αίετεά Ὦγ πα 
1 ονής {ο Συχὰρ, ἴο ἀεποίο 1ο ἀταπκοπποςς ος ἴἶνα 
Ιάο]αίτγ οἱ ἴο Ἱππαρίαηίς, Βυαί ρτοῦαῦ]γ Τὲ νναβ 
πΙΘτο]γ α ἀἰα]οσίίοαὶ «Ἠαηρο, 

6. κεκοπιακώς.] ἈΝουί. 1π α ρᾳβείνθ 56Π56. Όπ 
Όιο {οτος ΟΓ οὕτως ἴἶπα Οοπππποηίαίοτς ἀῑποτ. Ἀοπις 
ΤΟΠ4ΕΓ 1 {ιργε[ογε, οἴπετε α[Ἰεγιωαγάς; [ος πεϊίπετ 
ΟΓ νο κἰρπίβοαίίοπς ἵς {ποτ αΠΥ απ]ογ{γ. 
Έ]ιο ἴτας Ππίοτρτείαἴἶοπ 866ΠΗΒ {ο Ὁς ναί οὗ χα 
ΔΠΟΙΕΠΙ5, απά εονοτα] οππ]πεη{ ΠΙοάθΓΠΗΒ, Νο ἴακθ 
οὕτως [ΟΥ οὕτως ὡς ἦν. ΟΙ ὡς ἔτυχεν, “'}ηδέ αἲ ]ιοιυσας, 
1αδ{ ννηοτο Π Ἱαρρεπας, ντ ]λουξ αηγ Ρἰζομίηρ ο α 
ἱοηί. Βο Λος χχν]]. 1Τ. οὕτως ἐφέροντο, ]αδί ας 
Παρρεποὰ, αἱ ἴἶνο πιοτον οῇ ιο γης. Ἀθθ αἶφο 
Ηογ. 04. 1, 11, 19. 1 Ὠς Ῥο πο αρρτονοᾷ ὮΥ 
Ότο τοπἆοτ, Ἰο πιαν (158 Τ ασσοείοὰ ἵπ Ἐοθσθῃβ. 
ΒΥΠΟΡ.) (ακο ἐκαθ. οὕτως 38 1 οὕτως ἐκαθ. Ἠαὰ Ὦδοῃ 
νπηπίσοης απᾶ Όνας απάσγκίαπἁ οὕτως ἵπ ο 86πεο 
αεεογάἰπσίη, νο] ἵ9 Ἐοίίοτ Όναπ τορατάῖηᾳ Ἱε, 
Μη  πποκί τοσσπί ϱοπηππσηίαίοςς, 5 ρ]οοπακίίος, 
Γαππρο ης, ναί ὀοφς εἴορρεά Ίνοτα, ποῖ οπ]γ 
Γοτ νο κακο οἳ τοβῖ, Ὀί αν Ὀείης ἃ νοτγ ϱΟΠνεῃ- 
ἱεπί ἁῑπίῃπσ Ῥ]ασςο. Ἀο Ῥμ]οβίτ,. Ύ. ΑΡ. ἀριστο- 
ποιουµένων δὲ αὐτῶν πρὸς πηγη ὕδατος. 

7. γυνὴ ἐκ τῆς Σαμ.] Τη ΠΊοπΠΕΒ πο α ΝΥΟΠΙΛΠ 
[γοπα, Όί οἱ, Βαππατία: απά 18, ὮΥ απ ο Πρ. οῇ οὖσα, 
.--- ο γυνὴ Σαμαρεῖτις ἵπ Όνα πεχί νεγρο. 
9μο Ἰπά, πο ἀουδε, σοπιο {Τοπι Ἀγολματ. Δός µοι 
πιεῖν. Τ]νγο νοτο ἵ9 οπιρ]ογοά πβα ΠΟΠ: ΟΓ νο] 
Ότο (Οτοςκ (Ἰακκίος ανοαπά ἵπ οχαπαρ]ος. 

Ὦ. πῶς σὺ, ἃο.] Ἀ]ο οχρτθβκος νοπάςγ αἲ πΠΥ 
Γανουτ, ἨονενεΥ πα π]], Ὀοίπς αρκοά Ὃν α Ζουν [γοπη 
απ΄ Ααπηπτίίπηϱ, Ἀο Ἠαδομὶ, ἵπ Πα (1ος. οπ νο 
«δππατα, βαγς, ““ ἵς απ ποπηήπα ο ἴο οπί 
υγοπά οἵ ἁτίηκ (νο ννῖωο ο α Βαπηπγίαηα.” Ον Ότο 
οτἱρίη απά σπ196ς οὗ Οπής τουῖρτοσα] Ἰαϊτοά, Τ Ίνανθ 

{τεαίεὰ αἲ Ίατσε ἴπ Ἠεο. Υπ. ἜΤ]6 γεακοπ {οτ Οι]8 
Όιο Εναπρε]ἰεί 5υὐ]οίπβ, Γοτ ἴἶνε Ἱποτπιαίίοη οἳ 
Ἠϊβ (16εκ τεαάετα, ἵπ νε ν/οτὰς οὐ γὰρ, ἃο., 
Νθτο συγχ. πηιδί Ὦε υπἀετείοσά οἱ Γαπιίαγ ἵπ- 
{ετοοµγε απιά φοοείη; (3ο Επηγτη. εχρ]αίπς ὉΥ 
οὐ κοινωνοῦσι.) Γοτ πε Ιπίετοοιτες ο ῥίπς απιἀ 
δε[ἰίπᾳ ννας ΒΙ]] Κερί αρ. Συγχρᾶσθαι εἰρπίβες, 
ΡΓΟΡΕΤΙΥ, '« {ο 186 ΔΗΥ οπθ’ οὐ-ορεταίίοι ἵπ αΠΥ 
Όμησ.” Τε ννοτὰ, Ἀοννενοτ, ἵπ {Πή58εηεε οςςύΤ8 
οπ]γ ἵπ {πε Ἰαΐετ νιγίοτε, 5 Ῥο]γὺὸ. απά Αττίαης 
Όνε οατ]]οτ οπ6ς αθίηᾳ ἐναλλάσσεσθαι. 8ο Τμασγά, 
1. 120. ἡμῶν δὲ ὅσοι ᾿Αθηναίοις ἤδε ἐνηλλάγησαν. 

10. τὴν δωρεὰν τ. Θ.] 1. α. Όνε (Ἀνουτ ννμ]οῖ σοἆ 
ρτασίουβ]γ νοις]βα[ε {ο πες, η Επί ορροτίαπΙἳγ 
οὗ Κποννῖπςσ νε Μεκείαλι, παπά τοςθ]νίης Όνο οὔεχ 
οὗ {ες καἱγαίίοη [γοπι Ἠπηδε]Γ. "Ύδωρ ζῶν ΡΓορ- 
οτ]γ ππθαπς γπίπις οαίεγ (88 Όιαι οὗ Γουπίαῖης 
απά τίνογς) ἵπ ορροβῖοι {ο νο ἀθπά, |. 6. είασ- 
παπί, νναίετ οὗ ροο]ς ογ οἴδίετηβδ. Π οσους Τη 
(οπ. κχνῖ, 19. απά Τ,ονίί. αἰν. δ. Τὴο Ο]ακεῖσα] 
ν/γἰίογα Γοτ ζῶν αφοὰ νο αργεί ἀείῤῥντον, ἀέν- 
ναονΣ ΠΔΥ Ἠ]πίο Ἰας ἔμψυ λα] Ἱπ 9 

υικἰσαἰ - Όνο ωνκτ-ν- λλῤοιιοσί - . ἵθγπῃ, 
αἱ ουσ Τ,οτὰ οπιρ]ογεά ἵπείψ, ΓΟΤ ζωο- 

ποιοῖν. “Τι ὑοίπα, Μί9 ουκίοπη (οὔδεγνος Κων 
[τοπι (πρ οοτροτοα] {ο οχοῖίε ἴ]νε παπάς οὗ Ἠ]8 
Ἠθαγοτς {ο νο αἰιάν απά Κπον]εάρε οὗ Οήπσ 
αρἰγία].  Τ 1 οοπΙπποη ἴπ πο Βοτίρίατος απά 

ο Παυρ]πίσα] νντιίογς {ο Ἰκεη ππίο νναίετ Όναε 
νήσο] γο[γοε]λος απά Ῥ]θφεος νο βομ]ς ο ππεῃ, 
Ἀθο νΙὶ. 58, Ῥτον. κ. 1]. Ἐσε]ας. αν. 5. κχὶν. 91. 
Απά πο ννοπάοτς εἶπορ ἵπ Όνο Ἰνοι οουηΐτίος οῇ 
Όνο Εαεί, ρυγο νυπίοτ ἵ9 νο πιοδί τε[γεκ]ήπσ οῇ 
νουο . ππᾶ 8 6Υοπ τουκοηθά απποηᾳ ιο ῥή2ς- 
ἵπσκ οἳ [ο, 
[ο ἄντλημα] “'α Ῥασκοί, κα] ας (τανε]]ογε ἵπ 
Όνο Εαδί ατο ποοπείοπηεά {ο ἴακο νι Όνοπα, παπά 
νἩίσ, Ὁγ νο πἱά οῇ νο τορς απά ννηοο] ργον]όεὰ 
πς ῥαήηγες αἱ ρα υ]το ννε]]ς, 19 καβϊοἰεπί {ο ρτοσ το 
ναίοτ {τοπη νο ἀθοροκί ννο]]ς. 

19. μείζων] ""π Ῥοτκοπ οὗ πποτθ πθηῃος.” 
Της Ίαν τοίὂτοησο {ο ναί φας Ἰναὰ ἰνοίοτο καῖὰ, 
«ΤΡ Όνοι Ἠπάκε Κποννη 1ο] ἡ ἐς Ὠναί «ροπκοίη το 
Όνου”. Τῆο ννοτᾶς Γο]οννίης απο πηθαπί ἴο ο. 
ΤΗ νναβ οπου σ]ι Γοτ ος αποθείοτ ὁασοῦ, ννηο 
Ἠήπηκο] ἀταπκ οὗ Ἡ, ἃοις νήσο Ἶνο πννουι]ά πο 
Ἠπνο ἆσπο, ΙΓ Ίνο Ἠπά Κποννπ α Ὀθίίοτ, ΤΓ νου 
οπηςί εἶνονν Ὁς α Ὀοίίοτ, πο ννη]ε, ἵπ Ὠναξ τοερεσξ, 
Ὢδ ρτοπίοτ Όναν ᾖποοῦ. Οἱ υἱοὶ, . 6. να Ρα] 
ἵπ μοποτα], Ἱπο]αδίηρ Ὠνο βογναηίς, ας ἵπ 06. χ]ν, 
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8 α. 3 ι εν 3) ς ν 
πατρος ημων Ἰακωᾷ, ος ἔδωκεν ημῖν 

949 

3 / λ 1 ε. .] υ 

το Φφρεαρ, και αυτος εΞ: αυτου 
3 - ᾽ , 3 - 3 ς 6. 

13 ἔπιε, καὶ οἳ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; 3΄᾿Απεκρίθη [ο] 5153535.55 
2 - -. αἱ αν Ξ . ς 

Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῃ Πας ο πίνων 
ώ ων ου ’ ’ 

ἐκ τοῦ ὑδατος τούτου διψήσει 
} α Ιηΐς, 6, 27, 98. ͵ 3 3 3 κ ο ᾽ ΄ 3 32 

-Α πάλιν "ὃς ὃ ἂν πἰη ἐκ τοῦ ὥδατος, οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὗ µη ατ.δὺὅθ. 
δ ’ 3 ι τ Ξ ἹἸλλὰ . υδ [ο] ὃ ’ 3 ” ’ . 

ιψηση εις τον σιωγα ἄλλα το Ὅύοωρ, ο ωσω αυτ, 7εὲ7ησεται . εν 

» ο .Ν 6 ς / 3 ἃ 9 

16 αὐτῷ πηγη Όδατος ἄλλομένου εἰς ζωην αἰώνιον. «έγει πρὸς αὐτὸν ἣ 
γυνή" Κύριε, δός µοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ, μηδὲ ἔρχωμαι 

16 ἐνθάδε ἀντλεῖν. «έχει αὐτῃ ὃ Ἰησοῦς. Ίπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα 

11σου, καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. ᾽Απεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν. Οὐὖκ ἔχω ἄνδρα. 
. - ς 3 ο. ” . 3 

15 4έγει αὐτῃ ο ἼΊησους Ἀαλως εἰπας 
) »” δ 3 . Δ 0 «ἳ 3/ .. 2 3) 3 οξ-ῳ . τλ 

γαρ ἄνδρας ἔσχες καὶ νυν ΟΥ ἔχεις, οὐκ ἔστι σου ἄνηρ᾽ τούτο αλη- 

ς/ » 3 3, Ξ , 
Οτι ἄνδρα οὐκ ἔχω ' πέντε 

Ρ Ίημα 6. 14. 
Τωυκεῖ. 16. 
ἃ 24. 19 

19 δὲς εἴρηκας. 5 {έγει αὐτῷ ῆ γυνή Κύριε, Θεωρῶῷ Ότι προφήτης εἰ «Ώου. 12. δ, 
΄ ς ο 3 ΄ υ 

90 σύ. - Οἱ πατέρες ἡμῶν Ἰ ἐν τούτῳ τῷ 

11. Της, απἆ {νε πιεπ{ῖοπ ος {Πε οαΐ{]ε επ]οἰπεα, 
ἵβ αστεεαθ]ο {ο νε αἰππρ]]οΙίγ οἱ εατ]γ πες, απά 
νιμίοὮ Ἰας, πιοτε οἵ ]ε55, α]νίαγ» ρτεναἰ]εὰ ἵπ {πε 

19, 14. Οατ Τ,οτὰ Ἠετε εἨοῦνς (παί ηε ἀοθς ποί 
ἀερτεοῖαίε ὁᾖαποοῦ οἱ Ἠ5 νγε]]: Ῥαί Ἱπήπιαίες επαί 
Ἠούψεγετ στεαί ν/α8 ἴΠε Ὀεπεβί Ὀθείον/εά Ὁγ {πε 
ῬαϊτίατεΒ, ιο «απ Ὀθείουν α [ατ στεαίετ, απά 5 18 
βυρετίος {ο ᾖαςοῦ. ι : 
--- οὗ μὴ ὀιψήση εἰς τὸν . 6. εμα]] Ἠανο ποίλίησ 

ΤΠΙΟΤΘ 6Υετ {ο ἀθβίτο. ε Ἠσν. νΙι. 16. ἜΤπο 
οταὶ πιεαπῖης οἱ Έχε ννοτάς, ππεη ἀϊνοείεά οἳ 

ώς βσιτε, ἵ5, ναί 5αο]ι θα] Ῥε (πο νἰν]γίηρ εί- 
{εοεί οἳ εἴνε (οερε!, 45 {ο βα(ἶκῇγ ἴἶνε πηοδί ατἀεηῃί 
ἀθείτος ο ἴἶπε 5ου]: Πίο], Ῥ]ασίηρ 15 Παρρίπεββ 
ἵπ (οἆ απά Ἠ1β νγοτβΒρ, πο οί]ετ ἀθείτο υν]] ὂε 
Ώινουρηί οἱ. ΆΑδο, ἴλαί Φαο]ι 15 να παίατε οἳ (λαί 
ἀοοείτίπε, ναί Τε ρυτίῇες α ππαπ {τοτη γ]οῖοις Ἱπο]]- 
παίίοης, απά 18, 48 ΤΕ Ίνετε, απ εγετ-ερτ]ησίηρ Γοιη- 
ταΐπ οἱ Ἠο]γ αβεοΠοπβ, ρτοάιοίησ οοπι{ζοτί Ἠετο, 
απά ενετ]αβήησ Ἠαρρίποςς ετοαίτετ:” Ἰἶκε ναί 
ροοᾷ 5ροκεῃ οΓ Ὦγ απ αποϊεπί ΡΙΗ]οβορῄἩοτ, “΄ αιοά 

βαϊ ἵπ ἀῑες ἀείετίας, απο πο πε] Ροβείΐ 
ορίατΙ.”΄. (Ῥεπεσα Ἠρ.) Το ἁγίπἁ, Ίμαπιρε οὔ- 
βεγνες, εἱσπίῇες {ο Γιά ἱπαὈίοε (Ἠτίκύς ἀοοίτίηο; 

πία] αὐαπάαποθ. 
15. ὅός µοι, ἃτο.] Τηε μον ας αρροά πτο ποί 

αρτεοά νείΊνετ Εί5 να βρΟΚεῃ ἵπ φἰπιμ[ίοίίη, ΟΓ 
ἐγοπίκαίη. Βοῦι πιαγ, ἵῃ 8ΟΠ1ς ΠιεἄΒΙτθ, ο α- 

Οοππρ. γΙ. 94. Κύριε, πάντοτε δὅὸς ἡμῖν τὸν 

1ο] .. Ῥοτοεϊνίπς Ειναι νο ννοπιαπ ἀἷᾷ ποί γεί 
Ἠεπά Ἠήπα, ο: Ρρετηαρς Όέρπη {ο (τίβο υγ 

νγας ρ]οιμοά αἱ οπος {ο επεοκ Ἰετ 
[γοράσπα, Ὁγ τεπαπάἶπρ Ίο ο{ Ίετ Γπππιογα]]- 
ἑακίηᾳ οατο να] 9ο {ο εβεοί Ας 45 {ο 
Ἠήπηκε]{ α Πλυύπείη εσπιπεκκίοπεά Μοπίίοτ 

απά Τοα]νος, . Γ ρρἍΝ ώς 
---φώνησον τὸν σου. ασ Τ,οτά, Ἱπάος 

αἰτοαὰγ νι, Ἰνπά πο Ἰκυαπά: Όιέ ]19 
Γ 4ο μήν, ουίπρ Οναί νο ππνετ Οναί 

ος τοατπεᾶ, ννοι]ά αβοτά Ἠἶπι οσσα- 
Ἰνοτ Πήν οπππβοίεπος, απιά Π4ΠΠΟΝ- 

ἐν : 

κ ο... Ι πο ρα Ἱτοπίσα]]γ, Ὀαί ἵ αἰπαρ]γ 
ως ῄποια νο ο Ἄνα ὰ (οΙ]ονής 

1υχν {'  ποῖ [τοπ]]γ } 09γ Παπά 
ΟΠΗ Ἰνπά 1 νά Όνο νν 5 ἤνο πιει 

ας νε νογ Όλος ππαττίαρον Ἰπά "δει 

ἳ 
α ἳ ἤ : οἱ 

’ ’ 3 ς ν΄ ἹἸ ΕΙ 5 9, 3. 

Όρει προσεκύνησαν καὶ ὑμεῖς ο Οἶνον. Τ: 1ο. 

ἀϊδδο]νεά ὮΥ ἀεαίῃ ος ὮΥ ἀϊνοτςς, ἆοθ8 ποί αρρεαγ. 
12οὔι πηὶσΏ{ Όε {1θ ο.5δε; απά α5 ἀϊνοτος Ίνα {επ 
βἸαπιε[α]1γ Ῥτενα]εηί, {5 Ἱππρ]ες πο οεγίαϊπίγ 
οἱ ΙΠβάεΙΠΙίγ οἩ νε ρατί οἱ ίε ἩΥΟΙΩΔΠ ; {ο ΤΘΡΙΘ- 
ςεπί Ποπ ἃ5δ α ᾖαγίοί (45 5οπιπθ (ϱοπηπιεηίαίοΓθ 
4ο) 15 απ]αςήβαρ]α, (λοισ] ἐπ] ἶ5 Ὀρίίετ {απ ἴπθ 
οίπετ εχίτεπιε Ιπίο νΥΠΙοΏ 8οπηθ τή (εγεη ΤΓήΐπῃ.) 
οΓ τερτεεεη/ίίησ {πε νγοπηαη ας {9ο {Τοπῃ αἲὶ Ῥ]απῃε, 
ὮΥγ εαρροείης {Παί, (ποασῃ ποί αοίπα]]γ πιαττῖεὰ {ο 
08 ΡθίΦοἨ, 5Ώε Ύνας οδροιδεά {ο Ἠϊπα. Τηαί νγοι]ά 
τθφιῖτε πε οὐ ἴο Ὃε ἴαΚκεπ ΓΟΓ οὕπως ΠΙΟ 16 8 
εἰταϊηῖης ο{ Ππε 8εη5ε, απά ἶ5 τοβι{εά ὮΥ {με υνοτάθ 
οὐκ ἔχω ἄνδρα; απά α5 ὃν ἔχεις ἱππρ]ῖεβ εο]ιαδίία- 
έἶοπ, 8ης οαπποί Ὦε ασαιἰίεὰ οὗ Πνίης 1π οοποι- 
Μίπασε; ν]ΙςὮ, Ἱοννθυετ 6ΟΙΗΠΙΟΠ ἵπ {ο Εαςί, απά 
Ώιοισῃ πε]ί]ετ πετα, ποτ ἴπ ια ἸηΓεςί, έεη αο- 
οοιηίθά νετγ ἀἰκστασεί[α] Ὁγ Όινε πω]Ηίαάε, γεί 
ν/αθ Ἰε]ά Ὦγ ρεί5οπ8 οΓ αΠΥ ΡτεἰεηβίοΠπς {ο υἱτίαθ 
5 βἱπ{α] μάς ΠπΠΡρατε, Ώθοσιβθ (ταηβστεβδίπσ {ο 
Ρτίπιενα] απά 5αοτεὰ {πα Ιίαίίοη ΟΓ ππαίτΙπΙοἩΥ. 

19. θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.] Τε ννοππαη 18 
ῥπ58γ 4ΙΠαΖεἆ ναί α ίγαπσεγ απᾶ α οοιο «Ποι]ά 
ϱ αοφιαϊπίεὰ γη Πιο γν]λο]ε (θποιιτ οῇ Ίετ {6 

{ος πάντα ΤΙΔΥ Ὦε ἴακεηπ Ῥοριίαγτίεν, ἵο ἀοποίθ 
Ώινο Ιεαάίηρ εγεπί5 οῇ Ἰετ Πίο. Θαομ Κπον]εάσθ 
Ίο Κπον/ οοι]ἀ ποί Ὦο ασφαἰτεὰ Όαί Ὦγ Ὠϊνίηθ 
τονε]αίίοπ: απά [ιεγείοτο 96 Ἰδί]γ ἱπ[εγγοά 
Οιαῖ ὁθδις πιεί ο αἱ Ἰοαδί α Ῥγορ]ιεί; απ, 38 
ΒΙΟΠ, Ὦθ α Ῥτορετ α{]λογί{(γ {ο αρρεα] {ο {οτ {θ 
βο]η{ίοἩ οῇ Ίο οοπίτονετίεά ααθβίίοη 8 {ο {θ 
οοπαραταίίνε Ἠο]πθβς οἳ ο «ον απἀ {ο 
ΦαππατΙίαη Ῥ]ασθβ οΓ «ΟΠΙΠΙΟΠ πα οπα] ννοταΏΙρ. 
Ρο 5 φπαβίίοη ος Τ,οτά 80 ΠΒΥΥΘΓΑ 48 {ο σἰνθ 
Ἰεχ {ο ππάοτείαπᾶ, ειαί 1 18 ποῖ ΠΘΟΘΒΦΗΤΥ {ο 4ἱ8- 
ουβς ἵ αἱ αἲ]; απο {θα νναβ αἱ Ἠαπά βιο] ἃ 
(οἵα] «πηρε οἱ τε]σίοιθ ΠΠ Π10Π8 ἄ8 {ο τοπἆοι 
{ παραίοχγ. 

20. ἐν τούτῳ τῷ ὄρρλ 1. ο. Μοιπι (οτίσΐπι, 0 
ν/π]οἩ Ώια Βαππατίώ ππαἰη(αἰποὰ ναί ΑΌτααπα 
απά αοοῦ Ἠαά οτοσίεᾷ απ αἰίατ, απά οβετοὰ βαο- 
τίβοςν {ο ᾖο]ονα]; απἀ, Ονοτο[οτο, ἴιαί {ο Ὠοἱίγ 
Ἰπά νν]]εὰ Ῥ]ορκίπα {ο ὃο ρτοποιποθά {τοπα {ποποο, 
απά απ αἰίατ {ο Ὀο οτοοίο, α]]ορίημ ἵπ ρτοοῦ Ώοιί, 
χχνι, 2. 12) απά, ἵπ οτάετ {ο «έπιακο βατοίγ 
ἀο)]γ ατα, Ππτογρο]αήπρ Όνο (οχί αἱ ν. 4. απά 
οἰναπαίπρ Πὴν Ελα!, Ππίο η ο}, εγίκίπι, Ηοποθ 
Όνεγ οπ]]οά ΤΠ “ ηνο Ῥ]ομκοά ππουηί,  ὖιο μΙ 
ῥ]ασο.. Ἐοτ ἐν τούτῳ τῷ ὄρει Υ6ΕΤΥ ΠΙΠΗΥ ΜΤΒΒ. 
απά πποµί οὗ πο οατ]γ ΕάίοπΝ, Ἠανο ἐν τῷ ὄρει 
τούτῳ, νμ]ο]ι ἵ τοσσίνοά Ὦγ αἱπιοβί ονοτγ Ετος 
ᾗοπι Ἠγοίκ. {ο Ῥομοίς 1 οπηποῖ, πονανοτ, Υθῦ” 
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λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὃ τόπος ὅπου δεῖ προσκυνεῖν. «4{έγει 91 
 -” [1 ε] αν. ΄ , [ή ιά. 2, ., ϱ ”” 

αὐτῃ ὁ Ίησους" 1ύναι πίστευσον µοι, οτι ἔρχεται ὠρα, οτε οὔτε ἐν 
4 8 Κίησε 17. - ” ΄ ”’ « ’ ’ .. ο. 

τῳ Οφει τουτῳ οὔτε ἐν Περοσολύμοις προσκυνήσετε τῷ Πατρί. 4 Ὑμεῖς 59 
” ει ε] , ” ο 

προσκυγειτε, ο ουκ οἴδατε ἡμεῖς προσκυγουµε», ὃ οἴδαμεν ' ὅτι ἡ 
- .] . 2 - 

σωτηρία ἐκ τῶν Ιουδαίων ἐστίν. 'λλ ἔρχεται ὧρα, καὶ νῦν ἐστὶν, ὅτε 53 
ὃν Δ Δ , ϱ0 Δ ΄ 9 

οἱ αληθινοὺὶ πφοσκυνγηταὶ προσκυνησουσι τῳ Πατρὶ ἐν πνεύµατι καὶ 

ἀληθείᾳ'. καὶ γὰρ ὁ Πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν, 
-” ι- . 

ε20οτ.8.1τ, " Π]νεῦμα ὃ Θεός" καὶ τοὺς 
- 4 4 . προσκυνουντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ 94 

ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. «4έγει αὐτῷ ἡ γυνή" Οἶδα ὅτι ἸΠεσσίας ἔρ- 56 
χεται {(ὁ λεγόμενος Χριστός 

{τε {ο αάπη]έ ΤΕ, ἴπο ο]ά τοαάΐπσ Ῥεῖπσ επρετῖος ἴπ 
επίογπαἰ, αα]λοτίγς απά Τ η] ἵπ ἐπίεγπαί, {ος 
Όιο Πενν τοπάἶησ 86οΠηΝ {ο ὂ6 (48 {πο οἨαταοίοτ οΕ 
βονογα] οῇ ιο ΜΒ. ννμήσ]ι αρροτί 1 νου] Ιεαά 
35 {0 5πρροςε) οἩ οπιοπάαίοπε; ἴπουσ] ππρτουπᾶ- 
εὰ; {οι ἐν τούτῳ τῷ ὄρει «0ΟΠΝΕΥΒ, 1 οοποεῖνθ, 3 
δ/ΓΟΠΙΦΕΥ 86Π86 (Π4ΠΠΘΙΥ, «« ἵπ ή νοτγ πιουη{αἲμ”] 
Όλαῃ ἐν τῷ ὄρει τούτω, ὙΝλίο]ι Ιαέτετ 18 νετΥ ςυίαῦ]ε 
αἱ ν. 21., 8ἱπος {ιογε νε Ἰανο πο επηρ]αδίδ, (τος, 
απά Ταππρο ποίίσοο απἀ Παρίαίο πα ουδίοπι 
(ρτοβαῦ!γ απ{θ-ά λα ντα]) οῇ ννοτεβρρίηςσ νο ἀοΙίγ 
οἩ πιοιίαίπς, πώς 5 Ροῖπς (οισ]Ώί πθαγετ {ο 
Ἰθανεῃ: ος ταίμοτ, 1 οοποείνο, {τοπ Ἠϊσ]ι πποή- 
{αΐης Ὀδίησ πποτο βι]{ος {ο ἀονοίίοπ, Ὁγ ἠνεῖτ Ὀεῖπςσ 
τοπιονοά ἴποπι πο ἀἱπ οὗ ππεῃ. 8ο ΜΗ {ομ)ς Ῥατ- 
αἀΐκα Τ,ο5ἱ, . “ὁ Βίηᾳ, Ἰεανεπ]γ Ἠηφε, ελαί οἩ Όνα 
δεεγεί ἵορ οἳ Ηοτεῦ οτ οϐ Ῥ]πα1,”” ἆτο. 

9]. πίστευσόν μοι.] Όατ Τ,οτά Ἰοτο οἰαίπις, αἲ 
Ἰοαδί, {ιο Ῥε]]οῇ ἆπο {ο α Βρορ]ι6ί, 5αοἩ 45 ἴθ 
ν/οιπαἩ αοκπον]οάσεά Ἠϊπα {ο Ὀθ. Ἔρχεται, ““ ἵδ 
οοπηΙήςς ) ΠαΠΙΘΙΥ, αἱ πο ἀθείτασίίοι οῇ ᾗεταδα- 
Ἰεπῃ. Προσκυνήσετε 18 ποῖ ΓΟΓ προσκυνήσουσι ὮΥ Εο- 
ῥγαΐκπι, 38 8ΟΠ1Ι6 Οοπιππθηία{οΥς Ππαρίπας: Ὀαΐ ἶ5α 
ΊΠΟΤΟ ροἰπίεά εχρΓΘΡΒΙΟΠ, πηθαπίηᾳ Υθ απά οἵ]θΓΒ, 
Ἰη/οί5. Ίαβ Ἰνοννή νο οχαοί ϱα]Η]πιοπί οὗ νο ρτο- 
ἀἰσίίοπ, ἵπ {πα ονογίητονν Ὀοί] οἱ πα Ζουν] απά 
Ὀαππαγιίαπ Ἰοἱγ Ῥ]ασσς, ὮΥ ΠΠπΙετοις οἰαίίοης 
[τοπα οβορβάς απά [πο οατ]γ Ἐαίμεις. 

235. ὑμεῖς ω- Ἴποτο 15 Ἠθτο βοπιθννηαί οῇ 
οὐθοιπίίγς νη]ο] Πα8 οοσπβδίοπεά ἀῑνοτείίν οἳ 
Ἱπτοτργοίπίίοη. Ἀ[οςί Οοπιπποπίαίοτς (ο5ροοἶα]]γ 
Ότο αποϊοπί οπος) τοίοτ {ο ὃ {ο ἴπο Πεμ, Ὁν νο 
ο15ρ5 οὗ Θεῖον: πιθαπίπς ναί Όνα ῬαπιαγίίαηΒ 
Κπονύ ποῖ (οἆ Ρτοροτ]γ, ὃν οοπβηίπᾳ Ἠἶπα {ο Ρίασα. 
ῬΒυϊ Οί σππτσο, 48 δα. 38 εαῖ οἳ Ιάο]αίαγ, 
(νν]εο]ν οἱ]νογς 5πρρο8ο Ἠοτο α]]αάοςὰ {ο) ας Όδοι 
ὀἱκρτονοά Ὦγ Όπο τοβρητο]ος ο) Ἠο]απά, Ταππρε, 
--ι (ιδβοπίηςς ο) ποπ [,απαρο τίσ]η]γ «πρροβος 
ουσ Τ οτά {ο οἨπτρο Όνειπα πο ουν οογγηρίοε, 
Ῥαξ ννἩ ἱσπογαποε. 366 Ῥοοθης. Ἀνπορ. Βιί 
Ἰο απ]αβΠαὈΙγ οοπβπος Τί ἴο ἵσπποταπορ οἳ {ο 
ΙΠΙΠΠΟΥ ΟΕ ΝνοτεΠρ. Ίο πιοτε τοσθηί ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 
ἰπίογα (τοπ σης απά Ἁπατκ], {ο Καπ, απά Τ{ηπι, 
πτο οῇ ορ]πίοη παί ὃ ἀοποίος πο νο οὐ/οοί οἳ Ίνα 
νοτεΒίρ, Ὀη νο Γονπι οὗ εν απά χουν ἴπκο ὃ /οΥ 
καθ ὃ, ντι το[στοπσς ομΊοβγ {ο ἴἶνο παππεν ππιὰ 
{οηπι ο ννωτκΠήρ, Ὀαξ αἱκο, Ὁγ Ἱπαρ]σσίίοη, Γπο]ιή- 
πα Ρίαο» ; α. 4, Ἐ» ννογα)Ηρ αοσοτὀἵηπ {ο γουγ 
{σποταπσο, 10ο ποσοτάἵηᾳ {ο οἳτ Κπον]οάρος απά 
οοηβοςομ(1ν ἵπ νο ΠπΑΠΠοΟΓ απά ρ]αςαο αρροϊηιοά 
Ὦγ ὨὈϊνίπο σοπαπηππά. 

Τη ὅτι ὁ σωτηρία --- Ιουδαίων Ένοτο ἵψδ α ΓράβΟΠ 
εασπορίσά νι νο ον ελου]ά Ῥοδί Κπονν Όνο 
πιούς απά νο ρίασο οὗ Όνο Νπηοπαὶ Νορ; 
πππιο]ν, αἶπος [τοις {οι νο ἈΠοβείαμ (σωτηρία 
Ὀοίηρ Γος σωτὴρ) να» οοπ/[οββος]γ {ο αρτίηµ. 

') ὅταν ἔλθη ἐκεῖνο, ἀναγγελε ἡμῖν 

0. ἐν πνείµατι καὶ ἀληθείᾳ.] ἵ οπη πεϊί]ετ αστος 
νι Όνοβς οανλκίώλσόν Νο ἴακε πν. ἵο ἀεποίο 
Όιο Ποίψ Βρίγίέ, που πι (ποβς νο ἴακε Ι οἳ 
Όλο πια παπά. Τί εποι]ά 8θεπα Εἶιαί Ώπεςο ατο 
πἀγοτοία] ΡΏΓ4ΦΘΒ, {ΟΥ πνευματικῶς καὶ ἀληθῶς; οἳ 
ν/π]οἩ πε {ογππετ Ἰπνο]νεἙ α ἰαοῖί οοπίταξί οὗ ο 
Μείίεγ ο ἴἶνε Ί,αιο, νι να Ἁρίγί οὗ νε (ῴοφρεί. 
5ου 9 Οος. Π. 6. Έοιη. ἴἱ. 99, ΡΗΙ]. ΠΠ. 8., νεο 
ράμματι 3πά πνείµατι ατε ορροβεά, 38 {]θ λατρεία 
ἆ ικὺ ἵπ Ῥοπῃ. κ]. 1. ἵ9 ορροφεά {ο πε σαρκική. 
Τ]ε ἐν ἀληθείᾳ Ίνα τε[ετεπος {ο ἴ]νε Τναιο, 8 Ὀεῖησ 
ον (ναί οἱ. Ῥαα] καγς, οἱ. Π. 1Τ. απἀ Ἠεὺ. 
νη, ὄ. χ. 1.) α δ]ιαάσιο οἱ μοοὰ Ολήπρε {ο οοππε, πο 
ἴπα σῶμα. 

---καὶ γὰρ ὃ Πατὴρ, ὅτο.] Όατ Τ,οτὰ πουν εἶνονγβ 
ὮΥ {ιο γδαδοπς ἨΝΊΥ (ος 18 νο Ὢς 80 νοτβίρ 
1. Ἐτοπα νο κογετείση το{ οἳ νο Ὠείίγ, ο νννοπα 
αρίγια] απά Ἱπίεγπα] ννογεΙήρ ἵ9 αἱοηθ ποεερίαβ]θ, 
2. Ἐτοπῃ νε παίµγε οἳ Όνο Ὠείίγ, νο 18 ο α 
αρίγειαῖ παίωτοα, [αχ τεππονεά {Τοπι αηγ ἴπίησ οΟἵ- 
Ῥοτοα]; απἀ (πετείοτο πιεί ὃε Ὃ ο λρος ἵπ 8 
αρἰτιηα] ΠπΑΠΠΟΣ, απ αἶφο ἐπ ἐγίλι, θἶποῬ 5ο] Ἰθ 
τογι]τες: απά Ιπάεεά αασηί εἶδε πνου]ά ὃε α βο]- 
επΊΏ πποσκοτΥν οὗ νε ος ος ΤΑύΤΗ. 

34. Πνεῦμα ὃ Θεός] ἙΥ πνεῦμα ἵβ πιεκηΐ (15 Όλο 
ῶθβί Εκροβί{οςς, αποιεπί πιοάθγη, αγε αρτεος) 
απ΄ ἱπππππίοτία], αποοπβπεὰ, απά ἱηνίκϊο]α παίατοα, 
νλλοιί ρατίς ος ραβδίοπα, απά ποί οἰτοαπηβοτίρεά 
Ὦν 8ραοθ ΟΓ Ιπι(ς, 45 6ΥοτΥ (λίηρ οογροτεα] πιαςε 
νθ. ἜΤ]ο οχρτθβείοῃ, Ἰονδγοετ, πἶθο Ἰπνο]νες να 
αἰἰγλέες ππὰ ρογ[οο(Ιοης ΟΕ 1ο Ὠεῖέγ, Ηϊ9 οπιηίς- 
οἶοπος, οπιπὶροίοπος, Ιπβπίίο Ἠεπογο]επος, ἅς. 
Τα εἶνο νίκος 1οννς Ἰπὰ (ο]εταὈ]γ οοττοοί Ιάεαβ8 
οῇ {πο αρ] ια Ηγ οὗ ἀοἆ, 18 ενῖποςά Ὦγ Βομοειίᾳ. 
{οι ναΓΙΟΙΒ ραβ8ασες οἳ ἰπ]σα] ντΙίθΥς. 

---καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν.] ἵπ Όνο οοπιρας8 
οῇ ὃ νοτ9ςος ο Ἠανο ὃ ναγίαίοης ἵπ νο σονετη- 
πιοηί οΓ {ο γοτΏ προσκῦνειν. ἵπ Όνο Ν. Τ. Τι ἷ8 
αφος νι νο Ώαΐΐνα, οχεερί Ἠοτο απά αἱ ἉΤαία, αν. 
10. Τμικο ἰν. δ. Τηε Ώαάνο 18 αἷκο αφδεά Ὦν πιοβε 
οἳ Όνο Ἰαΐοτ Οτο] νντίετα. Τ]μο οατ]ίογ οης8 
ἠπνατίαθ]γ Ίνανο πο οοικαίίυο. ἜΤηϊα Ὀεῖηρ, α8 
Μαλί οὔκοτνος, (01. Οτ, ὁ 40Τ.} οπο οῇ Γτ-- 
ΤΙΠΗΥ γοτὺς (αί ανα απ Λοσικαίίνο νο ἆοοι 
πο ππατκ νο ρακκίνε οὐ]εοί οὗ νο αοἴίοἨ. Ὀε 
Όναι {ο νήσο] αὖ ποσο Ἠας οπ]γ πεποτα]]γ πη ἵπῃ- 
τηθθ]αίο τοίοτοπςθ. Τι .. ΟΝΝΘΝΟΣ, 8οθτη 
Οναί νο Ὠανο ἵν κο ν τοῇεγοηος ἴο να 
προς, βἴπος νοτὺς Ὑν]]ο] σονετη 4π Αοους. οµί οί 
οοπαροβΙἶοη, ΝἨθῃ ὑπ οοπαροβίἶοπ, οπ]γ ἀῑτοοξ 
Όνο θηεῖ, {ο Όνο Ώαὔνο. 

95. νο ννοππαπ Ἰνοτο γοίοτε 1ηο9 ἀθοῖκίοη οὗ Όνθ 
αποβίοῃ {ο Όνο ππος οὗ 1ο Μοκείαλ, οὗ ννοςθ 
εροοάὰγ δη εν Ἰπά Ρτοὺαδὶν Ἠθαγᾶ, 
(Τη) ο 1οννς ΟΓ Ενπξ προ ννογο ποσυβίοπιοὰ 
το γο[εγ νο ἀεοίκίοη ο οοπίτονοτίιεὰ αποςίοης {ο 
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96 πάντα. ; έγει αὐτῇῃ ὃ Ἰησοῦς' Εγώ εἶἰμι, ὃ λαλῶν σοι. Καὺ ἐπὶ 

36] 

α Γηΐτα. 9. 37. 

σ 3 ” ’ 5/ . , α 

21 τούτῳ ηλθον οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν Οτι µετὰα γυναικος 

ἐλάλει' οὐδεὶς μέντοι εἶπε' Τί ζητες; ἢ τέ λαλεῖς µετ αὐτῆς; 
- . 7 )».” Φ τά Ν ’ 

5 ᾿Αφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, 
. - 3 ΄ ἆ -” µ Ἡ [ο] - ΄ 

29 καὶ λέγει τοῖς ανθρωποις' «4εῦτε, ἴδετε ἄνθρωπο», ὃς εἰπέ µοι πάντα 
3 μ: -ὴ ς Ξ ’ δοο” 5 - , 

50 ὅσα ἐποίησα” µήτι οὗτός ἐστιν ὃ Χριστός; Εξηλθον οὖν ἐκ τῆς πὀ- 
ν »” . ὃν 

λεως, καὶ ΠΩχο»το προς αυτον. 

9] 
-. . δ ν 2 3 η Δ ’ ἁ ς Δ 
Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ πρώτων αυτον οἵ μαθηταὶ, λέγοντες ῥΡαββὶ, 

39 φάγε. ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς οὖκ 

33 οἴδατε. Ἔλεγον [οὐν] οἳ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους" ή τις ἤνεγκεν 

34 αὐτῷ φαγεῖν; «έχει αὐτοῖς ὃ Ιησοῦς' ᾿Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν, ἵνα ποιῶ 
σ]Μαι:. 9. 97. ᾽ ΄ ” . / λ [ή 3 ” λ ., 5 3 

3ῦ τὸ Ὀέλημα τοῦ πέμψαντος µε, καὶ τελειωσω αυτου τὸ Εργογ. Οὐχ Έωκο 1ο ὁ, 

Ένα οοπιίπσ οἳ {αΐπτο Ρτορπείς, απά εερεοίαΙ1γ οἙ 
Ε1ο Μ{ερείαΠπ. Απά {οπι γηαί ας Ῥεεπ ἀἰποογετοά 
οἱ ιο ορίπΊοπς οἱ ἴε ῬΒαπιατίίαης οἱ {μαί ασε, 
(5εε (8εεπίας᾽ Οοππππεηί. 4ε ΒαπιατιίαπΙς), Ιί 
εου]ά 5Θεπα ἶναί {ευ αχρεοίεά ἵῃπ {ο Μοβδίαῃ 
εἰΙεβγ α ρτεαί ορὶγιαἰὶ Ῥπ]ετ, απἀ ἴεασῃμετ ος 
τε]σίοη. 

ο πιοβδί απιϊπεπί ΟτΙ{ΐο5 αγθ αστοεᾶ (λαί (πα 
εἶαιβε ὃ λεγόμενος Χριστὸς 63Π1ς {ΤΟΠ ἴπο Ευαπ- 
Εεἰίεέ, ποῖ ἴε νΥοππαηῦ. ᾿Αναγγ. ἀεποίῖπρ ΡΓορετΙΥ 
Όιε ἀε]ϊνετίηα οἳ α πιθβδασε {ΤΟΠΙ 0ΟΠ6 ΡΕΙΡΟΠ {ο 
αποίπετ, Ἠετο Ἰηγοῖνες Ώιε Ιάεα οἱ υγ]αί Ίο ΠΊΘαΠ 
Ὦγ α Κρτεἰα[ίοπ [τοπ οά. Ώεε Νοίε ἵηῄτα χγΙ. 14. 

36. ἐγώ εἶμι, ὃ λαλῶν σοι.] ἜΤπε Τεᾶδοπς ΝΥΥ 
οὐτ Τ,οτά τουεα]εὰ Ππιςε]{ 8ο πΙπσ] ΠΊΟΤΘ ΠΠΤθ- 
εετνεά]ν {ο 18 γνοπιαπ απά {ο βαπιατίίαης απ 
{ο Όιε ᾖθννς, Ίντο Ρτοβαβ!γ, 1. Ώεσαιςε {πα ᾖα- 
τηαγίίαης Ίνετο Ῥείίοτ αΠεοίεά, πιοτο 8ΊΠπΟθΤΘ, απά 
οἳ στεαίετ Ἱπίαστίίγ αιιὰ πποτα] νἱτίπε, απᾶ {Ἠθγθ- 
ζοτο πποτο Ὑνοτίιγ οἳ πιητθβεγνεά «οπβἀάθηςθ. 
2. Βεσαπβο οὗ ινε ΤΕΆΒΘΟΠ Ὑο] Ἱπάασεά ος 
1,οτὰ {ο 186 οαπ{1οη ἵπ ελαί τοςρθοῖ νυν 11ο ὀουνς; 
παππε]γ, ἴο αγοῖὰ ρὶνίηρ ποοά]θεβ» οἤεπος {ο πε 
Ἐπ]ετς, απᾶά (αγεῦγ απ[είραίύις ννηαί πο «ποι]ά 
ενεπίπα]]γ αμ Πετ {οπι ΈἨθιη. ὃ. Βεσαμδο Όιε 
Βαπηαγίίαης βδεπι {ο Ἠαγε Ἰαά πιοτε οοττεοί Ιάεπ8 
οὗ νο παίατο οὗ νε Μεβεία]’ς Κἰπσάοπα, Γουπά- 
Ίπς Εποῖτ ντεννς οἩ Ώευί. χν]. 15., απᾶ νοτο[οτο 
πνιου]ά ποί να παν να ο δω”. Ἡε εαἷά {ο 

5 ο{ «εἀπίοι :; Ὀορίάος Οναί Ολ6γ ννετε Οἵ- 
ο ωμμϕ αστοί ἵπ Οποίτ Παβ]ές, 

ΟΥ Τί πιαγ αἰπιρ]γ . ἐπὶ τούτῳ.] 5.8. ῥήματι. 
ππθαῃ “' Πργοµροπ.. "Ότι μετὰ γυν., “νΙΏι ια 
ψοτηπη, ας Ὀοῖηπρ α Βαππαγίίαη, απά ἵπ 8ο ρηῦ]ίο α 
Ῥίαςς. 8εε Βρ. ΜΙά41. απά Ἐθο. Άγῃ. 

---τί ζητεῖςα] ΛΑ μ]αγ ΘΧΡΙΘΒΡΙΟΠ, ΠΠΘΙΠΙΗΡ, 
νά κιν γοιτ ρυ .. ογ νο ιό 

329, πάντα] Ἱ. 6. (Ὦγ πῃ "μμ, πα(ητα] {ο οι 
αωπίίση, {πβοιπυοἩ Εναί «ο Ἰναὰ Γοτροίίοη {ο 1κο 
οαο εν Ἐσκεῖ) νο πιαΐῃ εγεηί» οἳ Ἰετ Η ία, οἩἨ 
νι] οἷν Όνο τοκί Ἰήπρεὰ, 

---μήτι οἵτός ἐστιν ὃ Χ.] Τῆο Οοπηπιοπίαίοτβ 
ατο ποῖ αστοσὰ ννηοί]οτ Ες πιοπης, “ἵν 9 νο 
Οία Τ7 οἳ, “ ἵ ποῖ Οία ιο ΟἨτίκή 11. Τ Ἰανο 
ἵπ Βεοεῃπα. ο. κἸνονν αἲ Ίατρο ναί νο Ἱαετ 
γργείοη οπηποῖ παπα σᾶ, 1. Ὀοσπήκο ιοτο 18 
Ἠη]α ος πο απο ν {ΟΥ µήτι 1π νο 6ἨΝςο αΠΠΟΠ ; 
3, ὕδεπηκο Ἡ ἵν Ίσκα ἰαδίο το Όνο οπ5ο ἵπ 4,θρ- 
ση. Ἐστ Όνα Ψοπιπη Άρρθατη (18 Τ{οορὴγ]. 
ποήσεε) ο Ίννο ππεπηί οομγίοοκ]γ {ο Ρτορονθ 
Ον τπ νετ αν α- φπσκ ίσο [ος νοῖτ οσπικίργα[ίοη 
Όναη {ο α[ἴηπε {έ, αἲ αρ.) ἱπιρ]σπίση, 380 νο 
αι. Μαα. κ. 20. µήτι οὕτός ἔστιν ὃ υἱὸς Δανίδ, 

εποσ]ά ὃε τεπάετεά, ΄“ἶς είς {]νθ 5οη οῇ Ὠαν]ά 13 
ἃ 5εη5θ εαρροτίθά Ὦγ {πε απίλοτ!γ οἳ ιο Ὀεςί 
απο]εηῖ ΥΕΓ5ΙΟΠ5, απἀ αἀορίεᾶ Ὦγ ἴπε πηοςί οπιί- 
πεηί Εχροβίΐοτ8. Έτος. Θεμο]εβειά οὔξεινες, ἴιαί 
Ώιε μὴ Ένας ]οϊπαά {ο πε Ἰπάϊσοαίίνε Ἱπιρ]]ος ἃ 
πη]χίυτε ο δε[ίε[, ἀοιδέ, απά ποοπᾶεγ. ϱοπρ. νι]. 
41. απά Αοίς κ. 47. 

9». βρῶσιν ἔχω, ὅτο.] Ἠετε νε ας οἱ: Τ,οτᾷ8 
πδυα] οπἀθεανοισ {Γοπη (Πίησς οοτροτθα] {ο οχοῖίθ 
ἴιε αἰεηίίοη οῇ Πῖς ἀἰδείριος {ο ἐλίπρς αρίτια]. 
Τη νε βοτίρίατα] απά Βαὐβιπίσαἰ ρηταςεο]οσΥγ, ια 
18 φαἱἀ {ο ε αΠΥ ΟΠ6)”5 ππεαί απά ἀγίπή, Ὦγ ννλῖο] 
ους ἶ5 εαρροτίεᾶ, τείτεβ]θά, ος ἀε[ισιίεά. ΟΕ 
Μμής Αο]οείίσεη εαὐ]οίῃπς βουοετα]ὶ εχαπιρ]ος {οπα 
Όπε Ἠαροϊηῖσα] νυτ]ίσθτς, απἆ οίμοτς ατο αἀάπσοά 
Ὦγ Τ,αππρο απἀ Ἰαίς. [γοπι {πο Οαβεῖσα] νντ]ίους. 
Τε πιοςδί αρροβῖίε ος ν/]]ο] ππαΥγ Ὦς6 5θεη ἶπ ῬΏοο. 
Άγη., Ὑπετο Ἰ ανα 8Ίον/Ώ (λαί ἐγὼ 15 Ἠθτε, α5 
οἵεπ, επιρµαίἶο,α. ᾱ. ᾖἸλ/Παίενετ παγ Ὦο ἴ]ο 
οπδο νυν] Ίο, ἴ πανο βρἰτιααὶ οπ]ογπιθηίς ΥλΙο] 
ο Κπον ποί. 66 «ΝΟ αρίο Ώϊδσοιτεος οἱ Ὀν, 
αττ οἩ Ες {οχί: ἵπ νυμῖο] ἶ6 ννε]] Ρροϊπιεά ου 

Ώια (οτοῬ οῇ {Πῖς Πσιτα(ἶνο Ίαπριασο. 
90, οὖν.] Της ἱ9 οπη]{{οὰ ἵπ νοτγ ΠΠαΠΥ οῇ {1ο 

Ὠθεί ΛΤΒ5, απά 5οπιθ Ἠ/διδίοηβ, απά 5 οαηος]]οά 
ΡΥ αἰπιοβί αἰ] {πο τοσοη{ Εάἱίοτς. 

34, βρῶμα] βοῖ]. πνευματικό. ἩΥ τὸ ἔργον ἵ8 
πιεαπί, ποῖ ππετε]γ επαί ἀοοίτίπε, Ὀαί ονοτγ οί]ιος 
ο ος νο νγοτ]ς οῇ αἰναίοι επ]οϊπεά Ὦγ (ιο 
πίπετ. ΌὉοπιρ. χνΠ. 4. 
20. ΑΛΑ {ο ια οχαοί [οτος οΓ ο Τ,οτά”5 αἀάτοςς, 

Ἐκχροβίίοτ ατα ποί αστεοά ν]μοίμοι ἴί ἶ5 ίο ο 
ίακεπ [Πσιγα(ϊνείη, οτι ἠογαλίη. ἜΤ]ο πιοδί οπι]- 
ποπί οη68 (45 Οτοί,, Ώο Ὠϊει, οι, ΙΟΥ, 
Ἠοβεππα., Ῥ{ήπα,, απᾶά Καν.) ἴπκο λέγετε [ΟΥ λέ- 
γουσι, “« Π 18 οοπΙπιοΠΙγ φαἰἀ, απά οχρ]αίπ νο 
ποεχί ν/οτᾷς {ο πηθαπ: “198 1 ποί α δαγίηρ απιοησ 
γοι, Εναί νο γοιχ βεος 15 βοννίμᾳ, γοι οχροοί 
α Ἰατνορί ἵπ {ουχ πιοπίης Ἠσηπος; παπά ας {ιο 
Πηκαπάπααπ 18 καρροτίιοά Ὦγ ἴἶνο ἀῑβίαπί Ἠορο, 
Οινουρ] γεί ἵπ ιο Λιά, οἳ τοπρίπρ α Ἰατνοεί, 
Τπογο[οτο Ἰοσὰ ποί Ἰαθοιτ, νποη τουνατὰ 6 αἲ 
Παπά,” Την νίονν οῇ πο β6Πβ6 πια Όο αὐπηῖί- 
(οὰ Ῥαί Π ἵ οροπ {ο νο οὐ]θσίίοπς κιπίοά Ὦγ 
Ὠοάςτ, απᾶ οἱ ]πογ», Οιπί πο οχαππρ]ο οϐ Βασ α 
τονοτῦ Ίνα Όσοι πἀάποσα, απά ναί ἴ]ιο Ῥοτίοά 

Ιπ απσβίίοῃ ἵ ποί [ση Ὀί επ ΠΙΟΣ. Ὑοί νο 
{οτπιοι οὐ]οσίίοι 18 Ὦγ Πο Ππθαης βία] απ νο 
Ἰαίον ἵ οὗ πο τοπ νοῖσες [οι ἵ αρ ΏοςΠ 
Ρτονοσς, ναί πι πο Ἰδακί, ποπτοσ)γ Πποτο ΕνΑΗ Γουτ 
ΠΠΟΠΙ] πίοτνοπο Ῥοθίννοση ιο οπή! ο κοος- πιο 
απά Ότο ἠεσήηηίπς οὗ Ἠπγνονί, Νο {ο πιομῖῖοα 
Οναῖ Πέ ἵν οἱ Όλο ππίατο οἱ Ίιορο το (ερο ννιπί 1ου 

...-- 

5Τ, ΜΙΟµΗΑΕΙ 

οσοι εί 

” 

ποτε 0ἱ ΜΕΡΗ; 
, 
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ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ἔτι Ἔ τετράµηνός ἐστι, καὶ ὁ Φερισμὸς ἔρχεται; ἰδοῦ, 
λέγω ἡμῖν" ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, 

ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς Φερισμὸν ἤδη. Καὶ ὁ Θερίζων μισθὸν λαμβάνει, 36 

καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωῆν αἰώνιον ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίΐρη 
καὶ ὁ θΘερίζων. Ἡν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινὸς, ὅτι ἄλλος 31 
ἐστὶν ὁ σπείρων, καὶ ἄλλος ὁ Θερίζων. ᾿Ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς Φερίζειν, 58 
ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε᾽ ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ἡμεῖς εἲς τὸν κόπον 
αὐτῶν εἰσεληλύθατε. Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς 39 
αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν, διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὺς μαρτυρούσης" 

΄ ’ τ π Ὅτι εἶπέ µοι πάντα ὅσα ἐποίησα. Ὡς οὖν ἠλθον πρὸς αὐτὸν οἳ Σα- 40 
η 2 ΄ ο ” 3 3 αν ὁ -- μαρεῖται, Πρώτων αὐτον μεῖναι παρ) αὐτοῖς' καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο 

ἃ Γηίτα 17. 8. ἡμέρας. Καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, "τῇ τε 41 
2 ΄ ᾿ . υναικὶ ἔλεγον' Ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν" αὐτοὶ 49 

7ὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ 
/ ς ” 

κοσμου, ο Ἄριστος. 

{ Μαι. 18. 57. 
Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἀπῆλθεν εἲς τῆν 43 

ἕωκοἳ, Τἀαλιλαίαν. αὐτὸς γὰρ [ὸ] ησοῦς ἐμαρτύρησεν, ὅτι προφήτης ἐν τῇ 44 

ἵπ πα νγαγ {ο ἴἶνα αἰἰαἰπππεπί οἳ 1{5 ομ]θοί. Ἠονν- 
6νογ, ἴ]ιε ἠἱέργαί 586ΗΠ56 πιαγ Ὄ6 {πα {τάς οπ6; απά 
Ώνας πα πποπηῖης νν] Ὃαδ, “Ύο ατο πον/ [ρετ- 
Παρε] ραγίπσ, ογ ΠΠΣΥ αγ, Τέ ἵ9 ἔοιγ πιοπίἩς {ο 
Μαγνεςί πιο; Ῥαί ιο αρὶγιέμαἰ Πατνοςί οἱ οι]9 
ἴ8 αἰτοπᾶν οοππθ (1Ἰνουρ] ο παίιταὶ 9ης ΠΠαΥ ποί 
Ρ6 τεπάν ἴποκο [οι ΠΙΟοΠΙΠς), απά (Ἰχεγο[οτε οασηί 
{ο οοΠΊπθησο ΙπππθάΙαιε]γ. Ἀεε [ροϊπίπᾳ {ο πε 
Ἀαπιατίίπης οοπηίης αρ] νἨαίαπ Εναηρε]ίσα] Ἠαι- 
νορί ἶ5 αρρτοασµίης 1) 

---ὑμεῖς λέγετε] Α ρορυ]ατ Ἰάΐοπι, Γοτ λέγετε 
ΟΓ λέγουσι 8οῖ]. ἄνθρωποι, 5 Μαΐίίλ. αν. 2. Ἰπ 
Ό8 αἀάτορς (πποαπί {ο Ῥτορατο 9 ἀῑδοίρ]ος Γοτ 
ναί ννας αθοπί [ο ἴακο Ῥίασθ, απά {ο Ἱπάπσς 
Όνοπα {ο Ππηίπίο ἸἨΐς οχαπαρ]ο ἵπ Ροτ[οτπιῖης νο 
ν/οτ]κκ οἳ Ἠὶς Επίποτ) οἳτ Τ,οτά πφερ {του ατρι]- 
πιοηί5 {ο εχοῖίο ἠιοῖτ ἀϊ]σεποςθ. 1. Τ]αί νε Ἱνατ- 
νθρί ἵς πθατ. 3. Τμαΐ νο (πα]ίς {ο Ὦο οο]]οσίοά 
ατα αραπάαπί, Ὁ, Τ]αί πο αοσοπαρ]ΙκἈππθηί οἱ χα 
Ψοἰα Ἰπδ Ώου. Γιοἱαιοὰ ὃν οἴμοτ. Όπ (6 
ίοτος Οἱ τετράµηνος (ο ΟΟΠΙΠΙΘΠΙΑΙΟΤΑ το πο 
αρτεοά. είς. Βαρροβος ἴἶο ΠΙθίαρΠος {ο Ὦθ ἀ9- 
τινεά {οπι οοτη ἵπ νο Ῥ]αᾶςα, οἳ ννηίο]ι ποϊίπσ 
ορτίαἰπ οπἩ Ὦς Ῥτοποιποθάς απά Οπής ἵβ πιθαπί {ο 
εχκρΓγθβ» Ίιορο α5 γαί ἵπ {πο Ῥμά, Α5 ἴο ο ρατ- 
Πσπ]ατ πιο πιοησποά, Όνοισ] ἴποτο ΠΙΣΥ ΒΟΠΠΘ- 
επιος [ο εἷτ ΠΙΟΠΙ]νΑ Ὀδίννθοη βοο ἴἶππο απἀ Ἠατ- 
νορί, Υοῖ απ οννίκῃ ρτονοτὸ πιοπίίους Ὀί Γόμη; απά 
88 βοοζ-ίίπιο απά Παγνοκί οσσΙΡΥ α οοπαϊἀεταρ]θ 
Ροτίοᾶ, 5ο {Γοπα νο επά ο φοοᾷ πιο {ο [ο Λεσίπ- 
πίπς οῇ Ἰναγνοδί, Όνοτο πλαγ νο Γουτ πιοβίης, Οὐ- 
6/8, ας Οτοί., Ἠοβοπίῃ., απά Τπάπι., Ον π]ς Τ{ 18 πη- 
ΠθοθβεαΤν {ο ργοβ» οπ {πο ἱπιροτί οΓ τετρ., Νἱο] 8 
υ8οὰ αν Ἡ ρορµίαγ Ἱποχποίποεα: απά νο πεποτα] 
86Πεο, ἴ]νου οοποςΐνο, ς: Νονογ ἠοοὰ Ἰαῦουτ, ΝΏΘη 
Όιαο τουνατά ἵ αἲ Ὠαπάς α. ᾱ. Απ Ίνορο οσ]1ς Γογίι 
νο Ἰναγνοκί-πιαπ {ο ή ννοτ], 8ο Ὦς γΥ6 πἶφο ρτοπηρί 
ἵπ Όνο ποσοπαρ]κηπιοηί ο) νο μι Ι οοπιπ{ {ο 
γοι, [ο νο ρτοπποίἶοη ο) γουτ ονη αρἰτι ια] ροοά 
ππά ναί οὗ ο ποτ, παν, ΟΕ χο νν]οῖο Ἠάπππῃ τασς, 

1πειοπὰ οὗ νο οΟΠΊΠΙΟΠ τοπάἵπσ γετράµηνον ]- 
πιοβί αἲ] νο Ῥορί ΤΡ, κονοτα] Εαΐπογα, απᾶ αἲἲ 
Όιο οπτ]γ Γάπΐσης. οχοορί νο Ἐτακπιίαη, Ἠάνο 
τετράµηνος: Νο] ἵ8 πἀοριοά Ὦν 6νετγ απεϊεηί 

Εάῑοτ {γοπα ἸηΓείς. (ω Βε]οῖχ, {ο Ἠ]οες απ λοτἴγ 
απά Όνπί οὗ Μ8Ε., Τ Ἠανε ἀε[οττοὰ : Όιουρα, απετ 
αἲ], νο σοπΙπποι τοπάίησ ππαγ ὃς πο ἴτας οη6” 
{ΟΥ τρίµηνον ἵδ Γουπά ἵπ Ἠευτενης χἰ. 20., απά οἴἶνετ 
ΓΟΥΠΙ8 ἵΠ ----ον ἴτοπι ἀετίναϊοηβ ο μὴν οεσαχ ἵπ νε 
Ἰαίετ νΥτΙ{οΓΒ. 

ΕΥ λευκαὶ 18 πιεαπί α ννμίίο αρρτοας ή 
Ἰονν, βο] 48 σα πες. Υ χώρας 
ατο ἀεποίεά οιέζυαίεά Λεία; α ἰμπίΠοαίοη 50Π18- 
νμαί τατα, Ὀαῖ οεσυττίηᾳ ἵπ Τακε, απά οοσαδίοπα] 
1γ ἵῃπ νε (]αφεῖσα] ντος. 

36. καὶ ὁ θερίζων] Θερίζειν Ἠετο ἀεποίες αἲὶ 
φογίς ο Λαγυεκέ ποογά. ἩἨετε ννο Ἠανε (15 Ἠοδεηπῃ. 
οὔφεγνοφ) α Ῥ]επάίπσ οὗ Όιο οδἱς νὈιν Όνα 
οοπηρατίδοη. Τ]ε 5εηςε ἶς: "Ας Όνε αστίοα ατα] 
Ίαρουτεγ γεοείνεΒ 8 Ίναρες, Ὑεί]ιετ {ος ρ]ουρ]ν- 
ἵηρ απά βονΊπᾳ, ος Γοτ τεαρίηᾳ απἀ σαπετίης ἴπθ 
οοσΏ 5 80 θα] ὖς τεσοεῖνε γοιτ τεν/ατὰ Γοτ ρα εί- 
ἵπσ πἹθοπ υπίο {πα Κἱπράοπα οὗ αοά; απά νπείπετ 
γοιτ Ἰαῦουτ Ὦδ οπ]γ Ῥτοραταίοτγ, ΟΥ βΙεἩ 45 ϱ0η- 
βαπηπιαίθς (να αργία] αγνοεί, γο εἰνα]] αἰϊκο Ὁθ 

ιο γε]- 

«Ἠ]όβκοά γι απ αππρ]ε τευναγά.” 
97. ἐν τούτφ.] 8. τι, ἵπ Ὠπ]α 49ο οἱ ἵῃ- 

βίππσθ. “ο λος εν να τονοτῦ.”.. Τμ αρ- 
Πσαίοη 18, Όναί ἃ5 Ἀῆοφος απά νο Ῥτορλοίς, απἀ 
πα] ὁοἶνα ο Βαρίίεί, Ρτε Όνθο παπάς ο{ 

πΊΘΠ Γοτ τοσοϊνίηᾳ νο (2 οερε] (τοσα Ομτῖκες 9ο νν]] 
Όιθ Αροβί]ος τοαρ πο Ἰαγνορί οὗ οοµνετίς, {ος 
ν]ο] Ἠο Ἰαὰ ρτερατεά. 

98. κεκοπιάκατε] “'Ἰανουτεά Γοτ, ὙΝοτκεά ουἳ.” 
Κοπι . 18 ο) - κος τοἳἳ, καο]ν ντ . τοφι]τοά 
ἵπ ο αρτίου]ίαταὶ οεσαρα ος νο Ῥτοσθάθ 
Ματνοεί. Κόπον 1. 6. πο [γη οὗ Ἰαδοιγ. 

4]. ἠπίστευσαν] Ἱ. ο. ρτ[οκφοὰ Γαἱ(]ι ἵπ Ἠ]α Μου- 
βἰαλαβίρ. 
45, τοῦ κόσμον] Ἱ. ο. ποῖ οὗ νο Ίενν οη]γ. 

5ο -ᾱ ος δλί ολ Ὀθσσυςο Ὀείίοτ Ε 
, Ἠοτθ νο βαπιαγίίκης αν (ο Ζουν. 

44. αὐτὸς γὰρ ὃ Ἰ.] Τη οπηποί Ὁδ πησαπέ ἴο 
οβοτ α γεακοη ΝἩγν οἳτ Τιοτά ποπ {ο (Οᾳ]19ο, 
Ῥοππς Ἠπνο αοπιρίεὰ {ο τοπηονς νο πο δ- 4 
εαρροείης αη οπη]βείοη ΟΕ οργίαίη πνοτάς {ο νγ 
Όνο γὰρ πε ρ]ς ἴνο καἰαδίο, ας ““ Ὦν Νασα- 
Ὁν ος "Όαε ποῖ {ο Νακατεν)” Όνας ἀῑκαῃ- 
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46 ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. Ότε οὖν ἦλθεν εἲς τὴν Ταλιλαίαν, ἐδέ- 
ο” ς λα 3 [. [ή 

ἔαντο αὐτὸν οἳ ΓΓαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες, ἅ ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολυ-- 

46 µοις ἐν τῇ ἑορτῇ" καὶ αὐτοὶ γὰρ ἠλθον εἰς τὴν ἑορτήν. ΚἸλθεν οὖν 1. 
καρτα 2. Ἶν 

[ὁ ᾿ΙΠησοῦς] πάλιν εἲς τὴν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ὕπου ἐποίησε τὸ ὕδωρ 
5 ᾽ α ς 

οἶνον. Καὶ ἦν τις ῥασιλικὸς, οὗ ὁ 
υ 3 , ’ 

υἱὸς ηΠσθένει ἐν ἸΚαπερναουμ. 
ἑΣ - 3” - 3 

4Ί Οὗτος ἀκούσας ὅτι Ιησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν Γἀαλιλαίαν, 
3 - η ει . 3 ’ 3 Ἡ 

απηλθε προς αὗτον, καὶ Ίρωτα αυτον 
3 τσ ει ὃν. . ᾽ δν 

48 τὸν υἱόν' ἤμελλε γὰρ ἀποθνήσκειν. |; Εἶπεν οὖν ὁ Ιησοῦς πρὸς αὐτόν 
.. ΄ ’ 3 . ’ 

49 Εὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε οὐ µη πιστεύσητε. 

Γα) -” .Ἡ Ἅ, 3 - 

ίσα καταβη και ιασηται αυὐτου 

ο 11 Όος, Ἱ. 2ὰ, 

έγει πρὸς 
2 ” ᾿ 

αὐτὸν ὁ βασιλικός Αύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον µου. 
. - - . . ς - - 

60 4έγει αὐτῷ ὃ Γησοῦς ΠΠορεύου ὃ υἱός σου ξη. Καὶ ἐπίστευσεν ὁ 

δι ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὧ 
Ξ --. ο. - ’ »” 3 

εἶπεν αὐτῷ ο Ιησοῦς, καὶ ἐπορεύετο. 1δη δὲ 
3 - . ς -- 2 -. 3 ’ » πο ’ 

αὐτοῦ καταβαίνοντος, οἱ δοῦλοι αυτου ἀπήντησαν αὐτῷ, καὶ απήγγειλαν 
, ς -- - 3. ὁ ; Σ 3 )» » ᾽ ε/ 

60 λέγοντες, Ὅτι ὁ παῖς σου ζη. Απυῦθετο οὐν παρ αυὐτων την ὠραν, 
3 ς ’ ας. . Ν κ Ἂ μ Ὅ 9ὲ 5/ ε δό 

ἐν Ἠ κομψοτερον εσχε" και ειπον αυτῳ τι χθὲς ωραν ἑβδομην 
..) ς , ..- . ς η 5/ 3 3 , - Ἁ) 

63 ἄφηκεν αὐτον ο πυρετος. Εγνω ουν ο πατηρ οτι ἐν εκεινη τὴ ὠρᾳ, 
3 δα ον στ τα”. .. ο”. 8 ς ς/ ως πνψμ δι «Ἡ 

ἐν Ἰ εἶπεν αυτῳ ο /ησους" Ότι ο υιος σου ζη και ἐπιύυτευσεν αυτος 
3 - 

δ4 καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ολη. 

σοῦς, ἐλθὼν ἐκ τῆς Ιουδαίας εἰς την Γαλιλαίαν. 

ο ’ ’ ω Π ον. 

Τοῦτο πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ο 1η- 

’ 

- ” ες - 3 Π 3 υ] 

ι. Υ. 3 ΜΕΤΑ ταῦτα ἡν ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων, καὺ ἀνέρη ὃ ἸΙησοῦς 1.1εν. 18. 3. 
Ὄευι, 16. 1. 

9 εἷς Ἱεροσόλυμα. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς ἹἹεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κο- 

ραἱκίησ Ναξαγείι [τοπα νε γεδί οὗ ἀα1]εθ. Της 
πιείηος, Πονγενοτ, ἶ5 ἴοο ατίτατγ ; απἀ ΠΙαΥ ταί]ετ 
δε σαπ]]εά οµέἴπισ Έναη απίγίπρ ἴἶια Κποι.  ἱ9 [ατ 
Ρείετ (νι Α]ῑπα, Βομ]ευδη., Γ{έπῃ., απά Καν.) 
{ο ἴακε πα γὰρ ἵπ Όιε βοπιεν/]αί ππηβια] 56η9θ 
αἰιουσ]ι, αἱ 1π Ἀοπῃ. Ικ. 15 ὃς Ἱτ. ἜΤπα5 πε πιεπη- 
ππσ νι] Ὄε, Ελα Ἰε τεϊαγπεὰ {ο α19ς, {οισ]ι 
Ἡε Ἠπά Ἠἰπιεε]{ Ῥογπς {Ε5ΙΙΠΙΟΠΥ {ο νε (ται οί 
Όνα φαγίπσ, ἴπαῖ α ος εώς ὅτο, 

40. ἐδέζαντο] σανε Πΐπα α [ανοταῦ]ε τεοθρίίοῃ. 
460. βασιλικός] Όπ νε εκαοί 56Π5θ οῇ Ες ἴθγπα 

6οπιπιεπΙα{οΓ5 αγθ ποῖ αρτοσά. ἸΠπιαςί ἀεποίο α 
εσιωέργ; Όε ν]νεί]χετ Πο]άῖηπσ αΠΥ οβισε ο ποί, 
οτ νείήνετ α ἆ εν οἵ α [οτείσπετ, 15 αποετίαῖη. 

. ἐῶν μὴ ---πιστείσητε.] Της τερτοοΓ 18 81ρ-- ἀ 
ο... Ὦγ Εὔγγπα,, Ὠοάάτ., ΚιαῑΠ., απά Τἡεπι. {ο 

Ώεεῃ ππεαῃί {οτ νε Ὀγδίππάετη ταίπετ (Ἴναη 
Όνε πο[εππαη, οἱ ταἴπθι ννας ἀῑτεσίοά ασπϊηδί ἴιο 
1 εννν Ίπ σεπετα]. Βαῖ [ αππ Ιπο]ποά {ο Επ]π ελα 
ϐΥ Ἠε ἵς ππεπηί νε Νακαγρηρα ; ΠΟΥ ΝΕ Ἰάνθ ΓΕΑΒΟΠ 
(ο υήπ]ς νο Ῥεορίε νγου]ἀ ποί Ὀε]ίονο νου 
εεεῖης α εἶσῃ, απά σοηβεα επί! οἳ Τ,οτὰ ἀῑά ποῖ 
γοπεβκα[ε α εἶση, Ὀεσπμρο οἱ Ονεῖτ οὈκπαίε 1Πῇ6- 
Ποαί, 8εο Μα, χι. 68. Α., πονανατ, ΠιΙτης]θΒ 

Όνα Ῥτορετ ονἰάσποο οἱ α ἀῑνίπο πηκκίοη, 
ροϊο (οπππεπίαίοτη η] ους Τ,οτά σου]ά πο 
ποια Όνο γνοτᾶς 4 α γοργου/. Ἔ]νο 9θη8ς, ΙΝΥ 
βαγ, Ἡ: "Εκοερί γο ες πηἶγπε]ος, ἵ οπηποί οθ 
πρεείεά Ὠνια γα νι] Ἰε]ίενο:; (νοτοίοτο 1 νι] 
νεα] Όνο οσο εγ]ν κο.” Βυί Ενα ἵ αυτε]ν 
ές Όἶνα σηκα, απ κ-Ἡ απποσσμκαγγ: {ο 
νἩγ παν νο πο κα ” ἴδητε {ο Ὁο ρυῖ επιρ]ια(- 
κα]ν, απά Όινο ον ὃς πηρα Μ 8 , το ού οΕ 
Όνοπς νο, κο νο Χαπατεηος, τοβικοᾶ [νο]ίοῇ {η 
Όνο πα νο ο πΗπιστου ηήγησ]ον ομαυ]{κ]λοἆ 
ον νο τηοβί εγεδιθ]ο ονάσησο Όηι ἁσππαπάοὰ {ο 
ρ.. Όνεπι νε Ενοῖη οι η ογθε, Τη κΗΓΘ]Υ 10η 
αηγοπκοπα ία, Ένα ρτουΓ Ἐν πήτησ]ον οου]ά πο 

Υοι,, 1. . 3Η 

{α]τ]γ Ὁο ἀεπιαπάεά {ο Ῥο Ὀτοισ]ί {ο ευη οἴίψ, οἳ 
ὑπαίυτάμαι. 

50. Το «Ἠονν ἐιαί ο οοιι]ἀ ἆο οΥεηπ πιογο ἴλαπ 
Όιο [αίποτ Ἰορθά {οτ, απά οου]ά θα] νο εἰο]ς αὐ- 
βεπί π5 νε]] α5 Ργεδεηί (απά Ιπ οτάςγ {Πετεβγ {ο 
εΠαοίπα]1γ τειπονθ ἄΠΥ ναπί οϐ [αι ἵπ ιο Ὁγ- 
β{άΠάΘΓΕ) «θδι5 84Υ8 πορεύου, 1. 6. “(40 ΙΠ ρεπος: 
Όινγ Ὀαφίποςς ἶ5 ἀοπο.. 7η ἵδ ὮΥ πε Ὀορί (οπι- 
πιεηίαίοις Ιπίοτρτείεςά, “15 οοπνα]θδοθη{.. ο 
Όιο Ηεῦ. ΠΤΣ] ἵπ όοξῇ. ν. δ. απά οΏἵεῃ ἵπ πε Ἠαυ- 
Ῥίπίσαϊ ντος. Ὁοπιρ. πα ν/α]]-Κποννη ϱ" ποῃ 
τὔηργε, 5εὰ ταἱογε νἷία |”) 

03, κομψότερον ὄσχε Α Ῥορι]ατ Ιάἴοπῃ ΓΟΥ βελ- 
τιώτερον, ΟΥ ῥᾳότερον, Ἀο. 39 πο Τ απ Λε[ὸ ια- 
ΜΑ). ᾿Αϕῆκεν Ἱπιρ]ίες πα «µάάειεςς οῇ λε οιτο. 
96ο ΗΙρροοταίε», οἶίεὰ Ὦγ Ττή]]ετ, ἀφῆκεν αὐτὸν ὃ 
πυρετός. 

4, ἐλθὼν] “' αΏοτ Ίο Ἠπά τοίατησά,” ἃτο., πάλιν 
Ῥοεΐηῃμ οοηβίταεὰ νι ἐλθών. 

Ἠν 1. ἑορτὴ] Ἠιίο] οῇ ἶνο Ἐοπ8ίς (ή ννας ία 
ΟοπππποΠΓΠΙΟΤΕ αΓθ ποί αστοσά. Φοππο Επ]ς ΤΕ ννας 
Οναί οὗ Εηρύπ, ἵπ οιτ ΝΤατο, αὐοιί α ΠΙΟΠΙΙ 6- 
{οτε νο Ἠαββονεγ. Ο1]νογς ΠΡροβο 1 πο Γποαπία, 
οἱ Γοπβί οῇ οἶρῃί ἀ4αγβ, αουί ἴἶο ππ]άά]ο ο Ὦο- 
σσπιΏοτ, Όνοτα, αραίῃ, νο Εραφί ο Ί αβογπας[ον. 
Τ]νο πιοβί οπηϊ]ποπ{ί ΓΠκροβί{ίογ», Ἰοννονοτ, αγο οἱ) 
οριπίοἩ ναί νο [αλλον ἵν πιοππίς νν]ο]ι, η- 
ἀσσᾶ, κοείΠΒ πο πιοκί ρτοβαῦ]ο. Απά Βρ. ΜΙά- 
4] οί, Ίνα ποννη ναί, πο νν Πιλίαπά (πρ (ιο πΏκοπος 
ος νο Ατιίσ]α, ο Επ λονογπιαη Όα, ππᾶ, οἩ ο ]1οΥ 
ποσουΠία, ρτοῦαΡ]γ { πποαηί, ΑΠ οχαπηρ]ο ο 
αἰπη]τατ οπἱραίοπ, ο πάάπσον χίκ. 41. ἦν ἡ παρι- 
σκενὴ τοῦ Πάσχα, απ ννμίο, ποῖνν ἠκππάίηρ νο 
οπηήκαίοη οὗ νο αγήείε, πο οππ Όο πποτο ἀο[- 
πίτα, 

3, ἐπὶ τῇ προῇ.] ΤἼνοτο 1 Ίνογο πῃ οἡ]{ρς. νν]ήσ]ι 
ς παρρηες Υ ὀγοή ος χώρᾳ, ο (νν]ήο]ι {8 αἀορί- 

ν] 
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λυµβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Εβραϊστὶ ἨὨηθεσδᾶ, πέντε στοὰς ἔχουσα, 

ὼν ταύταις κατέκειτο πληθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶ», 

εἆ ΡΥ (ιο πιοβὲ οπι]ποπί ΟοπηπΙΘΗ{ΠἴΟΓΑ, ας ΤΝ ο]ῇ, 
προ, Οαππρὰ,, Καπ. απά Γέπα.) πύλῃ. Τη 
Ἰηδί 19 Ῥτοίοτασιο, 49 δείης α νοτΥ [τουπεπί εΠρ. 
1π πε Ὀοεί ννγίίογ» γοπι Ἠοπποτ ὀοννηννατάς, απιὰ 
19 Ρ]ασσὰ Ὀογοπά ἀουὺί Ὁγ Νείιοπι, 1, 99. κ. 90, 
ΝΟ ΠΙΟΠΙΙΟΗς τὴν πίλην τὴν προβατικὴν; Νθγθις 
Ώνετο 19 πο ονἰάσηοε οῇ ἠποτο Ὀδίπρ ΠΠΥ ΒΙΟ] ρίασς 
18 πο Ῥῃμεορ-πιαγκεί. "ης 1 οοπῄτπιεὰ Ὁγ ἴἶνο 
Ι65ΠπποηΥ ΟΡ Ῥαπάγς, νο Με] 15 ναί “' ιο σαίο 
ἵπ ΦΠθβο (πο ἀουὺῖ ιο σπίο ο) δι. Βερν) 
ν/αβ οπ]]οὰ Τπ ἴπιος ραδί πα Όσιο οὗ πε Ὑα]αυ, 
ππά οῇ πο Ε]οοκ; {ογ αί Ενα οα{ΐ]ο σππις ἵπ πἲ 
κοτη σαίο ννίο] ννετο {ο ὃς βαοτίβοσά ΤΠ νο Ῥεπι- 
ρ]6.”) 

Κολυμβήθρα κἰσπίβος Ῥτοροτ!γ α Λα[ιίπσ-ροοί ; 
ὑι{ νογο 1 19 καρροφεά Ὁγ ενα θο5ί Οοπηηεη{αίογς 
ο ἀεποίο ποί ἴἶνο ροοὶ οπΙγ, αι πο ἱ]άΐπσς 
ή]ήο] Ἰαὰ Όσοι ογοοίεᾷ ατουπά Τε, {ος {η πσσοπ]- 
ποσο οΓ νο Ῥαί]οτς, Βγ Εβρ. ἵ8 πιεαπί (ο 
πο Όνει {ο νοτπασπ]ατ {οπραο ἵπ ο- 
ὧα. 
--Ῥηθεσδά.] ἜΤ]νο ΜΒ. νατγ; Ὀμί (Ἴνοτο ἶ5 ποί 

ἴπο Ἰεηδί ΓΟΠΦΟΠ {ο ἀουὈί ἴ]χο ασ ΙΓαςΥ οΓ {ο σοπ- 
ΙΠΟΠ τοπά(ησ, οφροσἰα]]ν αφ 1 8 οοπβτππεὰ Ὁγ (ια 
ἀοτίνα πο {Τοπα {ο Ηοῦτ. Ὠ. ππά ΝΊΩΠ, '' πουκα 
ο πιετογ,) οὐ οἰνατῖέν -Ιοβρίία]. Τα Όνο αἲ]ι 
Ἠαὰ πιοζἰοῖπα] ρτοροτί]ο», 15 ρ]αῖπς Ὀπί ννηθηος ἵτ 
ἀοτίνεςὰ {ποπι, 15 ποῖ 5ο οργίαΙῃ. ἜΤ]ο οἰάοι Οοπι- 
ΠΠΕΠΙΠΙΟΤ ΤΕ[ΕΓ {θιη {6 5ρε)παίΓαἰ ασρπε; νο 
ΠΟΤΕ τοσθηί 09Π65 ἵπ σοπογα] Το πια γα[ ϱαµδες, ΓΟΥ 
Ν/ΠΙΕΙ λογο ππαγ Όο (λοισ]ί 5οπηθο οοΠΗΓΠΙΣΙΙΟΠ ἵῃ 
ενα [ποί, πδοοτίαϊποά {γοπι ΤΠδορ]γ]., ναί ασ] 
Ψ/5 χο ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΠΟΙΠΙΟΠ, Βυΐ ᾳ5 {ο θ οπ.5ος {ο 
ΝΠΙΟΠ Ίο 5αγς {ἴἶνο ρ6ορ]ο πβακῖθθς 8, παππε]γ, ἴἶνα 
εΠροί ρτοάισεά Ὦν {ια νναςμίησ αἲ (ί5 ροο] οἱ ο 
οπίγα[]5 οΓ {νο «η θορ εαοτίῇβοσς αἲ ιο Τοππρ]α, ος 
{τοπα {ιο Ῥ]ουά απά ν/αδίησς [τοι γα νἰοίίπης Ὦο- 
ης «οπνογος Ἰή{]νοι ὃν ρἱρος (ν/ ίσο] 5ονογα] ἵθαγη- 
εἆ Ργειο]οσίςίς επήπ] παἰσιί ἱπιρατί α πηοὐϊσίπα] 
Ρτοροεγίγ {ο πο νναίοτ): ἴἼνοτο ἰ5 ἀθοῖάθά ονἰάεπος 
ασαἶπαί (να ή κα ΠΟΙΙΟΠ: απα ο {α/{ογ τοδίς ΟΠ 
πο ΡΓοοξ. Ἠεποο {ο πιοδί οππποηί οὗ πο Ιπίου 
(οπηηοηίαίοΓς ΡΓο([ΟΥ {ο ποσοιΠί {ο να οῇθοίς 
Ὀν αρροδίης ναί 1ο νναίθυ γνας οῇ Πβο][α πιοά[ο- 
η]. οπο, ἀοτίνίηςσ 198 καπαιῖνο Ῥτορογίίος [Ποπα 
ΒΟΙΠ6 Ππηποτα] ν νπίος. ἴ ννας ἱπιργοσπαϊοί. 
 Ῥ]ής νον]ὰ (8αγς Μοπά), Γοπι ἴ]νο ννπίοτ Ὀοίησ 
Ρογίιτηος Γγοπη ἴἶνο Ἠοίτοπα Ὦγ 8οπιο ππίαγα] οπη5ο 
(ρογαρς εηὐίογγαποση Ἰχοαί, οὐ βίογπης) τῖδο 1ρ- 
νατάς απά ο πησ]οὰ νι Π, απά 8ο ἱπερατί α 
ααηπίνο ΡτοροΓίγ {ο 11ο8θ νο Ὀα]γοά 1π 1 ῥο/ο)ε 
{11ο πιοἰα[[ἰο ρα {ἶο[ος ᾖιαά ηλικία {ο {ιο Δοίονι. 
ναι Πέ εοπ]ά Ἠανο ἆοπο 8ο, κατὰ καιρὸν, ἵδ πο 
βίταησες δίπορ Βαγίο]ίη Ἰας, Ὦγ ΠΙΠΗΥ οκαπηρΙος, 
βΊνουνη ναί Τε 19 απ] να ππαην πιοόῖσα] ἠαίτης {ο 
οχοτί α αἱποι]ατ ΓοτοῬ παπά εαπα(ἶνο ροννου αἲ β/α[ρά 
(Ἠπος, ππά αἱ ρογιοδίσα], ας ποεγία η ὑπίοννα/ς." 
ο Ἰοπτποά Ῥ]γεἰοῖπη ἆοος ποῖ ἀοΐση {ο ποῖῖσο 
Όιο ἀἱβιοι]1γ ρτοςοπ{οά Ὦγ χο ννοτὰς ἄγγελος κα- 
τέβαινεν ἐν κυλ. καὶ ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ; Ὀνοιρ]ι Ίνα 
ο ή]ο8ς, Η πποδί τοσοπί (οπιπιοηίαίοτς, Το- 
(οττος το νο ομἠπίοη ο αὐπιοά η ἔιο εις, νν]νο, 
ιποταηί ο) πα ατα) ΡΕΙΙοβορἩγ, το[ογγος ειοῖν ρ]ιο” 
ποππεῃα 1ο α ροου]ίατ Ὠϊνίπο ορθγαοἩ, ο νοκ 
πσοῃον ἴἶνον, αν Πε], σπ]]οά ἵπ νο πιογνοπίίοη 
ο πηρο]». Το ϱ οπαπποηζπίογ Τπ φπθβίίοη, Ἰνονν- 
ονος, ἀῑδίγικίίης [οι ον εοἰαίοη, Αν τοίοτ- 
οπςς {0 Πα ΓΗ 911805, Ρτοροςο {ο οπποο] ρατί οἳ 
Ον παττα ον. Ευ αἲἰ, ογ νο στοπίοτ Ρατί ο) 1]νο 
νογάφ ἐκδεχομένων ---τὸ ἵδωρ πημκί ο οαποςἰἰει]. 

Απά Γοτ [ναί Όνετο 15 οπ]γ νε ααΏνοτί{γ οἱ 5 Μ5Β,, 
2 νετγ Ἱπίοτίοτ Ὑοτείοης, παπά ΝΟΠΠΗΝ, Ευ Χομ 
ημ5 οπΠ {ε/ε ες πο αανοτίϊν, εἶπος Ίνα (γεφιεΠΙΙγ 
π5φες ονετ οαμφθς, απά βα ο] Ψεγείοης το οἰσήι. 
οείἀος πο 98ΑΔ. απο 5ο] α5 αροαπά νι αἲἱ 

βογίς ο Ηνοτίίος ἵπκαοι νι νο οκί. [ηδοπας]ι 
Όναί Ἠίποι, (1 αευὺ, Οτι. ἵπ οσο) Όνουρ] α- τας] 
Οπής, απά ἴοο αρί το Ἰπποναίε οἨ νε αποτίίγ 
οἱ α [εν ΜΑ5., [ταπκὶν πάπας, “θεά εερεοί 
Πάεἰ ἵπ οἱικπηοςϊ οπιΙββίοπΙὈις Ο6ΕΗΒΟΓΕς ΑΙεσαη- 
ἁτίηα, αυ1, γείεγιπη εχεΠπρ]οτΙπα αποζογαίς ηθ- 
]εοίὰ, ΠαάΐσΙο 810 πἰπίαπα ἱπάμ]ρεπίε», αμ]άφμἱἀ 
η Ργοβαπ]ς εἳ Βαοτίς Βοπρίοτίδας ππίπας αρῖὀ νε] 
φαρίοπίοτ ἀῑοίαπα νιάευαίας, οὔε]ί ποίΐατο «αρε- 
τατ.. Απά ενεν Όιαο Ἱπποναίίηρ Το ππαπη γε- 
ΊποΥες να Ὀτασκείς, ἵπ νο (Οτεςὺ. Ἠαά Ιπο]αά- 
εᾱ {πο Ραββ4σ6. Α {ο 6 οὔ νετ ναττ. Ἰεοί., Ὁνογ 
α1 ρ]αϊπ]γ οτἱρἰπαϊος ἴπ α ἀθσίτε {ο σεί γἱά οί ιο 
αἰβιοι(η. ΤΠ ]οτί, Όνε ννοτάς 86ειῃ {ο Ἠανε ἵνδεῃ 
οαπος]]εά -.. Ώνδια ΓοΥ νο «απιο Γεαφοπ Ὠναϊ «οπιθ 
Οπος οῇ να ρτοβδεπί ἆπγ (Νο θεια τις 
γοβειηῦ]απος {ο μα Αἱοχαπάτίαη «σπκογες), ννῖς 
ιο αν. γίά ο) ισπ. Βαῖ ΟΌιαῖ 15 ἵπαρταςίί ι 
κίησε 116Υ ατα Ρ]αϊπ]γ αἰθμάεά το αἲ νετ. Τ. ἵπ 11η 
Νογάς ὅταν δὲ παραχθῃ τὸ ὕδωρ, ὙΝΙε οπηποί Ὁθ 
εχρ]αϊπεά νλοιί ἴνεπι. Τ]ε ννοτάς πηνςί Όνετο- 
{οτο ο τοίαϊποὰ, απά Ἱπτετρτείοά ἵπ νε Ὀοςί πιπη- 
ποτ να αἴθ πὐ]θ. Νπίπος[’ πιοάς οῇ εχρ]απαίοη 
εγεαίες ποτε ἀἰ[ΠοΙΗγ Όναη 1 φο]νες. ε Ρ]αϊη 
απά οὐνίοις ππεππίησ (απά Οναί τεουρη]κεά Ὦγ νο 
αποϊοπί απ αἲ] οπτ]]οτ ππούετη ϱοπιπιομία{οτβ) 18, 
Όναί (αοά Ἠαά επάιεά (νε Ῥουοί νυν α ργείοτησῖι- 
τα] ποπ]τπρ αμα ίγ, απά ἵπ Ὠινο οοπαπηαπἰσαἴἶοπ οϐ 
πι οι οπε οἱ 9 παἰηἰκίοτίπσ ερίτιῖςς πο, 
ποννδνογ, π5 νο Ἰανε ΠΠΥ ΤΟΑΡΟΠ Το Ὀήπκ, τἰρίη, 
Οετίαϊπ]γ ο οἰγοπηιδίαπεες ΟΕ Όνα παττα ίση (88 
Οναῖ οπ]ν νο [γδί Νο επίοτοὰ πῇΏοτ [ο ΟΟΠΙΠΙΟ- 
οι οἳ 11ο νναίοτ ννας θα]οά; απά ναί αἲἰ ἀῑδοτ- 
ἀοτκ ---ποῖ λος οπἱγ νηιίον πιοάϊοίηα] πίστα 
Ίο] ---ννοτο οιτοᾶ, απά ναί ἐπείαπίαπεοσικίη ππἆ 
ὑπυαγίαδίη) αοτ]ν οχο]αἆθ ἴἶιο ποϊίοη ο αηγ Ὠπίπα 
οτί οῇ παἰτασ]οβ ΠΠΟΠΟΥ. Απά ἵΓ νο οἴτουπῃ- 
ίππο οῇ 16 πηρε!” ροῖης ἆοννπ ὃς ουσ (8 
πι 15 Ὦγ κα ῳ-ϕἩ-- «Ἰηνοῖνε πε στεαῖο»ί οῇ αἲ] 
ἀ{βιοι]έ1ες ἵπ νο Εναηρε[ἰεία” (ΙΟ, Ἰοννενετ, 
9 ιτ ο Ρεΐηρ {ο «ᾳπ5ε), Νε λος ναι 
Οοπιπηθηίαίογ παπά Βρα. Ῥεπτοο απά Μαπη) εαρ- 
Ρο5ς, (ναί νο καπαξἰνο ργορογίγ γνας ερεγπα τα], 
ππά οοπηπιηἰσα{θς, ἀηγίης α εἈογί Ροτῖος, αν Γγρί- 
αἱ οἱ Όνο “' Γοππίαϊπ ορεπεᾷ Γοτ πο ρηγΏγῖης ΟΕ 
επ, ν ἴλε αἰοποπιθηί οἳ νο Μοκκία] (111. ργορ)ιο- 
οἡ ο) Ζοσμητία]ι ως Όντας τοα]ἰτεὰά Ιπίο α ρε), 
παπά Οιαί νο Εναπρο]ἰεί, τη ας πιοπιἰοπίης ἴ]να 
ἀθκοθηί ο) νο αηπε!, εροπκα αοσοτάίπᾳ {ο Όλα 
ορίπίοι οΓ νο ον νο πεοτίυοὰ αἲ] Όνο ορογαᾶ- 
σης οἱ (ος Ῥτονίάσπος {ο πο πηη]κίτΥ οὗ πη- 

Ι.΄. Ὑοϊ ονον Ὠοάτ, αἀπεῖῖς ναί νου απά δὲ. 
οἶνη “« Ἰνπά ΓΘΠΒΟΠ 9ο ἴο ἀο, εἶπου 1 ννας ἴνο Δογίρ- 

{1ο «εἶιονιε Εναϊ νοςο Ὀνοπονο]οπί ερἰγ(ς Ἰναὰ νδοῃ 
παπά ΓΠοφποπιν ατο, νο Πην]κίυ]ο ἱπαίταπποπίς οἳ 

ο πο. Ἀντο]γ, Όνοη, νν]ναῖ ννας τίσηε ἵπ 
ἔιοηι οπΗΛΟΙ Ὀνί Ὄνο τἱσ]ηὲ ἵπ κα; απά 1] ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
νίονν ἵς νο πιοτο {ο ὃς απἀ]οτοά ἴο, αξ σἰνίπασ πο 
ουµηίοηαπος {ο α πιοβί πηκουπά απά ὀαπσοτοιφ 
Ρηηοῖρ]ο, οἩ νν]ο]ι Τ Ἠανο ἰτοπίοά ἵπ πιΥ Αηποῖα- 
ση οἩ νο {λειοπίαςς. 
στοάς] Το Ἰνοδί Οοπιπιθπίαίογα ἴακο (Ίνορο 

το Ἠανο Όσρη Ρο) /ἱορες [τοπεῖηα Όνο Ὀαί]νς τοο[εά, 
αἱ οροΏ οἨ 1ο αἶάος, απά επρροτῖοά νε ρή]ατβ 
Ρἰασεὰ αἲ τορυ]ατ Ἰπίοτναίς, ΓΓοπι υν]ίο] Γαη. εἰάθ- 
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4 ξηρῶ», ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. ᾿4γγελος γὰρ κατὰ καιρὸν 
. , Ξ 5’ ς Σ Φ 

κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ } ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ" ὃ οὖν πρῶτος 

ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο, ᾧ δήποτε κατειχετο 
/ 3 , ” μα ΄ ια - αν ὁ 3, » 

ὅ νοσήµατι. Ἡν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὄκτω ἔτη ἔχων ἓν 
- . ς 32 - η) τή η. 

ότη ἀσθενεία. Τυῦτον ἰδῶν ο ἸΙησοῦς κατακείµενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν 

1 ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; ᾿᾽Απεκρίθη αὐτῷ 
- ΄ 3» 3 ΄ ’ 5/ ” Ν 5 

ὁὃ ἀσθενῶν' Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα, ὅταν ταραχθῇ τὸ Όδωρ, 

Ἐ βάλῃ µε εἲς τὴν κολυμβήθραν" ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ, ἄλλος πρὸ 

8 ἐμοῦ καταβαίνει. η ἨΤαι{. 9. 6. , 2 - ς 3 - : Ρα. εἰ . ’ 

Ἀ {έχει αὐτῷ ο Ίησους Ἔγειραι, αρο»ν τον κραῤ- Μαι 5.11. 
Ίμκε δ. 24, 

5- 3 ΄ ΄ ς . 

9 βατόν σου, καὶ περιπάτει. " Καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος ο Ιηῦθ. Ἡ. 
Ξ 3 - , 5 ᾽ 

καὶ ἠρε τὸν κράῤῥατον αὐτοῦ, καὶ περιεπᾶτει. Ην δὲ σάβῥατον ἐν 

10 ἐκείνη τῇ ἡμέρα. Ἡ Ἔλεγον οὖν οἳ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ' «Σάῤ- ῥελος Ἶν 1ο. 
3 Ε . ’ 

11 βατόν ἐστιν οὔὖκ ἐξεστὲ σοι ἄραι τὸν κράῤῥατον. 
ς . ”. ο - . 

Ὁ ποιήσας µε Όχιη, ἐκεῖνὸς µοι εἶπεν 
΄ 

1 περιπατει. 
5 [, ’ , 

13σοι" ἄρον τὸν κράῤῥατόν σου, καὶ περιπατει ; 
ες 3 -- ΄ Π 

δει τίς ἐστιν ο γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν, Όχλου 
, . - ο ἁλώ ὃν κεί . µ ” ς - 9 ο  «ω 

14 Ἱ ΊΠετα ταυτα εὐρίσκει αυτον ο Ίησους ἐν τῳ ερῳ, και εἶπεν αυτῳ 

ννα]]ς, 5εραγαῖπρ ἔλετα Γτοπη εαο] οἴμετ ; ἴ]ιε νΥῃο]ε 
οτπιίησ α Ρεπίαροῃπ. ᾿Τηή8, ἵπ 5ο σεπία] α ο]ἰπιαίε 
35 Ὠιαί οἳ μα νγου]ά ὃε α 5α/Πο]εηπί επε]ίετ ὮΥ 
αι; απά αἲ πρ] 
πηονεά. 

8, ᾿Ασθενεῖν 18 αρρ]ἰσαδ]ε {ο απγ /ογπιεά ἀἴδεαδο : 
απά κατακεῖσθαι, ἴο 5αςἩ οἨτοπίσαὶ 9Π68 ἂ5 οοπβπε 
4ΠΥ οπε Το 5 Ὀεὰ ΟΥ ΓΟΟΠΙ. Ἐηρῶν ΒΕΕΠΙ5 {ο ἆἀ6- 
ποῖς ἴοφο Ιαδουτίηπσ ππάετ “'Ρρἰπ]ηςσ βίοΚκηεΒς, 
ευςἩ 45 αἴτορμγ οτ οοπβυηρίίοῃ. 

4. κατὰ καιρόν.] ἜΤηϊ5 οπἱγ πιραης “αἱ ορτίαἰῃ 
ΠΠΚΠΟΝΗ Ἰπίεγνα]ς οὗ πια; απά Ώνετείογο (ποβθ 
νο τεβετ Τέ {ο 4ΗΥ βἰαῖθά ππες, ατα ΝΤΟΠς. Κατεί- 
χετο ἵ9 α βίτοησετ ἴειπι Ώπαῃ εἴχετο, απά 19 αρρΗεὰ 
{ο ἐνοτοιρΗ]Υ Γοτππεᾶ, απά αβδαα]1γ εἰιγοπίσαί 4ἱ9- 
οτάρι». Ἰπείραά οἳ ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ, ΥΘΓΥ ΠΙΔΗΥ 
Μ55, απά εγεγαὶ Ψετείοης απἀ οατ]γ Εάά. Ἠανο 

ο τὸ ὕδωρ, γής Ἡ ννας αἀορίεά ΡΥ Βεηρο] απ 
Μαιν, Όνο Ἰαίέετ οῇ νΥ]νοπη ΓοΙΠαΓΚ5, “' [ποῖ]ε εχ- 
οἶά(ί τὸ οῦ ρτοχίπιατη τό... Βυαΐ Π ννας α]πιορί 5 

{ος ινα τὸ {ο Ἠπνε Όθεῃ Ἱπαάνετίεπί]γ /οΐποά 
στ κ δνονὴ εεροσία]]γ ἵπ Μ55. ντ ίεν ἵπ [π- 
εἶα]α, απά νντνουί αηΥ 8ραςο Ῥείννεσῃ ἴἶνε ννοτά». 

Ἰά68, ἴἶνε ΟΠΊΠΊΟΠ τοπάἶηρ {5 πιοτε αρρτορτίαίε, 
απά ου αῦ]ε {ο νο οοπ{εχί. 

υ] ἶχων.] Τ]η8 ππακί ὃν σοηβίταοἆ νι ἦν, πο 
(αμ ἵ ἆσπε Ὦγ ΠΙαΠΥ) γε τριάκ.; 88 ΔΡΡΕΑΤΕ {ΤΟΠΙ 
γ.6. Οσπιρ. ἴαίκο κ, 1. νι. 40. ομη χἰ. 99. 
"Έχων ἐν τῇ ἀσθ. ἵ Γοτ ἀσθενὴς ἦν ΟΙ ἠσθένει. Ἠεη- 
-4ετ, “«Ἴοτο ννας α Τηπη (Ἴνετο ννἩο Ἰαά Όοεῃ 8 
1 γοατε Ἰαϊνουτίηα απάοτ αἰεκπενφ.”. Ἠίι τερεοί 
το νε ἀῑκοτάσε, 1 να» ρτοβαΡ!γ ραγα(ησία; {οτ πο 
οπἳυ ας κο] Όνο οοηκίαπί ἱγπδμίοη οὗ ἠ1ο ργ]πη]- 
ὤναο αρεν; Ὀαί πο Ίσμς (να εί ππεάίσαὶ τεΡΟΠΒ 
{ος ἵτ ατα ρίνοη Ὦγ Βαγι]νο]νη, 

ϱ. ἔχα.] Ἀπῦ, οὕτως ἐν ἀσθενείᾳ [τοπι ἴλε ρτθ- 
εσάίπα 

Όνε ραιεπίς ν/ετε ΡτοῦαῦΙΥ τθ- 

--θέλεις ΕΥ. Υ.] “κ ἵε γοιτ ο Ί ατα γοι 
ον πῶ ον ον ο λοία, Ῥοοςτ . 

7. βάλη.] Την, [ος βόλλη, {9 (ου ιά {π νο στοπί- 
ο οἳ Όνο οοεί ΝΤ, απὰ Ἐν Ώνοςῃ τουσ]νοὰ 

εκ. Οτοκ ο. αν, Ὑπίου, παπά ομο]κ, 
ϐ. κρόββατον.] ήν να α- πια] Πισαῃ οαἲ, 

τ 2 ’ ς 

᾿Ἠρώτησαν οὐν αυτον Τίς ἐστιν ο 

Ώευι, 5. 18. 
3 ͵ »΄-ᾱ-, Νε. 18. 19. 
Απεκρίθη ανὐτοῖς ᾿ τες. ΙΤ. 31, 8ο. 

Μαι{, 12. 2. 3 4 ’ [ή .Ἡ 
Ματ] 2. 24. 4ρον τον κραῤῥατὀν σου, καὶ Μακ τν 

»” ς 3 ’ 

ἄνθρωπος ο εἰπων 
ς Π 3 

ο δὲ ταθεὶ οὐκ 
”” -- ’ 

Όντος ἐν τῷ τοπῳ. 
. Μαι. 12. 49. 
πίτα 8. 11. 

φοπηθίηίπσ Ἰ]κα {οςθ ρογίαδίο φεαίς α5εᾶ ὮΥ 5 οη 
ϱλήρ-ῦοατά, ος ε/δεννπετο; απά ας, 1ξ ἀµρθαατ5, ΟΠ- 
1ν α εΚίπ, τας, ος ια Ἰκε, Γοτ α οονετίησ. Ὦεθ 
Ματκ Ἡ. 4, 1]. Περιπάτει Ἠας τε[ετεποθ Το {1θ 
πιαμ’5 {ΟΓΙΠΕΓ Ιπαβί]1{γ {ο ννα]κ, Ὀεῖπσ Ῥεάτιάάεῃ : 
απά νε οτάςτ Ίνας πο ἀοιδί σίνεπ, {ο ενίποθ {πε 
οοπιρ]είεηποεςς οΓ {ο ουτθ. 

9. εὐθέως ἐγένετο ὑγιής.] ἜΤ]ας {Τοπι απ οὐείπαίθ 
απά Ιποιγαῦ]ε ἀἰκοτάςι πε ννας ἐπιπιραίαἰείη τεδίος- 
οἆ {ο /εαίι, νο Ὠναί Ἱαπριοτ νο] 15 αἱνναγβ 
οὔφετναβ]ε 1Π {ο5ε οιτεά ὮΥ Παππαῃ αγί 

10. οἱ ᾿Ἰουδαῖοι.] Νοί πε ῥηείαπᾶετς, Ῥαΐῖ (18 
Τ απιρο Ἠαβ βλον/π) 5οπ1θ νο ππεί {16 Ἠεα]εὰ Ρεί- 
5οη ΟΠ 5 ἵναγ Ἀοπιο οπττγίπσ ης μα. 

----οὐκ ἔξεστι, ἃο.] Τη να εαρροδεά {ο ο 
Γοτρίάάεῃ Ἱπ ὁοτ. κν]. 215 ννλ]οῇ Ρᾶβδασο, ΠΟΥΥ- 
6υετ, Ἠὰ5 τείετεησθ ΟΠΊΥ {ο ναι Ιπνο]νοβ σγεαί 
ἰαὐοιγ; επουρῃ πε Ίανγοτς Ιπίετρτοίεά 1 αν ΓΟΓ- 
νιάάίπς {ο οαστγ ενεη {6 ρ]ίοςί ννοὶἰρμί. Ὑεί 
Όνε Μαρβίηίσα] νυτίίοτε τοςορη]σθ 8ΟΠι6 03868, ΥΝἨΘΠ 
15 ννας ρεγπη {θά {ο οπτεγ Ῥατάςπς οἩ {ιο βαὐῦαίἩ. 
Η, Όχθη, Τέ γνας Ἰαννβα] {ος 1ο Πιαιοψε)ς, ἵπ οθγίαϊη 
03865, {0 ἀΐβροπαο νι ένο οΏεετναπος οῇ νε βαῦ- 
Ῥα]νς νονν ππποἩ πποτθ [οτ Οιγίέ, ια ΤοπΡ ΟΕ 
ΤΗΕ ΞΑΒΒΑΤΗ! 

1]. ὁ ποώσας, ἃο.] ΑΝ νε ον αἀπα]ίος ναί, 
Ὦγ πο οοππππαπά οἱ α ργορ]ιοί, νο Βαθθα]ν πη]σηί 
νο Ῥποκοῃ, 80 πο ΠΠ 8Θ66ΠΙ8 {ο Ἠανο α]]αάεά 
Ὠνετείο: ποσοοπηἶπῃ (18 Το Π1511γ ππὶσ]{) νο ννοτκ- 
ε{ ο{ ΜΗ α πατασ]ε {ο Όο α Ῥτορ]ιοί, 

10. οὐκ /δει τίς ἐστιν.] πι ᾗδει ἴΊνοτο 86ΘΙΠ8 {ο 
υο α- αἰσπίοαίο Ῥγασπαπα, [ος Ἰνο Κπον πο 
 -. Ἠπά ποί αβοετπίποὰ] νν]ο 1 ννας, [ου φοδιΒ 
ξένευσε,’. «« Ἠπά μ]άεά ανναγ. "Ἐκνέω ἰσηίβοἙ 
Ρτορετ]γ {ο εσύ αιραη; αππά (νο, Ίο νο Ταἲἶπ 
επαίαγε, παπά ϱπιεγρεγε, αἱρηίβον ουαάρτε, ἵο ερ 
Άνναγ αποῦβοτνοά. Ἠο Ἰπά ρτοραῦ]γ ἆοπο ΟΗ5, 
ραπ] ἵο ανοίιά νο πα πηγα ήον ο (ιο ννο]]-ά[η- 
ομοὦ, απά ραΓΗΥ το οί ο" νο 6ηνΥ οῇ (ἶνο ΠιΝ- 
Ιστο 5, 

1. ἓν τῷ ἹερριἹ Λ ἠοηποπί ρ]πσο οΓ τοβοτί {ο 
Ὅνο σνακ, απά νι ]νογ νο Ἰνοσ]οά πα Ἠπά ρτοῦ- 
αὐἱγ μοπα, το τοίήτη (οὗ Ὀναπκ» [ος Ἰήν ΓΟΟΟΝΘΤΥ. 
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Ἴδε, ὑγιῆς γέχονας" µηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρύν τί σοι γένηται. 

᾽απηλθεν ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις, ὅτι Ιησοῦς ἐστιν 16 
ι ’ ες 1 - 

ο ποιισας αυτον υγιή. 

Ἱηίτα 14. 10, 

Καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον τὸν ᾿Ιησοῦν οἳ ᾿Ιουδαῖοι, 16 

[καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι,] ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαῤῥάτῳ. "Ὁ δὲ 1Π 

᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς' Ὁ Πατήρ µου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ 
εἴη [τα 7, 19. 
4 8. 98. 

{ Πηέτα νετ, 90. 
4 δ. ὃ8. 

- τ . ε) . - .) 

ἐργάζομαι. " Ειὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἳ ἸΙουδαῖοι ἅἄπο- 18 
5 2 2 . κτεῖναι, ὅτι οὐ µόνον ἔλυε τὸ σάῤῥατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε 

. , . - - 2 .) ς 2 -. 

τὸν Θεὸν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῳ. Ἱ Απεκρίνατο οὖν ὁ ἸΙησοῦς καὶ 18 
γα. 3 32 α ά, 3 ΄ ε -- 9 3 

εἶπεν αὐτοῖς' μὴν ἁμὴν λέγω ἡὑμῖν' οὐ δύναται ὁ Τίὸς ποιεῖν ἄφ 
ἑαυτοῦ οὐδὲν, ἐὰν µή τι ῥλέπη 

---µηκέτι ἁμάρτανε, ἃο.] Τί ἶ5 πο ΠΘΟΘΕΡΗΓΥ {ο 
Τε[ετ 1115, γη πΙαΥ Οοπιπιεηίαίοτα, {ο 11  ενν- 
5 ποίίοῃ, Ὠναί αἲ] νιο]επί ἀῑκοτάςτ Ὑνετο (ια 
Ριπ]κηπποηί οἱ εἶπς Ρα νο παν (νι ἘΒτιρ., 
ατοί., απά Ώοδάτ.) 6αρροβο, εμαῖ πο πιαμ)ς 4ἱδοί- 
ἀει λαὰ τααἰ1γ Όδεῃ Ὀτοισηί οἩ Ὁγ Ιπίθπιρεταποθ 
απά γίοος απά Οιαί ος Τ,οτὰ πιεπηί {ο ρῖνο Ἠΐπα α 
ΡΓΟΟΓ οῇ 18 οπηπκοίθησο, ὈΥ εοννπρ 5 Κπονν]- 
εάσε οῇ ναί Γιο. 

ῦ. ἀπῆλθεν, αο) ΊἼετο 18 πο ΤΘΗΡΟΠ {ο 8ρ- 
Ρο56 (Ν 5οππο (οπηππρηίαίοτς) παί Ἠἱς Ιπίεῃ- 
Ώομ Τη σοΐησ ν/ας α Ὀπά οηπθ: 1 να ταῖπετ ΓΓοπη α 
δὴ {ο 11510 Ἠἰπιεο]{ Γοτ Ὀτοα]ίπς πο Βαθυαίι 
Ὦγ πο οοπηππαπά οὗ απ απἀοιρίοὰ Ῥτορῃθί; 38 

8ο {οπα στα ιπάο {ο 5 Ὀεποί[ασίοτ, απά Ώεπονο- 
Ίεπος {ο οἱμθγς, Ὁγ ππαἰκίπς ΚΠΟΥΝΠ ἴἶπο οιπίαϊπ 
οΓ Ἰδα]ί]. Ὦγ τοῖς Ἰουδαίοις πιαμ Όρο ππεαπί Ίνα 
ἱπβιεπ/ί]α] ρογ9οής απποῃςσ {ῃ6 16ννς, ἶ. ο. ἴἶνα ΒαΠ- 
Ἰιοάτίπα απά Ἰεπάϊπσ Ὠοσίοτ απάἀ «ο απὶςίς, ο: (18 
ΤΠίτη. εαρροςος) ἴποςο 9ου ννηοπα Ἡς ππεί νν]ι, 
35 νετ. 10. 

ΙΤ. ἀπεκρίνατο.] Α5 απ απδισογ Ἱπαρ]θς α φο8- 
εἶοπ, Οτοί., Γαππρο, απά οἴ]οτς τορατά νο Γο]]ονν- 
Ίπρ α5 α ]αβδβοσίίοῃ οῇ Πὶ5 οοπάμοξ, ρτοπουπσθά 
ῦγ 68ης Ῥο[οτο (να Ἠπ]οτς, οἱί]λοτ αἲ ραρ]ίο ος 
Ργιναίε οεχαπηἰπαίίοη.. Νο ρτονίος φμεκίοπς, ονν- 
νετ, ατο Ππθοθβκατν {ο Ό6 δαρροβ8αά; Όπέ νο ΠΙΑΥ 
ΒΙΠΙΡΙΥ {πο ἀπεκρίνατο, οἴπετ 1Π νο «οηςθ αάάγοκδ- 
ο, ΟΥ {Οτ ἀπελογήσατο. ΟΠ ΝΠΙο]ι 9οο ΒΙεορΙ. ΈἨ68. 
Οµτ Τ,οτὰ, 1 86ΘΠΗΣ, Ιπίεπάεὰ {ο το[α{ο ἠνοῖτ οπ]- 
άΠΠΥ Ὁγ πας αἀάτοβείης (χοπ, ννπί]ο εἰαπάΐπςσ Ὦν 
αἳ Όιο Τοπιρίο. ἜΤ]ο νοτὰς οῇ 8 προϊον ατθ 
οὔδοιτο [τοπ Ὀτον]ίν: απά ᾖοπι ἴῃ]5, απά οι 
αὐγαρίηο»ς, {6 Ὀορί Οοπηπηθηίαίογς ἴπίου ναί ἴ]νο 
Εναηρο]ἰδί ΊναῬ πο τοσυοτάσὰ (νο αρ]οίε οἱ να 
ας νο αἱ. Βιί Ώνοτο ἵ9 κοπιθίμίηῃ 8ο Ῥτοςα- 
τίους 1η Οιαί ρτποίρ]α, Ελαί 1 ουσ] πονετ {ο νο 
τονοτίος {ο, 1Π]695 1Π ἃ οπ56 ο) ποσρβείτγτ νν]ήο]ι 
ἀ4οθ8 ποί οχἰδὲ Ἰθτο.  ελου]ά 8οοπα ἴπαί ουσ 
Γ,οτὰ οοπαιρτεμοπάοά αἲ] Οναί ννας ποσθββατν 1π οπε 
ὑυτίοῦ, Ὀαί ΡΙΟΥ, αἰσίμπι, ἵπ οτάςτ το ππακο (ο 
ΠΠΟΓΟ ΙΠΙΡΤΘΑΣΙΟΠ ΟΠ ἴ]λοβο πν]νοπι ο αἀάτοβεσά; 
οεροσἰα]]ν αν ἴὲ ας οΙΒΙΟΠΙΑΣΥ νι Όνο 9 ον {ο 
οχρτο»» {ήπρς, α5 πο] αδ Ῥοβεἱυ]ο, νι αρορ]ι- 
{{ιοσηια(ίζαί Ὀτον]ίγ. Βοείάοα, 1 ννας ποῖ 8ο οἳὗ- 
βοτο, Ὀί ναί νο ᾖοννς τοπό]ν οοπιρτοπεπάεὰ 
Όντο πιοδί πιπίοτίαὶ ρατί, ἶ, 6. 9 οἰαϊπηίπς ἴο ο 
Νοπ οί σα, παπά οοπαθοοπ{]γ εφιαί ο (οσα; 
[τοῖα Νο κ τρ {ο ἀἴκβροηβο νι Ότο Βαῦ- 
υα νου], οἩ νο απλοτίεν ονοη οὗ νο κ οννίδη 
τταβ/{οπς, ο απάουδίοὰ, Ὦν ἐργάζεσθαι ἵ8 πιοαπὲ 
Όιο ορεγαίσπ οί ασ, αν ἀἱκρ]ανος ἵπ πο ργεβεί- 
να{{οῃ απά ϱονοτησηος οΓ αἲ] οτοαίοςὰ Ἰνοίηρς, νν ή] 
απτο ογο[οτο 1ο Ὕνοτκ» ο) Ἠὶ5 οπιπἰροΐθησος απά 
ῦγ ἕως ἄρτι 19 οχργοςκοή νο μετρο οἱ) ὀναε 
ργεβογνα ος απά µονετπαπσο, απτοπηαπαὶγ εκ- 

' ΄ - . «). ᾿ ) ο 
τον ΠΙατερα ποιουντα" α γαρ ἄν ἐκεῖ- 

ογίοὰ {ο νο κα[οίγ απά ννε]{ατο ο Ἠ]8 οτεαίητος. 
Βοπιε(βίης εἰπηῖ]ατ οσο ἵπ Ῥ]μή]ο, 1. 44. 99. οἶτεὰ 
Ὦ} Ἠγ/είδ. παύεται γὰρ οὐδέποτε ποιῶν ὁ Θεός: ἀλλ) 
ὥσπερ ἴδιον τὸ καίειν πυρὸς, καὶ χίονος τὸ ψέχειν . οὕτω 
καὶ Θεοῦ τὸ ποιεῖν. απά 1. 40. 49. ποιῶν ὃ Θιὸς οὐ 
παύεται' ἀλλ᾽ ἑτέρων αρ ν ἄρχεται. υγ 8 
οχαπηρ]ο οῇ 498, οἳτ Τ,οτὰ Ιπίεπά {ο τεῦαῖ Ονεῖτ 
ογἱπηΙπαἶοπ, απά ἴο ἴοας] νεπι ναί ο Πππίαίεβ 
οσά, νν]ο Ἠαία πο Βαρθαία, ας ἀοιν ἨΗΙς ννοτκ 
ο γ---- 4 Α8 ΠΥ Εαίΐπετ ἀοῦι πο οσπεε 1ο 
εποβί ππεῃ οἨ πε ῬαββαἩ, πετ απη [ Ἱπιρεά- 

εἆ Ὦ} απγ 5ο] οὔβετναπςος.”. ἴπ εποτί, ἴπο ατ- 
σαπιεῃί 15, ναί ας Πής Ἐαίλεοτ ρονετπεὰ απἀ Ρτθ- 
εογνοά ἴ]νο ννοτ]ἀ 5 νγε]] οἩ ὖνο Βαβθα α5δ ΟΠ 
οίμεγ ἀᾳγ8, 5ο Ἠ6, α5 Βομ, Ἰαὰά απ εουα] τισ 9ο 
ιοἀο. Βυαί Ες πνο]ναά οφμαδίέη τού λὲς Γαὔιεν, 
απά οοπεεφπεπ{Ιγ οβεεπί]αὶ ΏάνΙΝΙτΥ. Βυῖ νν]ναῖ 
5 πιοτο, ος Τ,οτὰ ρτο[ο5ςες {ο ἆο νο 5αππς 1ρογά 
νν]ήο]ι {πο Εαίπετ ἀοίας απά Όνεκο ποῖ οπ]ν οἳ 
Ῥοπονο]οποο, Ὀμί ο) οπιπήμοίρπεε. ἩἨε ετείοτο 
εφιαία Ἠϊτηβε]{ νι νε Επί, Απά ννηλοη νο 
δν», αφ ννας παίαταὶ, απἀετείοσὰ Ἠΐ ννογάς ο 
οἰαἰπιίηρ εηπαΠ(ν νο ο, σας ἀῑά ποί αἲ- 
ἱοπαρί {ο τοπιονς ναί ποίίοῃ, Όυί οοπβτπιεὰ απιά 
ΠΙΟΓΘ ΕχρΓεςε]γ πεοτίεὰ Ἡτ. Ὠεε ΤΗΐπια. 

18. πατέρα ἴδιον ἔλ.] Ἑν Ον ἵς πιεαηί οα)]1 
Οοἆ ρροµίαγί ἱς Εανοτ: Όντας ππακίηρ Ἠηπιςεὶ 
θα πα] {ο οά. 9εε 0απιρῦ. Ἐοτ νου Ιπτετργετεά 
Ἰή8 ννοτὰς {ο ππθαπ, ναί Ὠοίπσ νο Ῥοηπ οὗ (οἆ 
απά νο Μοβδία]ι, Ίο σου], δη {ης οιοπ Ῥγορετ απ- 
(ογίψ, ἀἱκρεηκο νν]ν νο οὔκεγναπος ο) νο Βαῦν- 
ναίἩ,  Νονν Ο8 ννας οοπίτατΥ {ο Ὠγεῖτ ορίπίοη οϐ 
Όνο Ῥουνοτ ο πο Μεσκία]ι, ννίο] νου πιπληἰαϊπεὰ 
ο ὃ6 οπ]γ ἀείεσαίεά, παπά ἵπ αἲὶ Οήπρς οπῤκεγοεπέ, 
απ π[οτίιοτ {ο ναί ο) νο Ἐανοτ, Ἠεπος νου 
υπάρτείοος πα αξ ποῖ οἰαἰπιίηῃ {ο ὃς Ἀορκία]ι ΤΠ 
Ότο οΟΠΙΠΙΟΝ 89Π96, Ὀαῖ ἴη ον παπά εαὐ]ηθ 
οπο, Ὦγν νήσο Ἶο πἩ αὐἰλοτίν Ιπθ- 
Ροπάςεπί οΓ (0οὰ ς απά Ὀνοτοίοτε, ἵπ α ορτίαίπ εοηςε, 
γνπς οφιαί (ο ΠΗύπε. 

19. οὐ ὀύναται, ἃοι] Το Ες «Ἠπτρο οὗ νο 
1ονν, ναί Ίο οἰαίπιοά ο παν ντ Οοἆ, ὮΥ Ρτο- 
[οφεΐπᾳ ἴο Ἠανο Ῥονετ, ὮΥ Ἠ8 οι αη]ιογίη, Το 
ἀἱκρθιςο ον] νο οὔὈαργναηςσο οὗ νο βαὐατἡ, ἆ6- 
8ης τορ]ίος Ὦγ α α]]ογ οχρ]απα ίση ο ν]ναί νο Ἰαὰ 
οδ[οτο καἷἀ. ἜΤ]νο Πακ ἠβοσίίον ννμ]σὮ Γοἱ]οννε νννς 
(α8 αρροατα Γοπη ν. 18.) ρτοποπποθὰ 8οππο Πτ]ο 
πιο αΏογ νο ρτοσσθίησ. Ἠετο ουγ Τ,οτὰ ϱτο- 
{οβφος, ναί Ίο ἆοι ποπ οἱ Ἰής ον νν]] οπ]ν 
Ὀαί ἵπ οοπΓογπἵν απά οοπ]αποίίον νν τν εἶναι 
Όνο Ἐαθνοτ, απά ναί Ὀνοτοίοτο Ἠ νοκ ατε ο0Η- 
εοπίππθοςς ἴο Όχοεο οὗ ιο Ἐαίποτ; παν, ναί 
Όνοτο 8 ο βαππο νι] Ἰνοι οὗ Εαίμοτ απά Ῥοη, 
ΝΟ αἷκο νο καππο Ῥοννοτ. ἘΤ]αι Ίνα ἀοῑλ αἲὶ 
Οήπσς αΏοτ νο οχαπιρ]ο οὗ νο Ἐπίετ, αππά 
Ὀνοτοί[οτο σα 4ο ποϊήπς οοπίτατγ {ο Ηίς γη] ἵπ 



Ι0ΟΗΝ ΟΗΑΡ. γ. 90-97. 

” ” μας - σοι ς ΄ ο ας ᾽ .) ω ᾽ 

90 γος ποιη, ταυτα καὶ ο Τιος οµοιως ποιει. ο Ζαρ Πατηρ φιλεῖ τον 
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α Βαρτα 8. 85, 

η ’ ... ο. δυο / 

Πΐὸν, καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ, ἃ αὐτὸς ποιεῖ καὶ μείζονα τούτων 

91 δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς Θαυμάζητε «Ὥσπερ γὰρ ὁ Πατὴρ ἐγείρει 
Α - ε/ |) Π . 

τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῦ, οὕτω καὶ ὃ Χϊὸς οὓς «θέλει ζωοποιεῖ. 
χ 2ο . ς ν ὰ., λςΦ/ 3 Ν ψ / ο : Μαιι. 11. 97, 3" Ουδὲ γὰρ ο Πατηρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε αλα 1. στ 

δάρτα ὃ, 95. -” - , ’ .. ᾽ -ι - ι Π 

2ὃ τῷ Πίῳ ) 7 ἵνα παντες τιµωσι τον Τιον, καθὼς τιµωσι τον Πατερα. Ἱπίνα 1τ. 2. 
Αοἱς 17. 8ἱ. νο] ᾽ - υ χίὸ 3 - υ , . , . ὃν 

µη τιµων τον Τιο», ου τιµᾳ τον /Ιατερα τον πεµψαντα αυτο». 1 ήομη 2. 39. 
2 ) 3 . ’ Ρα. 5/ ς 3 ’ 3 [ή ν ’ 

34” 4μην ἅμην λέγω υμῖν᾿ οτι ο τον λογον µου ἀκούων καὶ πιστεύων 5 5ηρτα ὃ. 18. 
ταθ, 40. 47. 

8. δ ” ς , 3, ᾽ / - ας , 3 3 χλλὰ ἃ 8. δἱ. τῷ πέμψαντέ µε ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, αλλὰ δις ὁ οι. 
, - . 3 . 3 Π ”ο ΕΡΗ. -, 6. 

26 µεταβέβηκεν ἐκ τοῦ Θανάτου εἰς τὴν ζωήν. "᾽ἁμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν '. ὅτι 11ονη ἃ. 5. 
Τ.αακο 28. 48, 

2 5/ ιπ . 3 ι.) 5 9 3 ’ ο. ” .. » 

έρχεται ωρα, καὶ νυν ἐστιν, Οτε οἱ νεκροι ακουσονται της φωνης του γἱοῦ τα αν λα. 
. . 3 ’ 

96 τοῦ Θεοῦ καὶ οἳ ἀκούσαντες ζήσονται. 
.. [1 - - ι) Ὥ -” 

97 ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ Τίῷῳ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. «Καὶ ἐξουσίαν 

εἰνοτί, ἔμαί Ὦε σαπποί ἀθρατί {Τοπι {πε οχαπιρ]θ οΓ 
Όιε Εαίμετ, εἰίμετ 1π ἀοΐης, οτ ποῖ ἀοΐπᾳ, απγ Ὁπίης. 
Τ]ης ἴνετε ἵς α σοπιρατῖδοπ οὗ {πε πνοτκς οΓ 
Όιο Εαΐπετ νι έποβε οἱ ελα Θομ, ἵῃ απἱνετδαλ(γ, 
Ιάεπίιγ, απά οοπ]αποίοη ΟΓ νι] απά ραπ. Ἠεπορ 
νε ατο {αυσηί νε οεσποπιΐεα[ 5αΏοτάΙπα{ἶοι οἳ νε 
90Π Το Όιε Εαΐμετ, απἀ Υεί ἴπε «ο-εφπα]έγ ος 
νοῦυ: οἩ νΙςἩ 986 Βρ. Βα]]” ὨΏοε[εηείο Εἰάεί 
ΝΙΟΦΡΗΕ, Θεοί. ἵν. οὐ ὀέναται, 85 Ιπ «οι ΠΠ. 9. 19 
ὃς ὁ9, Ἱππροτῖς ποί α ρ/ηρίεαί, Ῥαΐ α πιοτα] ΙΠΠΡΟΒ- 
αἰρίτγ, α. ᾱ. αλοπίκείππαπα (πετῖί αἲ 1ο. ᾿Εδν μὴ 
15 Γοτ ἀλλὰ οτ ἀλλ᾽ ἣν, 45 ἵπ (ααἱ. Π. 16. οἩ ννΥμ]ο] 
1 ΊἸιανο Ῥείοτε ἱτεαίεά. 

20. Ίπ Επί νετεε ἶρ οχρτθβεεά ἵπ α Ῥορμίαγ απά 
Ρεπεταὶ ναγ (Ὀ{ οἰκονομικῶς) Ὠιαί Όιε Εαΐμετ, ου 
οὗ Ίονε {ο νο οἨ, οοπππιαπ]οαίος {ο Ἠϊπι {ο 
ἐκκρκὰ οἳ ἀοΐηρ αρ]ιαίρηεγ /ιε ἀούι; παΥ, νν]] επαῦ]θ 
ἴτῃ {ο ποἸήενε στεαίες ΥΥΟΤΙΒ. να 8 ΡΗΐ {ΟΙ ὥστε, 

ἀεποίίπῃ αἰπιρ]γ ιο ουρ. Δείκν. Η{ετα]]γ ἰση]- 
ᾖος {0 5Ώον/ 4ΠΥ οπ6 Ἠουν {ο 4ο α (λίπσ; απἀ, Ὁ} 
ἱπιρ]σαίίομ, {ο επαῦ]α Ἠϊπι ἵο ἆο Π. Τί οτε, 48 

. οὔβδετνος, '' Ἠα5 τ6[ετοῃοε ἴο νε οοπαρ]είε 
Κπονι]εάσο νο Αοπ Πα οἳ πο ν]ο]ο ο ιο 
Εαπετς οοιηβε], ἵπ ενετν ρατί οϐ ναί πππίυα] 
τεϊαίομς:; απά 6χρτθβρος {ο οοπηπηιπ]οσίοη ος 
Ένα ροννετ {ο ννοτ]κ κο ννοπάετ[α] ννοτκ α5 αοά 
νογκείι, απά 6νεη στεαίετ, Π4ΙΠΕΙΥ, ππτασ]ες ος 
Ότο πιορῖ λαθίτίοις Κῑπά.” 

21. Τ]ε ροτίοῃπ [οι νοτ, 21 {ο 91. Ἰνπ8 Ὦνθοῃ 
γαπίοακ]γ οχρ]αίποὰ. Τε απεβίίον {π ἀἱδραίο 18, 
ναί οατ Τ,οτά πιοπηί {ο ὃο ππἀετείοσά Ὦγ (ια 
γεκηγγοσ(ίοπι οί {ιο ἆραίί, απᾶ {πάσπιρπέ, Ἠθτο ΠΠθΠ- 
ὕοποά; νηοίἼνετ, ἵπ α βσιταίΊνο β6ηβο, ἴ]πο αννακ- 
επίησ ἠιο πποη οὗ εἶναι σοποταοῃ {ο α αρἰγιαα] 
Ἠε:; οἳ, ἵπ α ππευτα] οπο, πο ΓθβΙΥΤΘΟΙΙΟΠ ο αἱ! 
ππρη (ο οἴστηπ] ία: απά ννηοί]οτ, ΡΥ {πάσπιρηέ, 
Ίο ποπ νο γογἰ ωίοπ ἴο βποσοοὰ ήν. Ίο 
ονομί Εκροβίέογη ατο ἵπ σεποτα] αστοσά ἵπ πἀορίηᾳ 
Όνο εεεσπά Ἱπισιρτοίπίάοῃ, νήσο] {, πάρθᾶ, πποτο 
αστερ κο] {ο νε] ργεςράρα, παπά ἵπ ρτοϊναβ]γ ννηπί 
να ρ/ περα Ἰπισπάσά, Βυιί ππαγ ἴ ποί 9 
Πορ (1 π νο ρτορμοίσα] ἀθο]αταήος οῇ ου 
Γοτά αἲ Μπα, κκὶν.], Ον α- ννο-ο]ά 86ης ννπ 
ἱπιοπάρά: ο Ἐν απάστ Όνο ππίη τα] ἵν οοπσηοὰ 
αἴκο α πανκ ἡσπὶ σπα, πο] 4 «οπλο, 6νοῃ Γ{πη, 
πάπα, ἵ αἰ]ονιοῦ Ἐν νο οοπέοχέ απ [νο αν 
Ἰσφςρπόςς ΠΑΥ, οππθήπιοε κοοπηκ {ο ἵνα νο ΡΓΟΠΙ- 
ἵποηί σπα, 6ΧΛΕΗΥ αν ἵπ Όνο αΏονο ῥρπ9«αρο οί 
Μα. 

51, εν «ρίσιν οὖκ Ίρχεναι.] Ἔρχεται ἵπ {ον {λεί- 
2 Ἡ 

μα. δ. 
ο ᾽ ς ᾽ , "5.1. 
ὥσπερ γὰρ ὁ Πατὴρ ἔχει ζωὴν Ἰοι, ὅ- 1. 

9 90. 81, 

σεται, ἴο 86ΥΥ νε οετίαϊπίγ οῇ Πιο ευεηί: απἆ κρ. 
16 ΓΟΓ κατάκρισιν ΟΥ κόλασιν. 

----µεταβέβηκεν ---ζωήν.] ἜΤ]εςε υνοτᾶς γειά α 
ροοᾷ 5εη5θ οη δἰίμετ οἱ ἴ]ε αὔονο πιεηίοπθά ἵῃ- 
ἱετρτείαί1οης, αοσοτάίπσ ἴο {πε Ἰαίεγ ο υν]]ο] 
Ώπευ νυν] εἰσπΙ(γ, "έἴε Ἰαί]ι α5 1 ννογθ ραδςδἀ, ΟΥ 
Ἰα 15 ίο ραᾶδδ (οη Ὀοί]μ οἱ νο] 5οο γίη. (τ.) 
{τοπα ἀθαιἰν {ο ἃ βίαίε οἳ ογετ]αείίπσ [ο απ Ἱιαρ- 
Ρίποεβ», νε Βτείετίίε Ῥείησ 5ο {ο οχρτοςς {Πα 
εεγαἰπίη οἳ Όιε ἠπίπς; ος, αοοοτάἀἶηπςσ {ο ἴθ ΓΟΓ- 
πΊ6ς, “' ε Ἰαία Ῥαβ5εὰ /Τοπι α βίαῖθ ο{ ἀθαί] απά 
οοπάθιηπα(]οη απίο α βίαίο υΥΠΙοἩ νν]] {ετπηϊπαίο 
ἵπ Η{ε εἴετπα].”. Τη ἔννο 8ΕΠΒΕΡ, Πονή6νετ, Πθιρθ 
ΙΠίο εασ]ι οί]ος. 

20, 20. Τ]αεε νεγεος αἀπιῖί οΓα σοοᾷ 5οπ5θ οηΠ 
εἰίπετ οΓίμε {οτοσοίπς ΙπίετργθίαΙοἩς : απά Εχρος- 
Πίος αἀορί 5οππθ 9οΠ6, 8οππς {1ο οίπογ; ποί οοηςίά- 
οτίπςσ (αί Λοίι ννετο ρτοῦαῦ]γ Ιπίθπάθά. ἨΗον- 
6υος, ἴ]ια {γορίσαί απά πικεἰσαί «λοι]ά 56θΠΏ {ο Το 
πΠΟτο Ρτοιηϊπθηί {απ {λα ἠέργαί, Της Ὦγ νεκροἰ 
νη] Ός πισαπί χοδθ νο ατο ἀθεπά ἵπ ἴΤοβρᾶβςο5 
απά εἶπς (Ε0ρ]. ν. 14), απά Ὦγ ζήσονται, 11.“  16γ 
ια] ο ραί Ιπίο ἴπα νναν οἱ ουίαἰπίπσ οίογπα] 
{ο ” παπωα]γ, Ὦγ Πδατκεπίπσ {ο ιο ρτεαολίπςσ οἱ 
Οτι (οβρε]. Το ΔΗΗ1 κεηςο οῇ νογ. 26. πηα 
ῶο (πας οχρτοββοᾷ ἵπ ραταρῃταδθ: “Εοτ α8 (ιο 
Εαίνετ Ἰαίῃ 1η μμ] π9 ἴπο Εοπηίαϊῃ οῇ 11[α, 
Όνο ρον/ετ ο) σῖνίπσ [νο] Π[ο οἱ α]ναίίον [νν]]ο] 
Ἠπὰ Όουι Γογοϊίοά Ὦγ ἴ]νο [11 οὗ πιαν ἵπ Λάαπη], 
βο αι ο οοπηππαπ]σοσίος {ο πο 3ο, 1Π κο ΠΙσΗ- 
Π6Σ, {πε ΡονΟΥ {ο ρίνθ (5 οίογηα] Π{ο.. Αίνου. 
21. Όνοτο ἵ5 α ΙΓΑΠΒΙΠΙΟΠ {ο ο /ἱέογαἰ 8ΘἨΒΟ: κρί- 
σιν ποιεῖν ΠπθαΠΙησ {ο Ἠο]ά Παάσπποπί, “Ο υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου Ἠπβ π]τοπὰγ οσσιττοὰ Το 1Π16Β, απά 
πονν Γοτ πα βγεί εἴππο ννλουί οἶί]ιοι οἱ) ἐἶπο Αγ 
οἱσς, (ποπα νησι Βοετα απά οἵ]μθγ οοπίοπὰ (ναί 
Όπο 86Π50 8 «βοη οὗ α πια. ΤΠΕΥ αἰίοπιρί {ο 
ἀοβοπά Οπής ο α δη ίακπε, ννο]ι ἵν ταί]λογ ασαἶτικί 
Ονοῖγ οοπο]ακίο”, Ἔ]ο οππϊβείοπ ο ιο ΑγϊοΙος 
ππποί Όο οχρ]αίποὰ (οπα Οἱγοεί πρβασο, ΊἈΝονν 1ο 
Αγισιος ἵπ Ότο ΡΏτη»ο ὃ υἱὸς ποῦ ἀνθρώπου Ντο 
οπιρ]ογοά Ώσοςπακο (Ἠγ]δί αββΗ ης {ο ΠήΠΙΦΟΙΓ 18 
πρροηπάση, απά ενα γουν αβκηπηρέίοπ [οταδο ἨἶΠι 
(ο κο νο ϱ]γακο ονογν/ίκο (η 5 ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου. Απά Όινο βτκί Ατίίο]ιο τοφίτον (νο 
κοσοπά, {οΥ ὁ υἱὸς ἀνθρώπου νοπ]ά οβοπά πσαϊηεε 
γΑσίπΙρῃ. Ἠσποο Όνο Ατίσ]ιο ἵν ποι πιαογία{ή 
απ οκλμ/α/{ή πδοσμκατν, ναί οπ]γ ποσο αγ 
ππά οοπκοη ποπ ν Ἡ η πο νο παπι σος Ὅνας 
κο γρίπη τουίτον ε, ἶ, ο, ΝΕ ὁ υἱὸς ϱ18- 
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υ Ώκη, 19. 9, 
1 ὅος, 15. 58, 
1 μενα, 4. 16. 

- 6 2 αν ελα. 25.46. ϱονται της σωγης αντου, η 

0ΗΝ ΟΗΑΡ. Υ. 268 ---- 9ὔ0. 

. » »” -. ο 3 , ᾿ ΄ 
ἔδωκεν αὐτῷ καὶ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι Τίὸς ἀνθρώπου ἐστί. " Μὴ θαυμά- 58 

- . ο) 2, η ξ ’ . - 3 ’ ΄ 

ζετε τούτο” οτι ἔρχεται ωφα, ἐν ἡ πάντες οἱἵ ἐν τοῖς µνηµείος ακου-- 
9 ’ . ς . 3 ᾽ ΄ 

καὶ ἐκπορευσονται οἵ τὰ αγαθά ποιή- 59 
3 3 ’ - - . ) - Ε 3 3 [ή 

σαντες εἰς ἀναστασιν ζωης, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πραξαντες εις ἄναστασιν 
ἆ ΒΗρτα νο, 19. 
ἑπ[τα 6. 88. κρίσεως. 4 οὐ δύναµαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω, 30 

κρίνω" καὶ ἡ κρίοις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν' ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ 
ο [ηίτα 8, 14. 

Γ Ίντα, 49, 1. 
Μαι. 8. 17. 
4 17. δ. 

ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πἐμψαντός µε [Πατρός ]. ὁμὰν ἐγὼ µαρ- 8ἱ 

τυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία µου οὐκ ἔστιν ἀληθής. | άλλος ἐστὶν 38 

ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ" καὶ οἶδα ὅτι ἁληθής ἐστι ἡ μαρτυρία, ἣν 

εδυρ 1.1. μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 6 'Ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ιωάννην ᾿ καὶ µεμαρ-- 58 

τύρηκε τῇ ἀληθείᾳ. ᾿Εγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν µαρτυρίαν λαµ- 34 

βώνω" ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. ἸἘΕκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ 36 

οεἀθΒ. ἈΝονν ἠεγο ποῖ ὃ υἱὸς, Ὀα{ υἱὸς Γοἱ]οννς ἐστὶ, 
απά {πο Ῥητα»θο σοι] ποί ος οἰπεγνν]δο απ υἱὸς 
ἀνθρώπου. ΊΤοΟΤΕΟΝΕΣ, ἴἶιεθ 86η5θ {ΟΥ νν]ίο] ἴνορε 
Οοπιπιοπίαίογς οοπίοπὰ {9 οφ παν ἀεάαοῖρ]ε [τοπ 
Ότο οΟΙΠΠΙΟΠ Ἱπίοτρτείαίίοι {ο πο ο Βομ οΓ 
ΠΠΠΠ Ἰαδ ονοτγ νετ τε[ί6τεηοθ {ο πα ἐπεαγπαξίοτι 
οῦ Οτίεί, απά ἠετοίοτε Ἱπαιρ]]ες ΗΙ5 αοηααἰπίαποθ 
να Παππά πβτπι(γ. (Βρ. ΜΙάάΙ.) ἴπ ἐς 
νίονν οἱ νο 86ἨΏ56 αἱ] ο αποϊεπί Εκροδίίοτς 
Ἀστος, απά 8ΟΠΠΘ οῇ νο πιοδί οπιπεπί Πποετη 
ο,ςς, 45 (Γοί., Τππρθ, ΜοτΙΒ, ΒοδΘΗΠΗ., ΚΗΙΠ., 
απά Γππα., νο οοππρατο α αἰπαῖ]αγ 15δε ο Υἱὸς 
ἀνθρώπου αἱ Μαι. χὶν. ὁδ. απά εἱκεν]ετο. ἜΓ]ας 
Όιο πιθαπίηςσ ἶς, αι Οτὶκί Ἠπία οοπιπη σε {ο 
Ἠίνη Ἰκανν]κα αιί]ογΙίγ {ο Ιιοίά Γπάσπιοπί αἲ να 
Ἰαδί ἆαγ [ου Πς ἈΠοδιαοτίαὶ οῆσο ννη] πο Ὁε 
οοπηρ]εία {11 Ίνα Ἠαίμ )πάσεά Ένα ννοτ]ά. Ἔ]νετα 
19 Ἠθτο α ΓΘΙΘΓΟΠΟΘ ἴο ο ὑποαγπαέίοπ οὗ Ολτίαί, 
νήσο] Ἱππρ]ίος Ἰή5 αοφπαϊπίαπος νη Ἰπαππαη {π- 
ΗτιπΙϊγ, απά οοπβειοπ]Υ 5 ΠίΠε5 ἴο ο ος 
Ἰπάσο.. Της 19 είτοπσ]ν οοπῄτπιοά Ὦν Ηεῦτ, ἵν. 
15. ννηοτο {ιο Αροβί]ο οχ]ογί5 Πἱ5 οοΠΥΘΓΙ5 κρατεῖν 
τῆς ὁμολογίας, ΙΠΒΙΠΗΕΙ α8 {6γ Ἠανε α στοαί Η]σ]ι- 
Ρεῖοςί ἵπ ἴΠο Ἠθανθῃς, νο 15 αἱ οπςς ὁ Υἱὸς τοῦ 
Θιοῦ απά Ὑἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 1 ἴθ νο πεπειρασµέ- 
νον τῶν ἀσθενειῶν, ἃο., δεῖης οπ]γ α 116 εχρτθβ- 
Βίοι οῇ {ιο Ίάεα 3οἨ οΓ ππση. Ταππρς Ίνας Ἠθγθ 4Π 
αρ]ο ποίς, 1π νο] νο σοο» {αγ {ο ρτονο (μαί ἴποτε 
5 Ἰοτο ππ οβροο]αὶ το[οτοπος {ο Οήκς Μεἁίαίο- 
πια] ο[ῆσε απά αοφιτοπιεηί οΓ {χο σΙῇ οὗ κα να]ομ 
Ὦ} 5 Ροτίοοί οὐοάίοπος; απά Ὠναί οχοτοῖδο οῇ 
Ἱπάσπησηϊ Ροτίαίης {ο Όλο τουνατά οἱ Οής οὔθάίεπςθ. 
966 15. ΜΗ. 19. 
8, 99. Νο Ίνανο Ἠσθτο α ἐγαπαίον ἴτοπι Ένα 

ππογαί {ο ο γ)ηηνίσαί τοδττοθοίίοἩ, απά πο ]1άμ- 
πηθηί οοπηοσίἰοᾷ νε Π, Μὴ θαυμάδετε Ίνα τοί- 
ο{οπος {ο ναί ννας απ]ά αἲ νν. 91. ἂ. 9ὅ 5 γοι πο 
τη νο /εγα/ ποοορία ο οἳ Όνοφε γνοτά», 5 Καῑη, 
παπά πέτπα, Ἱπιασίπα, ({οτ ναί ννου]ά γἱο]ά α νοτγ 
Γηισιὰ 9οηβο, ας ΙΓ Π ννοτο στοπίοτ ο ταῖς {ο 
Μηγίρά λα νο ἀοπά) Όί νο αἰεσογίσαί απά παν 
σα] α. 4. “ Ἠ/οπάοτ ποί αἲ νν]ναί Τ νάνο καἰὰ 
οῇ Οπής πποτα] του ἱν]βοσίίου ς [ος ο. Της Ργ8- 
ἱσα] τοκηγγοοίοη, ποισ] ποῖ α ννοτκ στοαίος πι Π- 
βο]{, γοῖ ννας, Ὦν νο οοηβδΠσησθς  ἀτονν ννη]ι 
Ἱ, πποτο αασακί απ ννοτίν οὗ αἀπήταίοι. 

90. οὐ ὀύναμαι --- οὐδέν.]. Δίναμαι ππὰ ἀπ ἐμαντοῦ 
πγο {ο ὃς (πκον ας αἲ ν. 19.ς οπ]ν νν]νας ἵ Όνοτο 
παιὰ οἳ απ ποἴἰο, ἶ9 Ἠοτο αρρ]ἱοπυ]ο {ο )πάσίπς. 
(Μα ννπαι). Όυτ Τοτὰ Ἴθτο, αν Ἀσοί οΏαογνο», 
τορθπί9 ήν ἀσο]αταϊίο οἱ Όλο οηµίτο οοἰποίάεπος 
οὗ ἀθείση απά ορογπ ίσο Ὀούννοση Όπο Ἐπίποτ απά 
ο Φομ. Π ἵνας Γπιροβείοίο Ίο «Ἰνου]ά ἆο αΠΥ 

Όπςσ ἵῃ Ἠ]ς ννοτ] α5 ἈΠοάϊαίος, Οἵ 48 .. ίγοπα 
ἄΠΥ πποίνε, {ο ἄπΥ οπᾶ, ος ὉΥ απγ Ρροννοτ, ἀπετεπί 
{τοπι 1οφε οῇ Όπο Εαίλνοτ, α5 νν]αί 5 ἆσπε Ὁγ 
Οτῖςί 19 απἀετείοος {ο ο ἆοπε νι Όνε 11 οοἩ- 
ΟΙΤΤΕΠΟΘ οἱ πο Εαίλετ, απά πεγείοτε σππποί Όαξ 
νε ]15:. 

--- 8 νγογάς ὅτι οὐ ζητῶ, ἃτο., 5ί5 αποϊ]χετ 
ΤΘΛΡΟΠ ΝΗΥ Ἰής Πιάσιπεηί 18 ]αρίς --- 56 Ἰε ἶ8 
ποί Ὀἱακεεὰ Ὁγ απγ ρτϊναίο Ιπίετεκί οἵ Ῥαβδίοη, 48 
Ἠπππαπ ]αάσος δοππείἴπιες ατε, Ὀαί τερατὀς αἱοπθ 
- . αλλος νν]]. Κο] 0 «. 

: ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ, ἃο.] «εις ρτοσεεάς {ο 
αἶνουν ας να μί8 ασίίοης ο υοξ κ παπά ο 
οατασίοτ ο 9 ἀοοίτίπε», ιο ἵ8 Ῥτονεά {ο ὃο 
Όνο Μεορείαας απά Πτι απίιο]ραίες πε οὐ]εσ[ίοι 
οοισµεὰ πα Ρτονθτυ]α] καγίησ] ἴπαί πο οπε 18 
ἓνίηοςς ἴπ 5 οἵνῃ σᾳα5ςϱ. Ἠεπάετ: “ΤΙ ννετο 

ίο Όθαι ννίπθςς οῇ πηγφο]{, [οπ]γ], πιν γνίπεκς 
νου] ποί ὃς ναά τ ἀληθὴς ἴνείης {οτ πιστός. 
1Ἴμας ποτε νν]] Ὃς πο ἀἴδοτεραπογ Ὀοδΐννεςῃ ννηαί 
9 φαἱά στο απά αἲ νυν. Ἠ. Ὁοπιρατο ΥΠ. ΙΤ 
ΊἨετε 5 απ ε]Ηρ. ΟΓ μόνος; ἃπά ἀληθὴς ἵ8 [οι 
πιστός. 

93, ἄλλος.] Ίν]ιο 8 Ἰετο πιθαηῖ, Όλο ΟΟΠΙΠΠΕΗ- 
ἰαίογς ατα πο Τῆ6 αποϊεπί απά οατ]γ 
πηοάθτη 0Ἠ65 5αρροβε «[ο]σε {με ; Ὀναί 5οπης 
πῃοτο τοσθηί 0Π65, π8 Καῑπ. απά ρε, ἴιε Εα- 
εν. Βπι αἰνουσ]ν ΕΥ ἵπακο οί α ἰ{ο]εταυ]θ 
ο.β6, γοί ἴπο Γοσπποτ Ιπίθτρτείαἴίοη ἶ9 5ο εἰτοηρ]γ 
οοπβγπιθὰ Ὦγ νν]ναί Γοἱ1οννς, Ὠναί Τ οπη. βοατος]γ 
ἀουὺί Όί Οναί 1{ 14 χα ἴτας οπ6. 

30, ὑμεῖς ---- ἀληθεία] 1. δα. Ύοι γουτεεῖνος Ἰανο 
Ἰδατὰ {λε γν]ίέηθβς πρροα]εά {ο ὮΥ 4 ραὐ]{ο παὶκδίοη, 
παπά Ίο Όογς ΓΘΜΙΙΠΙΟΠΥ οοποθτη!ηᾳ 15. Υου /αῦε 
ἑποτοίοτο παπι ΙΘΕΠΠΠΟΗΥ. 3ε6ο Ἱ. δ. 10. ἃ. 96, 
5 ζομπ ὃ, 6. 

94. ἐγὼ ὁὲ οὐ, ἃο.] Το 8οηκο ἵς: “' [καν πο 
Εής Ετουσὴ α ἀθκίτο Ρο {χο Ἰλοιος κ ήο]ι νά πηΔ 
{απο οσἩ Ὀοφβίονν.  νναηί--- ἶ σεζερέ ποῖ πο 168- 
ΟπιοΥ ο -- πηαη. Ἰ ου)γ αρρεαὶ {ο Όλο (οείί- 
πΊοην οὗ ὀοἷη, ἵπ οτε Ὠναι, Ὀοονίηα ἵπ πιο 
Οτο σ]ν Εναί ἐοβίπποῦΥ, Υ6 ΠΠΣΥ ὃς κανος. 

30. ὁ λύχνος ὁ καιόμενος.] Ἠοπάοτ ὔιε “' δγηῖπις 
απά αλ ση) τε νο] πϊπ]αίτΥ (σε 
Οαπαρῦ.) νάβ ο) α ροου]ίαγ ολατασίους Ίο ννας [νο 
εἰηρίο ρτορ]οί ἵπ ννοπα ἴἶνο οἱὰ Ὦαρθηκατἴοι ιά 
8 οοπρ]σοῃ, απ Ὁγ Ὕν]νοπα πο πονν ννπς ΙΠΊτο- 
ἀποσας Ὀνοτο[οτο, απ] ος Τ,οτὰν πηη]κίτν ἴοοῖς 
... παν Ἰακν ὃς καἱά {ο Ίνανο Όθδοι {ιο 
ἱσ]η οἳ ναί ροποτα ο.” . Μιάἁ]οι. Ὀνίπκα 
Όνοτο ἵ9 πἩ αηκίοη {ο κοπιθ ρηταςο (πει ουτγοηῖ 
(ο εἰσπ]ον αὖα οπ]ρ]τοπος ἴοποῖνογ: Ὑηίο]ν ἵ σοη- 
Ατιπσά πο ομ]ν Ὁγ ναί Ταρ]ηξ, καγς, Οναί ““α Ρεί- 

. 
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Ὅ  παιόμενος καὶ φαίνων' ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιασθῆναι πρὸς ὥραν 
Ἡ Μαι. 8. 17. 

7.5. 

- ας 3 . ὁϱ ὁ ’ ας 

96 ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. " Εγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν µείζω τοῦ Ιωάννου "41τ5 
Π ο. Ά. «Ά υ 2 

τὰ γὰρ ἔργα ἃ ἔδωκέ µοι ὃ Πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτὰ, αυτὰ τὰ ἔργα 
- - » ϐ3 ς Π αἷ ὰ ϊ λε 

3 ἃ ἐγὼ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ, Οτι ὃὁ Πατήρ µε ἀπέσταλκε. καὶ ο 
Άι 2 ’ 2 - 

πέµψας µε Πατὴρ αὐτὸς μεμαρτύρηκε περὶ ἐμοῦ. 

πατκ 1. 11. 
ἃ 9. Ἱ. 
Ίωακε 8. 29. 
ὅ 9. 95. 

.», . 3 - 

Ουτε φωνην αυτου «8 
Σ 3 ο . ; Λ ’ 3 - . 

35 ἀκηκόατε πώποτε, οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωρακατε. καὶ τὸν λόγον αυτου ἃ Ι5. 38. 
1 Εχοςᾶ. 98. 290. . 3 ο - ϱ/ ν) 3 η -” ’ ς ., 9 

οὐκ ἔχετε µένοντα ἐν ὑμῖν Ότι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος, τούτῳ Ὁυμεῖς Οὐ Ῥεωι, ὁ 19. 
1 Τ1πῃ, 6. 16. δ., -- ς; «οι ν 2 κ ἃ 

39 πιστεύετε. Σ᾿Ερευνᾶτε τὰς γραφᾶς, Οτι υμεῖς δοκεῖτε ἐν αυταϊῖς ζωηνι 1οἶνα 4. 18. 
8. 90 

2 ἃ 84. 16. πν ς 9 Ἆ ο ας Ἆ 40 αἰώνιον ἔχειν. (καὺ ἐκεῖναί εἰσιν αἳ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ") καὶ οὗ Γωλοις ον, 
9τ . , , ’ ἃ 3 / 2ἃ 24. 27. 

41 Θέλετε ἐλθεῖν πρός µε, ἵνα ζωὴν ἔχητε. «ὐξαν παρὰ ἀνθρώπων οὗ Άι 1. 1. 

49 λαμθάνω" ἆλλ᾽ ἔγνωκα ὑμᾶς, ὅτι τὴν 

βοπ {απποις {οτ ἨσΏί ο: Κπον]οάσε ννας σα]]εά α 
εαπά1ε, ἴπθ εαπά/ε ο έ]ιε Ἰ,αιο, νε ἰαπιρ ο) ἠἰσ]ιέ ;ὸ 
Όπε Ὁγ α Ῥᾶβρασο οἱ αἱοπιοι «Ἰατοβὶ οἶίοά ὮΥ 
Ί,απιρε; απἀ, Ὑαί 5 πποτε, ΡΥ Εοσ]αβ. χ]νΠ. 1. 
Χο ἴς νε πιείαρῃοτ πηπκπονη ἴπ πο Ο]αδείσαΙ 
ψΤΙΕΤΕς. 

---ᾖθελ. ἀγαλλ.] Τ]ο 56ηςο ἶ5, “΄ Ύο οτε ἆἱς- 
Ροσεἀ {ο τε]οίσε στεα!ί]γ ἵπ Πὶ5 σέ, Ὀαί οΠ]Υ ἔεπι- 
Ῥογαγί η, απ] Τε τερτονεὰ (είτ ν]οθς, νἨΘη ἴλεΥ 
βαϊά ιο /ιαά α Ώευι.. Ίωακε νΙ. 90. 90. 

96. Οατ Τ,οτά πονν 5ασσεςίς ἴε γεαδοπ ΝΠΥ ο 
πεεά ποί {πε ἴ8ΕΙΙΠΙΟΠΥ ΟΓ οσο]; απά ναί Ὁγ 
αἀάπεῖησ νε ἹπβπΙίεΙυ ννεϊἰσ]ίετ οπθ οῇ ἴμε 
ΕατΗΕΕ; αρρθα]]πσ {ο {πε τοοΓᾷ» ἴπε Ἐαίμοτ Ἰαί]ι 
υὀνακο να δν αὦ Ἠϊπι {ο αοσοπαρΙΙδ], απἀ αἀγετίίῃσ 
{ο νε (ε8ΗπΠΟΠΥ οἱ ἴἶνε Ῥτορλείς οἳ πε Ο. ΤΈ. 
Ὦν ἔργα ατθ πιθαπί οπρεοία]]γ πιγαείες, Ὀπί 
ποί {ο Εν οχο]ηβίοη οἱ οίεγ ΝΟΙΚ9 ευ]ίαῦ]α 
{ο νε ἈΠεβείαη. -ᾱ- χῖν. 11, 19.) ΌἨ ια 
{οτοςθ οἳ πο Ατίοἰε (τὴν) Ἰετο 5εε ΜΙάά]εί. 
. Α. ]. 8. 1. 

36, 5π. ΤΠε 5οη9εο ἵς Ἰεγο βοπιεν/ηαί οὔδοιτα, 
ππά οοπβεηπεπ!]γ οοπίτογετίεἁ. 9εε Ἠθο. 3Υη. 
ΗΕ Ἱονενετ, ὅιο ἀθο]πταίίοη απά {65ΙΠΙΟΠΥ Ἰετο 
βροκεπ οἱ ΠιαΥ ὃς (45 01ο οοπίεχί του αίτεβ) Ηπαῖτεὰ 
{ο Ὀεπτίης νπερς οὗ Οτι; απᾶ 1 Όιο ννοτάς 
νο ἆ εἰοβε]γ εοππεοίεὰ νι] Όνε ρτεσεάἴπα, 
456η56 νν]] ατίδε νετΥ 5μἱαῦ]ε; α5 {ο]]ονς: “« Ναγ, 
νο Εαήιον Ἠήπαβε]ξ, νν]νο Πα] κεπί ππς, Παίῃ Ώοτηε 
(βφίίπιοηγ οὗ πιο; αἰηνοισ] Ὑο Ἠανο ποί Ἰνδατὰ 
Ἠήπι απά1θ]γ, ποτ 8θεῃ Ἠήπα ΤΠ νἰδίρ]ε {οτι ἀ4θο]ατ- 
πρ ες (ο ΠΤΠΟΠΥ οὗ πιο... Βασ] Ταππρς, ΚαῑΠ., 
απά Έπαπη., 18 πο 66η96 οῇ νο ρᾳββασο, 
Τη6 απερήομ, οννθνες, 15, ἵνονν ἴἶνο ννοτὰ [ήθος] 
σαπ ὃε ρτονεά {ο Ἠανο αηγ ρ]ασε Ἠετθ. πε οΠ]γ 

{ο τοππονε ή ἀπ Πο] 19 {ο Β1ΡΡΟΒΘ απ 
ε)Ηρείς ος καίπερ, ας ἵπ Ηοῦ. ἵν. 1. οὐδὲν ὅναφ έρει 
ὀούλου, κύριος πάντων ὤν. 1 18 τας νο Ἠανο Ἰετο 
ποί 4 ἱείρ]α, ναί α ϱργὸ. Ὑεί Οἱ πιαΥ Ὃε το- 
μυς 0Π6 αΠΙΟΠΡ Όλο πππηΥ αποπηπ]{ος {ο ὃς 
παρ ον ἵπ 8ε, ο οἴνηα νυπίησς, Το {ρβ/Ιπιστη 
οἳ οσά Ίνετο ππθαπε, 9 Ειναι οἱ νο Βογίρίητος οἱ 
θνο Ο. Μ., «ροκοη ο ἵῃ νο ποχί νουκς, (Παπιο]γ, 
τη κ ἀρε]αγκήσηα, ρτοπήκθς, απά ρτορ]νοσίο» οὗ α 
Μεκααἷν, αἲ] (α]β11οά ἵπ ὀσκκ); απ Οἰνπί πὀνοτιοὰ 
ιο ἵπ Όνε ρεεορά(ηᾳ νογνο, ο ροιρεγ ο προγκίπσ 
πγαείε οοπιηναμήσοπεοὰ {ο Οκ, Οοππρατο ν]. 
απ. Της  ἵά ππρηπε (9 ΟΗἨρίη πρσον») Οναί 
νους ενα κοίίπρεε ς ἱπν]κρ]α, νο (πιό ἵ 
ανίάεη. 
Τ]ς ποτέ ποτό (ντε οῇ.) πα Ίο τοπάστοᾶ, 

“Ύσα, νο Ίνα ποῖ Ἰήκ Ὑγοτά [1. ο, νο με «φόφς, 
αὐήόίπα ἵπ νου, {, ο, γα κάβα Όνοπι πο {ο Μίη 
πι γους πμόν, κο ας [ο υπάοτκίαπά (ἰνοίτ ἴτιο 

ας κ - ὁ ὦ . . Ῥευι, 18. 15. 

αγαπη» του Φεου οὐκ ἔχετε ἐν 5πρτα 1. 46. 

Ἱπιροτέ; ος Ρετοείνε (πεῖτ Πα]β]πιεπί ἵη πιο; ἃ5 18 
ἀεε]αγεά Ρ]αἴπ]γ ἴπ (λε ποχί Υετςο. 

39. ἐρευνᾶτε τὰς γοαφάς.] Τί Ἰαθ Όεεῃ ἀεῦαίεά 
ψἨθί]ετ ἐρευνᾶτε, ουσηΐ ἴο Ὀε ἵακεπ α5 απ Ίπιρεγα- 
{ἴρο, ΟΥ 35 απ Ππαϊσαίέίυο. πα ΓΟΓΠΙΘΓ πιοίῃοά ἴ5 
αἀορίαά ὉΥ αἰπιοςί αἰ] {ιο αποϊοπέ, απά α στθαί τηὰ- 
1οτΙγ οἳ να πιοάετπ (οπηπιεηίαίοτς; {ο Ιαΐτου, 
Ὁγ να πιοδῖ επαἰπθηί πΙοάστΏ 0168 (Ῥεφϊάος νοπι, 
εορ ΥΠΐτίησα 4ε Ἄγπας, οιά. Ρ. 0Τ1., νν]ο Π]αδίταίες 
ναί 15 πιθαπί ὮΥ ἐρευνᾶτε, απἀ Βρ. Βι]] Ἠατπῃ, 
Αροςί. χ. 1Τ.): απά γη τθᾶδοῦ: Γογί]ο Ιπάϊς. 15, 
35 νο Ἠανε 56ΕΠ, Γ{αΓ ΠΠΟΤΘ αστοεαῦ]θ {ο ἴπθ οοΠ- 
{αχί, απά (.5 Τ,αππρθ απἀ ϱαππρῦ. 5ου) 15 τος υΙχ- 
εᾱἆ Ὦγ νε 5οορο ΟΡ {6 ραββασθ απά {ο «ουτ5θ οῇ 
ατσαπιθη6, ΝΟΥ ατα ἴπο οὐ]εοίίοπδ γΥμ]ο] Ἠανε 
Ῥεεῃ αἀναποσά ασαἶηςί 1 ΟΡ αΏγ υνεϊσΏέ: ννηῖ]α, οἨ 
{πα οίμειτ Ἰαπᾶ, να Γπιρεγα(ῖρο Ίπνο]νες α στθαί 
Ἠαγκηηθςς ἵπ τε[εγοηοθ Το {16 ὀοκεῖτε ]αςί αγ. 
Τηαί πα Ζονής ἀῑᾷ 5ο α ἀΙσεηί Ιηνεςἰσα(ίοη απἀ 
αίπάγ οἳ νε Βοπρίαχοας, ἶ9 ορτίαἶπ [Γοπη {]θ αποϊεπί 
αὐδϊηίσα] νήησ5. 3ο Ῥίτκο ΑΡοίἩμ: ««γοιρα 
εαπι [Ῥοτρίπταπα] εί νεγδα απ... Οἱ Τιοτάἆ 
γαπίς ΏΗ5, απά ΒΥ Ἱππρ]ίοαί]οπἨ οοπυπιοπάς ἴπεπη {ΟΥ 

ες Ῥαΐ οοιηρ]αίης (Παί ἐς Ίνα ποί Τίς ἆάπο οβοοί 
ἵπ Ὀτίπσίης επι {ο αεκπονψ]εάσαο Ἠίπι αφ {αῖτ 
Ῥανίοιτ, απά Όνας {ο ουίαϊηπ φα]ναίίοιπ Ὁγ ἨΗίπι, 
Της νο νετ αἀπιὶβείοι (παί (1ογ 5οατοἩ {ο 
Βοτρίητος Ιηνο]νος α]δο α ἰποῖί τορτοοβ, πο Ί]988 
Όταῃ Ὠναί (α5 πο Ῥτορ]ιαί βαγς) ΄«5οοίηᾳ, {6γ 56ο 
πο, Ρείπσ ρτοβς-πππάσᾶ, απά “ 8]1ονν οϐ Ἰδατί {ο 
Ῥο]ενο αἰὶ Εναί Όινο Ῥτορ]ιοίς Γοτοιο]ά ο Πάπα.) 
Τ]νο 86η8α πια ο {ά8 οχρτορβφο, “«Ύο Ιπάοθά 
βοατοῃ. ἀίσοπι]γ {νο Βοπίρίατος, εαρροβίηπσ αι 
ἵπ Όινοπα γε Ἰανθ [τονοπ]οά] πο νναγ ο αἰαϊπίησ 
οίοτηα] {ο ρου, αἰφηί, Ώιοβο ατθ {ευ νν]]ο]ι Ώθαγ 
ΓΕΡΠΠΙΟΠΥ οἱ πο]: απά [Υοί] Ὑο νν]] ποί οοπιθ 
ππ{ο πο [απά Ώδσοσπιο παΥ ἀἱδοῖρ]ος] ναί γο τπαΥ 
αι(αἶπ ήν Η[ο.. νο ρεποτα] 5οπ5ο 5 αἀπη]γαυ]γ 
οχρτορεοἆ Ὦγ Βρ. Βυ]1, αὈὶ 6αρτα, απά Ταππρο. 

40. Ἠοτο 19 πήπηπίοὰ νο οα5ο οῇ Οι ᾖή]ατο, 
Πππιο]γ, ἴἶνο ν/ππί ο α- ἀερορίίον {ο Ἱππραγία]]γ 
νοἰρ]ιν ενα ον]άρησο, 

--- {λθεῖν πρὸς Χ. ἵ8 α Ρηταβο οσουττίηρ α]δο αἲ νἱ. 
ο0, στ. 14. 40. ν, οτ. κ. 41. χὶν. θ., νο] αἰσηί- 
ῄο» {ο τονοτί {ο Σο παπά αοσορέ Επα 8 α Γοπς]ος 
απο Βανίουτ, 

41,40. Ου Τοτᾷ ΠΊΟΛΗΝ {ο 44Υ, τν ο ἆοσφ 
πο 5ο ροακ ας 1 Ἡο ποσοά Οιοῖγ {ομίίπποην οὐ 
ϱαποσῃ, Ὀἱ ο]ο]γ {ο ννατη ποπ οῇ νο ανν] οὐ- 
τοτ ἵπ νμίοἩ νογ ννοτο, Όπ ή Ἠο (αἱ ν. 49.) 
οπστα η απο Ίνογ κοπίσησο, οοπ{αἰπίησ (ο ΓΑΜΟΙ 
ΜΥ πουν ννου]ά ποῖ τουσίνο Ἠήπα αν ιο Νπομμίσς 
πο ν, ποσο Όνου Ἰνπά ποῖ ἴπο Ίονο οἱ 0ος (νο 
ἠτμί απὰ ρτοαί ργ/ποίρ]ο οὗ το μον) ἵπ Εποίγ Ποατίς, 
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1 Ἱπίτα 19. 43. 
Εοια, 2. 39. 

πι επ. ἃ. 15. 
ᾱ ο. 18. 
4 4ο. 10, 
θειι, 18. 15. 

η Ἐκοὰ. 12. 18. 
1.εν. 29. δ. 
Ναπι, 28, 16, 

ατκ δ. 05, 
Ίοακε 9. 12. 

Ρ0 Κίησε 4. 43. 

ᾳ 1 Βαπι, 9, 18. 

40. Τηϊς νογφο ἶ5, Τ οοποσῖνα, α αγία απ[ο]ά- 
οὗ {1ο βοπ{Ιπιοηί αἱ νογςο 41. απά {να βθηςο 8: 

0ΗΝ ΟΗΠΔΡ. Υ. 43-47. ΥΠ. 1---19. 

ἑαυτοῖς. γὼ ἐἑλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός µου, καὶ οὗ λαµ- 43 

ῥάνετέ µε" ἐὰν ἄλλος ἔλθη ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε. 

Ἰμ]ῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ 44 

τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὗ ζητεῖτε; Μἡ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ 4ξ 
κατηγοφήσω ὑμῶν πρὸς τὸν Πατέρα". ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν», Μωῦ- 

σης, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε 1 γὰρ ἐπιστεύεε ἸΜωῦσῃ, ἐπιστεύετε 46 
ὢν ἐμοί" περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. ΙΕὶ δὲ τοῖς ἐκείνου γράµ- 4Π 

μασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασι πιστεύσετε ; 

Ἡ. 

1ἀλιλαίας τῆς Ίιβεριάδος ' καὶ ηκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολὺς, ὅτι ἑώρων 

ΛΙΗ 14 ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ ἸΙησοῦς πέραν τῆς Φαλάσσης τῆς 

3 - ω δε. ο - .) ’ 2 - . 

αὐτοῦ τὰ σημεῖα, ἅ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. Ανῆλθε δὲ εἰς τὸ 
” 6 3 - 9 Π » . ΄ .) . - .] - η 7 . 

Ορος ο 1ησους, καὶ ἐκεῖ ἐκαίητο µετά των µαθητων αυτου. "ήν δὲ 

πι ο Ὁὁ - ἐγγὺς τὸ πάυχα ἡ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων. "Ἐπάρας οὖν ὃ Ἰησοῦς τοὺς 

ὀφθαλμοὺς, καὶ Φεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν, λέγει 

πρὸς τὸν Φίλιππου" Ιόθεν ἀγοράσομεν ἄρτους, ἵνα φάγωσιν οὗτοι ; 

({Γοῦτο δὲ ἔλεγε πειράζων αὐτόν" αὐτὸς γὰρ Ίδει τί ἔμελλε ποιεῖν.) 
3 ΄ . » , . ’ ” . .] 2 - 

Απεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος" «Πιακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν 
2 ” , ΄ --- ’ ’ ΄ εκ ν - . 

αυτοῖς, ἵνα ἕκαστος αὐτῶν» βραχύ τι λάῤη. «Πέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν 

ω ο | οὉ 
- 2 - .) Π 5 υ . 

μαῦητῶν αὐτοῦ, Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου" Ἑ Ἔστι παιδά- 
εν τ α »ν , »” . . ΄ ε] ΄ .] ΄ 

ριον Ἐν ὧδε, ὃ ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια". ἀλλὰ 
- ᾿ ΄ - - ” - . 

ταῦτα τί ἐστιν εἰς τουούτους; Εῑπε δὲ ὁ ἸΙησοῦς" ΙΠοιήσατε τοὺς 10 
, ” ω ΓΙ . 3 -- . σ 

ἀνθρώπους αναπεσεῖν. ον δὲ χόρτος πολυς ἐν τῷ τόπῳ. αγεπεσον οὖν 
”” ᾽ 7 9 . . 

οἳ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι. Ἱ Έλαβε δὲ τοὺς ἄρτους 11 
ς 2 - . . ’ . - .. 5 . Ν -- 

ο Ιησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας διέδωκε τοῖς μαθηταῖς, οἳ δὲ μαθηταὶ τοῖς 
, ΄ . 2 « 

ἀνακειμένοις  ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ᾖθελον. Ὡς δὲ ἐἑνε- 18 
, . - ” ῴ φ, . 

πλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα 
’ ϱ/’ ΄ 3 ’ ΄ ε) 9 . ’ 

κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 3Συνήγαγον οὔν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα 18 
΄ ’ - , ”” - «ϱ. 

κοφίνους κλασµαιων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων», ἅ ἐπερίσσευσε 

{οτ ΤΡ ου Ἰπά, ου ννου]ά Ἠανε Ὀε]ίονοά ο Ηίπῃ. 
(Ότε. ον απά Παπππποπά,) ἵπ 

ηί ποσᾷ ποί ἨππΙαΠ σἱοτΥ, Ώδσσαςο 1 οαπηθ απίο 
γοι νι Ὠινίπο ααἰποτῖίγ.  Ὑαί, δο Ρ6ΓΥΕ6Γ5Θ6 αΓθ 
γα, ναί ΙΓ αποίνοτ «που]ά οοπαο νυν ο]Υ 18 οιοτι 
(1. ο. πα) απο (γ, Εἷπαι γθ νν]. αάπητι 

44. Ἠοτο 15 5ησσοκίοὰ ἴ]γο γεακοπ Γοτ ΟΙ8 ΡΓΟΓΕΤ- 
6ησς, ΠΠΠΙΘΙΥ, ἴο Ἱπῆπσοποςο ο) απαθήἶοι, Υαἱη- 
Ίοτυ, απά ννοτ]ά]γ-πιπάσεάποςς. ἜΤ]ο πῶς ὀύνασθε, 
(νο ἴ {ο ὃνα απάθγείους οοπιραταἑὸ, ᾳ. ᾱ. Ἠονν 
οπη 1 ο οχροοίοά Ὀί Οναί). αφ Γαππρθ τοΠΙΑΓΚΕ, 
Ππιρ]]ες Οναί πο οτἰσίη ο) Οπής Γπαθί τν γης Ροί- 
νογα!(γ ο) νν], απά εαο] Ἰαγάποςς οὗ Πδατε Όναί 
Όπου τοοµ/ά ποῖ οοππο {ο Οητῖκέ, 

45. μὴ δοκεῖτε, δτς.] Ἱ. ο. ἡ Ἱηπ]ς ποῖ ναί ἵ νυν] 
πσομ5ε γοι {ο ιο ποτ, Της ἵ πρεά πο ἆο, 
εἶπορ Μήοφος παπά Ἠ]ς ννπίηας ουν] Όο καβ]οῖοπί 
ποσΙΒΘΤΝ: 1, ο. γο κ] ο οοπἀσπιποά Γοτ ποί Ἰνδ- 
Πδνίης ήν νντἶησς ννλ]ο]ν (οφεἰθν οἳ ππο, Ὀοι Ὦγ 
εχκργθβς Ῥρτοάἱοιίοπς, απά Ὦγ ἐγρίοαὶ τερτοβεπί{α- 
Ποπ, Ἀοο Πτίηση 4ο Άνπαα. ἡ 999. 

40. Τ]οῖγ ρτοίοπσοε ΓοΥ πο Ὀο]ιονίηα ἵπ Ολτῖκί 
ννογο (Ἴ1οβο ἴννο, Οποῖγ 1ονο το 0 απά νο του- 
οΓοποο Γοτ νο Ίανν οὗ Ἀΐοκος: Ογῖκί αἸνοννς αἲ ν. 
40. Όνον οο]ά Ίνηνο πο ἴτας σης {ο (ο; απά ἵπ 
8 γοιςο, ναί νου Ἰιαὰ πο τον] Γαἶδι ὑπ οθες ; 

---περὶ ἐμοῦ ἔγραφεν] ἱ. 6. ποί ΟΠΙΥ εοννοά Ὁγ 
ναί πλατκ5 α Ὠ]νίπε Ἱοραίο πιὶσ]{ ο ἀῑκεαπραϊκη- 
οᾱ ΓΓοια α [αι] ρτορῄηθί, (566 Ώου, κν 1, 10. 5ος.) 
μη Ργοάἱοίοὰ ἴἶνο οοπαίπῃᾳ ο χο απ]ιος οΓ α Ὀείίος 
το]]σίοη. 

41. Ὦε6 εχροςίοἆ {ο μῖνο πῶς ----πιστ.] Ίου «μα το 
ογοάθπεςΊ Ἀεο ποτ Οτ. ὁ 98. ὃ. απά Οοπειρ 
1ο] χὶν. 1. 

ΥΠ. Οµ ν. 1 --- 14. κοο Μαι, χὶν. 19-91, απἀ 
Νοίο8. ΛΑ ν. 6. περάζων 18 ΓΟΓ δοκιμάζων. 

Ὦ, παιδάριον] α γουῦι, Ὕρλ Ὀείνεον Ὀογλοοά 
ππά ππαπ]οσά, Της ννας ρτοῦαῦ]ν α Ὀακογς 8οτγ- 
απῖ, Ὑ ο Ἰπὰ ἵνεοι κοηί {ο ἀἱ οΓ Ῥτουὰἆ ἵπ α 
Ίασο Ἀηθτο, Τοπ ἴἶιο πια ΜΕ εαάο οο]]οοίσᾶ, ἰὲ νναθ 
Ἰκοῖν ιο οὐἵαίη α τοπὰν φαἱο. 

10. ἦν δὲ χόρτος --- τόπῳ.] Απὰ ενας 1 ννου]ὰ ὃς 
νουν επ αυ]ο Γοτ νο κ Όπ Όνοςο Ιποὶ- 
ἀοπία] απᾶ ρατοη (νο ἰοσὶ οἰτουπηβίαηοςς, νν]ήο]ι, 48 
Ὀτ. Ῥα]ευ οὔαογνος, Ἱπατκ απ ογο-νηοκας γη 
νίο] Τ ννου]ά οοππρατο ᾗ Απ ἵν. 8, 1. 
οιγικόφυτον ὅέ ἐστι τὸ χώριον. Χ6πορ]. Απαὺ, ἶ. 4 
ε ἐζελαίνει ἐπὶ τὸν Χάλον πιά, πλ κ.» καὶ 
ο... Ἐκολν]. Ῥετε. 610. -λνν μι ὃν 
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ς τΏοι!, 18. 15, 
Ο κε Τ. 16. 

24. 19, 3 - 5/ τ 2 - λ ς ’ 

Ἰησοῦς, ἔλεγον ' Ότι οὗτός ἐστιν αληθώς ὁ προφήτης ο ἐρχομενος εἰς δαρα 1. 31. 
3 - 5 Ἡ ς ’ τρ. ἤ 

16 τὸν κόσμον. ᾿Ιησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν τον τ. 30. 
. [ο] ’ λ. Ἀ , 3 ’ ’ Ἀ λ., ΔΦ αν. 

αύτον, ἕνα ποιησωσιν αὖὐτον ῥασιλέα, Ανεχωφησε παλιν εἰς τὸ Ορος αὗτος 
ν. 5 Μαίί, 14, 2δς ς 3 , ͵ 3 σπ 

16 μόνος. "ως δὲ ὀψία ἐγένειο, κατέησαν οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν Μωκδ «τ. 

11 Φάλασσαν ' καὶ ἐμβάντες εἰς τὸ πλοῖον, ἤρχοντο πέραν τῆς Φαλάσσης 

εἲ Καπερναούμ. Καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνε, καὶ οὐκ ἐληλύθει πρὸς 
18 αὐτοὺς ὃ Ἰησοῦς ἤ τε θάλασσα, ἀνέμου μεγάλου πνέοντος, διηγείρετο. 

19 Ἐληλακότες οὖν ὥς σταδίους εἰκοσιπέντε ἢ τριάκοντα, Θεωροῦσι τὸν 

Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς Θαλάσσης, καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμε- 

20 νον" καὶ ἐφοβήθησαν. Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Εγώ εἰμι' μὴ φοβεῖσθε. 

91 Ἠθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἲς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο 

ἐπὶ τῆς γῆς εἲς ἦν ὑπῆγον. 

» ἍἨΤῇ ἐπαύριον ὃ Όχλος ὃ ἑστηκῶς πέραν τῆς Θαλάσσης, ἰδὼν ὅτι 
3 Σ Γ - ” 5ὶ ῃ 

πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέῤησαν οἳ μαθηταὶ 
2 - κά 3 -” ”ω ο 3 κ 6: ν ὃν Δ 

αὐτοῦ, καὶ οτι οὐ συνεισηλῶε τοῖς μαώθηταῖς αὐτου ο Ιησους εις το 
3 ᾽ 3 ο) ο» δα. ῃ ΓΙ 

23 πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον" (ἄλλα δὲ ἠλθε 
,  μ.- ’ Ξ - ο Γ ο, ., ' » 2 

πλοιάρια ἐκ Τιῤεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου Οπου ἔφαγον τὸν ἄρτον, εὐ- 
Π - , 4 ϱ/ 5 ε ν 5) 3 » 3 

24 χαριστησαντος του Κυρίου ) ὅτε οὖν εἶδεν ὃ Όχλος ὅτι Ιησοῦς οὐκ 
.. λως 3 ” 3 3 9 

ἔστιν ἐκεῖ, οὐδὲ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν [καὶ] αὐτοὶ εἲς τὰ πλοῖα, 
{βαρτα 1. αι. - ᾽ 2 - κ 32 

95 καὶ ἠλθον εἲς Καπερναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ιησοῦν. Καὶ εὑρόντες αὐτὸν πο. 
͵ σε , 3 π αι ας ; στ 3 ο... 

96 πέραν της Ὁαλασσης, εἶπον αυτῳ' Ῥαῤβὶ, ποτε ὧδε γέγονας; Απε-ἡ ἀιν 
. ο ο” 2 ή - ὁ να τα 4 οφ , ὡς ο Μας. 8. 

κρίθη αυτοις ο /ησους και ειπεν μην αμιν λέγω ναι ζητεῖῦτέ ἁ ι7.5. 
ο, δέ 

Ματ]. 11. 3 5“ 3, ” 3 »] 5/ 3 -- Γ -” .». Ν Γ 4 9.7. 

µε οὐχ οτι εἴδετε σηµεῖα, ἆλλ οτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορ- ο... 
᾿ ’ . Γ - . 2 , 3 Δ 3 

91 τάσθητε. " Εργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, αλλὰ τὴν πα 

14. Οµ πε ἀϊπετεποο Ὀείνγεεῃ Επί5 παίτασ]ε απἀ 
Ώνοφε ος λ{ομες 5εε Οτοί., Ἰμαππρε, απἀ Ἠοδεππῃ., 
ἵπ Ἠεοεῃα. ΒΥΠΟΡ. 

10 ---- - Βεο Νοῖςς οπ Λαίί. χὶν. 23, 5α. απά 
Ματίς νἱ, 40, 9εαα. 

19. λλλν σας, Ταπιρε αἆάποες Ῥο]ακ 1. 9. 
κύμα ἐγειρόμενον, ὑποκινοίμενον. 

21. ἤβελον λαβεῖν αὐτόν.] Το τεπιονο α ἰπ]βίησ 
ἀἴποτεραπογ νντεῖ Ενα οἵἵνετ Εναησο]είς, ἴἶιο Ὀορί 
ππούετη ϱοπιπιεπίαίογ ἴπκα {νο 86Π56 {ο ε, 
“νε νηΗπαϊγ τεσεῖνες, νο] 1 ανα ἵπ Ἠε- 
οεπς, Άγῃη, οοπῄτιπεὰ ἴποπι βενογα]ὶ ρᾶβ5ασος ο{ 
Ότο (]ηκκίσα] ννγιίοτ. 

23. ὃν ἑστηκῶς] 1. ο. νο Ἠπα τοπιαϊποά νετο {οτ 
Όνα ρήτρο»ς, ἴ 8οθπης, οὗ ἀο]μεταίίηα, νν]εί]ετ 
- «Ἠου]ά ο. ὀ μη» 45 Ν{οβκία]ι. 

. Όατ Τ,οτὰ, οὐκοτνίηπσ (παπί νο πιη]Η(πάα 
νο] βοσκοὰ το Ἠπι ννετο ἱπβισποσά ποί ὮΒΥ πα 
ἀθείτο Γον κρίτταα] Ἱπιρτονεππεπε, Ὀπί {ου ννοτ]ά]γ 
πάναμίαρε, ἴπκον οσσπκίοη [Τοπι πο παίατα] απ 
εαγη]γ νι ον νν ή οι Ίο Ἠπά καρρ]ἰοὰ Όνοπα, 
(ο αάνοτι (ο αρ]τίτααΙ απά οε]ομίαὶ πατίπποηί ; 
κα. Ίων πππΕἩ πποτο ΑΠΧΙΟΙΑ 1νογ ουρά {ο 
Ῥε [ον Όνο πεφα κο οὗ κρίτίέαα] εἴαη οἩ σοτρο- 
τοπ] που πνεηε, ΤΠ ροπίοη, [τοπ ν. 20. ἴο 
60. Ἐν Ίνδοι Ένα καμήοσί οῇ ππαο]ν ἀἱκοιμκίοη 
αίποπα Οσπιοπαίογε, κοπο ο νι οπη (48 Κπίπ.) 
καρροκς νο ο. χμ Νήσο ροτνηὔ ος 1ο Ἠπνο 
Ῥδοῃ οεσακοπεὰ Ὦγ νο Ενπηρο (κιν οπές ρατί 
ο ναί να νο καί, Την γίονν, Ἡοννονοτ, Ἰἶον 
σροῃ το κοτίου οὔήοείοῃ, Ἰοίηα Ἡγρουε ίσα] απιά 

”- 

απαι{μοτίσεᾶ, απά ρτοοθεᾶῖπσ προπ απ απεουπὰ 
τἱποῖρ]θ. Μασ] οἳ Όιο ἀπΠοι]ίγ, 1 αρρτε]επᾶ, 

15 {ο Όε αἰτίραίοά {ο πε ἨϊσηΙγ βσιταῖνε οαβί οϐ 
πο οχρτθΒΕΙΟΠΒ, απά ια Ὀγον]ίγ οῇ ένα Ρ]ιταβθο]- 
ου: Ὀπί πιοδί οῇ αἰ] Ὦγ πε ρ6ίδοΠ8 αἀάτοβθοά 
Ῥεϊπς ἀππετοπί ἵπ ἀῑετοπί ρατί5 οῇ {πο ἀἱδοοιπςο, 
ΟΥ Τοτὰ φοιπείίππος αάτοςςθς ἴ]ιο /ἰσ]εγ εἰαδφες, 
νο Ἠετε, ΠΊΟΤΘ ΟΥ 65, 1]]-αβοοίοά {ο πας αἲ 
οίνου {ππποἙ, (νο {οι0ϱ/ οἰαδδεδ, ΝΠΟ Ὕνοτο προῃ {ιο 
νγ]ο]ε ορ//-αἱκροφεά, Ὀαί εχορθΙπσ]γ ἆπ]] οῇ οοπ- 
Ρτομοηδίοῃ., απά απἰ{ο ἰσποταπί οῇ Ηῖς (παρ οἶαΓ- 
ποίΐετ α9 ΑἎοπ ο ἄοα. ἜΤ]αθ νο βπά αἱ νι]. 12. 
Ώιοβο {προ εἶαβδες αἱ ογάβα]οπα, οῇ ννηίο] οπο φαϊά 
ος 615, «ο ἵδα σοοά πααη 5”). οἱ]λοτς, “παν, Όαί 
Ίο ἀεσο]νδί]ῃ {ιο ροορ]ο.’) Κοὺν Ελίς᾽ εν]! ΄αιῖθ- 
[ποιοτί]γ αοσοιπέ Γοτ νο {ᾖποφαοπί τορο(οπβ οῇ 
πο β4ΠΠς βοπ/πποηί, ννμίοὮ πηϊσηί οἴμογννίδο Ὦο 
(ουσ ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΣΓΥ. ἵπ θα 68868, οἱίπογ οιγ 
Τ,οτὰ τορ]ίοβ {ο πο οβ]ασίίοΠΒ, ΟΥ ΤΟΠΠΟΝΟΡ {ιο 
αογηρ]ο» οὔ, νο νο ο11ββ8ος ἴπ φεραγαίο αρ β Νο : 
οἵ, ἵπ σοπηραμβίοη {ο νο ἴσποταπορ απά ὀπ]ποββ 
ο νο πια] πάς, οοπάσβοθΠ(Β {ο τοροπί {ιο ϱ4ππθ 
ἠήπσ πποτο ἴππη οπσς, ἵπ ογάοτ {ο Ιππρτομς 1 ΠπΟΓΘ 
αίτοπρ!]γ οπ Ονοίγ πμ, 

αι ὀργάδεσθε μὴ, ἃς,] Ἐργάδεσθαι Ἠστο, 38 
οβ ση ἵῃπ Όντο (Ππκείσα] νντἰίοτα, ἀσποίον, (οσοί]νοτ 
νι προσ, π [ο ἵπ ραπίπ ος ποφατοπηθηί, 
Τήνο 1 βοηκο, πο, ἵ8: '«Ἰαρουτ ἴο ποφμ]το,” 
᾽Απολλ, ἀσποίσα ναί (ογππϊπαίος πποτο]ν ἵπ απ]- 
πι] Πα, Το πποίαρ]ῃογ ἵπ βρῶσιν µίνουσαν ἵψ 
ΒΗ6]Ἡ ας { οοΠΙΠΟΠ ἵπ αἲ) Ἱαπρααρος, "ο ἀλλὰ 8 

Ἡν 
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Αρῶσιν τὴν µένουσαν εἰς ζωήν αἰωνιον, ἡν ὁ Τίὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν 

δώσει". ποῦτον γὰρ ὁ ΙΠατὴρ ἐσφράχισεν ὁ Θεός Εϊπον οὖν πρὸς 35 
ἃ 1 οἶπ ἃ. 28, αὐτόν" Τΐ ποιοῦμεν, ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ; Ἡ Απεκρίθη 59 

3 - στ ε) τν. 9 . . .. 

ὁ {ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς' Ίοῦτό ἐστι τὸ ἔφγον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πι- 
χ Μαι, 19, 88. 
4161, 
Ναεκ 8, 11. 
Ίνακε 1. 39. 
1 Όοι, 1. 
τπτ, 16, 4, 

Ναπι, 1. 7. 
Ῥκι]. 78. 4. 

1. 16. 90, 
1 ος, 10, 8. 

στεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 3 Εἶπον οὖν αὐτῷ ΣΤ οὖν ποιεῖς 90 

σὺ σηµεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐφγάζη,; 7 Οἱ πατέ- 3ἱ 
ρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστι γεγραμμένον 

ρτον ἐκ τοῦ οὐφανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. Εἶπεν οὖν 38 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς' ᾽αμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν: Οὐ Μωῦσῆς δέδωκεν ὑμῖν 
. - 3 - .] 2 - 

τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ" ἆλλ ὁ Πατήρ µου δίδωσιν ἡμῖν τὸν ἄρτον 
- α) - 3 ιά 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἆλη ιόν. ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐσιὶν ὁ κατα- 38 
’ - 3 . . - τσ . 

ῥωΐνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσµῳ. ἍΕἶπον οὖν πρὸς 34 
κ Εοο]. 94, 99. 
Ίνα, 65. 1. 
5 «ρτα 4, 14, 
ἱπίτα 7. ὃ7. 

.... 
αυτον Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 3 εἶπε δὲ αὐτοῖς 36 

ὁ Ιησοῦς" Εγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς" ὁ ἐρχόμενος πρός µε οὐ μὴ 
ῳ 3 

πευάση ' καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήση πώποτε. αλλ εἶπον 36 
ὮΥ πιοςί τοσθπί (Οοπηπιθηίαίοτς τοπάετεά ποπ {απι 
---(μὰπι. Επί ναί ρτϊποῖρἰο ἵπ οὐκ --- ἀλλὰ απά 
ὴ ---- ἀλλὰ Ἰαπ5 Ῥεεπ τεσθπ!ί]γ ἀδριίεά Ὦγ Ώοε 

ἡμοιιο, ΦοἩ]11655, απἀ ποτ, ατ. Ρ. 109: απά 
Ιπάεεὰ γη] 8ΟΠ16 ΓΘάΡΟΠ, εβρεοἰα]]γ 45 6ΟΠΟΕΤΗΒ 
μὴ --- ἀλλά. ' 

--- ἐσφράγισεν] “' οοπβτπηοᾶ, παογίπεᾶ, οοπι- 
πηἰβείοηθά, ας 1 νοτο νυν α βοα], Ν νο] 
οοηίγας(5 απά ογἀετς Ίνετε 5οα]ες.”) 

28. Ἠοτο {νου ας Ἰοιυ νου ππαν οὐίαϊπ ἴἼγορο 
Ῥδηεβ!ί5, οἵ σαΐπ (πο αρρτοβαίίοη οἳ ᾳοά,. ΒΥ τὰ 
ἔργα τοῦ Θεοῦ το πιεαπί ἴἶνο ποίίοης νήσο] ατα 
οπ]οίηος γ 94, α5 Ρε. . 19. ἀνο καστίβος» ο ᾳοἀ. 

ὦς, Οπ Όινο ΓΗ] ἱππιροτί οὗ Όνε οχρτοβείοη πι- 
στείειν εἰς ᾿Ιησοῦν 596 ἴἶο οἸαῦογαίο ἀῑδοιφείοῃ ο 
έπη, νο νδ]] οχρ]αῖης 1 ᾗαδαπῃ ασποδεεγε πο 
βι5οΐρογο (πποπαπη κα]. (15 ἨάΠΙΑΠΙΡ 4ΠΟΤΟΤΕΠΙ νθ- 
ΓἱββΙΠΙάΤΗ οἱ ρεγ[οσ(Ιβδίπαπα, ΞΘΓΥΑΤΟΓΕΙΑ ΠΙάἶ 
υπίσπα, αἀθοφπο 48 60 κα]αίοπα ΟΠΟΙΑ Ἠη]ης οί 
βαέαγα. ία οχροίοτο οί οχροοίατο. ἜΤ]νο Ιεατπεὰ 
Οοπηπιοπίαἔογ Πα511γ τοππατκς, “πουν Ἱπιροτίαπί ἶ8 
Ὀπίς Ῥαρρασε {ο ονίπος {νο πεοθβε]ίν ο) Πα Γαἱ τι 
(ο Ολγίκήαηςς αἶκο, ναί Π 19 α- ης πο ήπιαπι 
Ῥαι αἰρίπο, 5 Ὀοῖης ναί (αοἆ τοφῖτος {ΟΠΠ ϱνΟΓΥ 
οπ6, παπά Ὁγ νν]ήσ]ι αἴοπε ης οππ ο ποσορίαῦ]α {ο 
(ο. Το ρογ8οή5 Ἠοετο αἀἀτορείπς /6βδας ν/θτθ 
Ρτοῦαῦ]ν ο) {ιο Πσ]εγ οἰαφφο. ἨἈοιπο ΟΡ Όχθια 
Ρτορα!ν Ἠαά ποί (ποπικε]νος νηηθεςθά πα Ἰπίο 
πηϊτασίο ουσ Τιοτὰ Ἠπά νοτκοά, απά παν ανα 
νο {ο 56ο οπο ἨΝοτκες. Ἠονενοτ, Ὦγ αἀνοτί- 
ἵπσ {ο ΝΤοβος) σα] πα ἀοννπ Ἱππππα Γοπι θα, 
Όπου 8οοπῃ {ο Ἠανο ἀθείτες, Ναί Ὕναβ Ὦν νο ανν 
ΟΕ εἶναι πο τορατάεὰ αξ πο οπ]γ αποφπῖνοσα] 
του οϐ Πϊνϊίπο πιὶφβίοι, α αἶση [οπι Ἠθανθῃ 

{κασ] α5 Όγο οπ]]πσ 4η να] ουδ πος 
Ρτίναίο, ἰπαρίο, απᾶά αποβίοπίαίοις, δαί ραρ]ίο, 
οοπερίσαοις, απά αἰτκίπςσ νο 86ΠΡ6Α. 

95]. τὸ μάννα.] Ἠοεπάοτ ἴε πμ. Όπ Όνο 
ἀοτίναίοι ο νο ννοτὰ νο (οππππση{α{οτ ατθ πο 
αστοσά ς νν]νοί]οι γοπα να ἨΠεῦυ. ΝΥΊ 3) το]ιαί ἴς 

(ία 7 οἵ ΓΤΟΠΙ Σ113}, ἵο ΠπραδΗΡε, ΟΙ Ῥγερα)ε, ἜΤ]νο 
τοςσπί (πε Πία {ους οη]ατσο πο] ἵπ ἀοεοτίσίης 
ιο ο ΠΙΟ ΠΙΑΠΗΑ ννλίο, 1 Όιο Εαδι, ΕΠ] νο- 
ἀθννα ἴ]νο ρτουπά Ὦν πἰσ], απά {9 οο]]οσίοά ἵπ ο 
ππογηίπα, απ πηπὰςο ἰπίο α Κἰπὰ οὗ σακο, ἜΤ]ο 
ἰάοπίιεν, οννονου, οἱ (ή νν τν νο πππηηπ. οὗ νο 
Ιογασ] ος, ἵ9 ταί]νοτ (αζ εν {ου αγαηεά επ ρτονος, 
ἸἨογο αγο Ἰπάσεὰ κο ΠΙπΗΥ ἱππροτίαηί ὀῑνεγείεἙ 

Ρείννεεη ἴ]ια (νο (ροϊπίθὰ ουί Ὦγ Ὠενγ]ίπρ ἵπ 8 
0096, 5. Π. Τ.) 5 οοπιρ]είε]γ {ο οφίαθ]1ὴ Όλο 
πιίτασ]ος ππίυτο οῇ πα ἱταπκασίίοἨ, νι Όχοςς 
νο αἁ πεί πε οτοάΙυ1 τν οἱ Ἀῆορες. {ενναν οα]]οὰ 
6 Ῥτοαά [τοπι Ἠεανεῃ,” ὀγραά --- Ῥεεπαςδε πιπὰε πρ 
Ιπίο ο«ακες κε νε παἴιτα] ππαππα: απά /γοπι Ίνεα- 
Όεπ, 5 Ὀεῖηρ νε ρῖῇ οἳ ἀοἆ. 

55. οὐ Μωῦσῆς ---- οὐρανοῦ, δτο.] Τὸν ἄρτον εί]. 
ἀληθιωόν. "Οι [,οτᾷ ἀεο]αταίίοη Ἱππροτίς ναί 1 
18 ἵπ α ευ οτάιπαίε 86Ἠ86 οπ]γ ναί νν]ναί ἆτορ 
{τοπι ο οἰοιάς, απά Ίνας θεπί Γοτ νο πουΓΙς]- 
πιεηί οῇ να Ῥοάγ, 550181 πιοτία], οοπ]ά ὃε οα]]εὰ 
Όιαο Ῥτεπά οὗ Ἡεανεπ, Ὀείπρ Ὀπί α ἵγρε οἳ Όναι 
ν/μ{ο] Ἰαϊ ἀθεσοεπάεά {τοπι ἴἶνο Ἰνεαγεη ο) Ἠεαν- 
εης, Γογ πουτὶκμίης νο Ἱπππποτία] ου] απίο εἴε- 
πα] Ἠ[ο, απά νἨίο 1 Ὀπετείοτε, ἵπ πο πηοφβί 
βα0]ήπης 86η56, ἴἶνο ῥγεαᾶ ο) Μεανοπ.. (0 απιρῦ.) 
"Ου Τ,οτὰ ππθαης ἴαί ἴνετο {5 αξ πιο] ἀῑπεγ- 
οηςο Ῥείννθεῃ πο [ου ... Ὦγ Μοεε», απά 
Όναί νν ή ον 5 Ἐαί]ιοτ ννου]ά Ὀοδείονν, ας Ὀοΐννθεῃ 
Όιο Ὀοῦυ απά πε βοα], Ῥείννθεη ἴοπιροταὶ παπά 
είογπα] δα, επτί] απά Ἠοανεπ.” τα ται 

99. ὃ γὰρ ἄοτος, ἃο.] Ἠετε οι Τ,οτὰ, ἵπ εκ- 
Ρ]απα(ἶοι, ους το]ιαί κογὲ οὗ Ὀτεπά Ἰδ πιοπης 
6ΥεΠ ΗΙΜΦΕΙ.Ε, 48 ης αππίλογ οὗ Όναι ο 
ννμ]οὮ πουτίκ]ες νο 9ου], απά Ἰεπάς απίο εαἶνα- 
ἴἴονς αἀνοετιεά ἴο ἵπ νο νοτάς ζωὴν διδοὺς τῷ 
κόσµῳ, ννμ]ο]ι αἰ]αάο {ο Ένα στεαί ἀοείτίπο ο Όνο 
Αοπεπιοπί, Ὦν νμῖοἩ κα]ναίοη ννας ρίνοη {ο α 
ννοτ]ὰ ἀοπά ἵπ {γθεραφκος παπά 5ἶης. 
94. κρηλ Ἐ]ο ρο6ύεοης νο πονν εροα 5οοπα 

(ο ὃς ποῖ ἴἶνο Α4ΠΠΟ Ἠ]νο Ἰαά ἀσπιαπάσά α εἶσῃ 
Ῥπς νο οοπποπ τὰ γν : νο ἱσπογαπί]ν «αρροεθἆ 
Οναί ο ννας εροακἰ οἳ οοτρογθα] Ὀγοπά, κο] 48 
Μο8ος Ἠαὰ ρτος ᾖοιι Ἠθανοη ου νεῖτ Γοτθ- 
ϱμ1ἱογς. η [κο ΠΙΑΗΠΟΣ νο Βαπαλγίση ννοπηση, 
αἱ ἵν. 10. 84ΥΝ, κύριε, ὅός μοι τοῦτο τὸ ὕόωρ. 

36. ἐγώ εἰμι, ἃο.] Ουτ Τιοτά πον Ῥτοσθεᾷς {ο 
Όνο φεοοπά ροἱηί ἴο Ὁς οχρ]αϊπες ἵπ Μμ]ς ἀἴδοουγκο. 
κα. ο Τ 18 Τ νν]νο απα Οναί Ὀτοιὰ ο) Π[ο, ο Ὀοίπα 

ὖἷς Ῥτοσ τετ απά Ὀδείοννοτ ο) κα]ναίοης {ΟΥ νν]λο- 
βοονοτ Ὀδοσιες παν ἀῑδοιρίο απά επιῦταςςς ΠΙΥ 
ἀοσίτίπο, ανα]] ανα πο ἀθείτο Γοτ απ Ελίης ΓΙΓ- 
Όνοτ, Ἱνανίπας αἲ] ναί ἵ πθσσκεατν ἴο ἵποκς απὰ 
κα]ναίίοῃ.”.. Ἀοο ἵν, 14. απά Νοῖς, απά Ίνετο τ, 
Α. ΟΊαηκο,  ἐρχόμενος πρός µε ἴ8 θᾳαἱνα]οηὲ {ο 
ὃ πιστείων εἲς ἐμὲ νν πο] (οἱοννα, 

90, ἀλλ) εἶπον ---- πιστείετε.] ΈλἼετο ἵ Ἠθτο 8οπιο 
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ο 3 ς ο 3 ὑμῖν ' ὅτι καὶ ἑωράκατέ µε, καὶ οὐ πιστεύετε. ΙΙᾶν ὃ δίδωσέ µοι ο Πατηρ, 
. . ια ὦ .. 3 ει - ’ ’ 3 δις ΄ ο. . α 3 

35 πρὸς ἐμὲ ηξει᾽ καὶ τον ἐρχομενον προς µε οὐ µη ἐκβάλω ἔξω οτι κατα-- 
, » - ε) -- 3 5’ - Γ [ αμ | 3 Ν χ / 

:.. ῥέῥηκα ἐκ τοῦ ουρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιω τὸ Φέλημα τὸ ἐμον, ἀλλὰ το θέλημα Μακ 1ᾳ, 86. 
α Μαι. ο. 99, 

Ίωακε 22. 43. » ΄ ή Θ ων κ. Ν , - ’ ’ ᾽ 39 τοῦ πἐμψαντος µε. ᾿ Ί9οῦτο δέ ἐστι τὸ Φέλημα τοῦ πέµψαντος µε Πατρος, ευρια. δὲ. 
ν Π . 3 ΄ . 3 . 3 3 ΄  Ἡ 

ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ µοι µὴ ἀπολέσυω ἐξ αὐτοῦ, αλλὰ ἄναστήσω αυτὸ ἐν ο ὅ 17. 12. 
- ΄ ς , - 3 . - α 4 δ 18. 9, 

40 τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. " Ίοῦτο } δέ ἐστι τὸ Θέλημα τοῦ πἐμψαντός θε, ο 8. 15, 19. 
΄ .. ς - ᾽ 3 , Δ ’ 

ἵνα πᾶς ὃ Θεωρῶν τὸν Τίὸν καὺ πιστεύων εἰς αυτὸν, ἔχη ζωὴν αἰώνιον, 

οΏβοιτῖίγ, οσσαξείοπεἀ Ὁγ ὈτενΙίγ. ἜΤηε ὈῬοςί 
Οοπιπιεηίαίοτς αβείση {Ἠ]5 5εη5ε: “ Βαϊ, α5 Ἰ 
πανε {ο]ὰ γοι Ῥείοτε, Υε 5εε απά ΚπΟΝ/ πης, Υεί γε 
Ῥε]ενε ποί οἩ πιο. Τμε ΘΑ] πιεαπίπς, πΊαΥ, 
Ἠονγεγετ, ὃε Ὀθίίετ εχρτεςςεἀ α5 [ο]]ον5: '' Βαΐ, 
ῃ5 ἵ ανα αἰτεαάν ἴοἱά γοι [απά ποὺ {ε]] γοι 
ασαἰπ], Υε Ἠαγε 5εεπ πες [απά πιν Ὑγοτκς (Ιπο]αά- 
Ίπσ πιγαείες) παπά ΚΠΟΥΝΏ ΠιΥ ἀοοίτίπος] απἀ γεί 
γε υε]ίενε ποί οη πηθ.’; 

31. πᾶν ὃ δίδωσι ----ἔξω.] Τηε «οππεςοίΙοΏ ΞΕΘΠΙΒ {ο 
δε: [ει [ 5Ίια]] ποῖ ]αῦοι 1η ναίπ, ἴηετε υν]]] ποί 
Ῥε νγαμίησ {ποςε ννηο 5α]] τεοεῖνε πιΥ ἀοοίτίπο.] 
Τηε πεαίετ ἶ5 Ίετε α5αα]]γ οοηεἰἀετεὰ αν ραΐ Γος 
Όνε πιαβου]]πε, πᾶν Ὁ {ΟΥ πᾶς ὄν. Υεί ρεΓ]ιαρς (αῖ 
15, 5ἰτίοΙ]γ ερεαΚίπσ, ποῖ ιο σαςδθ. Π{ελοιυ]ά 5εεπι 
Όναί οατ Τ,οτὰ Πτεί ερεακς οὗ ια πΙΠΙΡεΓ οῇ λο5θ 
βίνει ἴο Ἠἶπι εοἰεείοείη, απὰ ἴπεη ὑπαζυαμαίίη. 
Απά νε ίακεῃ ἴπ οοπ]αποίίοη  πᾶν, ἴλετε 15 
ΡτοῦαὈ]γ (45 5οπιθ επιπεπί Οοπιπιεηίαίοις 5αρ- 

} απ οὔδοιτε αἱλαδίοη {ο ο οαἰύισ ο ἔιε 
ὤκπείρα,; {ἴοτ π6Υ, αοοοτάίπσ ἴο Όνε απεο]εηί 

ης, Ῥς. Ἡ., Ὢετο {ο Ὃε σίυεπ ἴο (τὶςί. 
Ἠ]β 5 οοπβτπιεά Ὦγ ναί ἶ5 αἀάεὰ αἲ ἴηα ρατα]- 

1εἱ ρα5-ασε, νετ. 40, 46, ννηετε 1 5 καὶ {μαί {μα 
Ῥτορ]νεςΥ ἶ5 καὶ ἔσονται πάντες ὁιδακτοὶ τοῦ Θεοῦ, 9Υ- 
ΡΟΠΥΠΙΟΙΒ νητῃ {λε πᾶν Ἠετε 18 ἴ]ιε πάσης σαρκὸς αἱ 
χν. 2.; πᾶν ὃ παν Ός πιεπηί οἱ νε (εηίΙ]ες αφ α 
ῥοάη. Απά κο Τήΐπα, εκρ]α]ης 1 {ο ΠιΕΏ ΟΠΠΠΕΡ 
ἸοπιίπεἙ, εἶπο ἀἰφογίπηίπε σα Ώαπῃ. 

Ῥαΐ {ο οοπε]ἀετ να πιοβί Ἱπιροτίαπί ἴοτπ οὗ 
5 «επίοποςε, ὀίδωσι, 35 {ο {θα 5εΠβ6 ΙΠ ν/ΙοἩ πε 
Ἐαύνετ {ς φαἷά {ο σέγο Ἱπεη {ο Ολτὶκέ, Εκροβίίοτ8 
ἀῑΠετ ἵπ ορίπίοη. Τε Οπ]ν]η]βίήο 9Π68, 48 ΠΙΣΥ 
Ἡς Πππασῖπεα, απἀετείαπά 1 ος Ῥεῖπρ «Ἰοβδεπ οῇ ια 
Ἐαίνετ {ο εἴεγπα] ϱαναίίοῃ ὮΥ απ αὈφκο]ιαίο ἆθοτοο. 
Βυΐ (ο 9 νίανν ϱεε Όνε Ππαηςν/εταῦ]ο οὔ]εσίίοπβ 
ος οτος., Ηαπιπποπᾶ, απά ἨΥΤΗΙΟΥ, α5 4ο ος (Ἠτγς., 
νν]ο αβοτίθος ενα ἆοσιπα {ο Όιο ἨΜαπήσ]ιραπι». μο 
ἔργπι Ὀνεγείοτο (Ίνετο απά αί νετ. ὅ9) απᾶ 00) πιαςί 
αἰσπί(ν κοππεµήπς οοπιραθ]ε νι νε [τευ αροῃ- 
ογ οὗ ππαῃπ. Απά Όνειο 9 πο ἀΠΠοιγ ἵῃπ 48οοί- 
(αἱηίπς 15 8οηκο Ἠετα, Ώδσπα5ε ου Τ,οτὰ Ίνας Πήπῃ- 
ϱεἰ{ ἀειοτπήποά 15 ππεαπίησ ὮΥ ιο εχργεβείοη 
νεο 19 μήλα {ογ {{ ἵπ νο ρατα]]ο] ράββασο 
αέ νεοτ, 44 νησι 1 οαπρἰαπαίογήη οϐ νο ρΓ6βοί. 
Το εί, πνει {ο Ο)ήεί ἵς ενἰἀεπ]γ οφ υ/να]εΠί {ο 
ἁγαιο Όνεπι {ο ΟἨτίκέ; απᾶ Ἰονν Ἱττοσοποί]οπθ]ο 
Ενας τα νῦν Όνο εσπερκίοπ Ἱππρ]εά ἵπ νο Οανίη- 
ἑκής ἵπ οι οἱ οὐνίπς, ἵ ομνίουκ, Έογ 
ἑλκύκεν (αν Ἠδεῃ ρτονεά ὮΥ Τππι,) κο πο 
Πευ. 1, ἀεποίεν α Ῥοννετγ πο οοΠΙΡΗΙΜΟΤΥ, 

ναε αγοπσ{ή αµακοτη, πιοαμίηᾳ {ο ἆγαιο (πο 4γασς) 
οπ6 Ἱ. α. {ο Αννα Όνο απὀεγκίαπάίπᾳ, ος ἵῃ- 

ς Όνα νε Ὦγ αἲἲ πιοταὶ πνοπηΝ απ ΒΗ πποίίνο», 
Άν .--.- να Ἠενε]αίση οἱ Πα νν]] {πι εἶνο 
ᾗ Προ, 8ου ζοἶνη χα, 39, απά ΡΗΙ, {, 

15. ᾱ- 1. απ Όνα ποῖς; αν αἶκο α Θδτίπον Ὦγ Ὦτ, 
Βαΐσαν οπ ναί ἴοχί, πιά οπς Ὁγ κ. (]πγκο ὁπ {1ο 
Ῥτοκεπ, Ἠονονετ, να αὔνογνο ἵν Ὦν Πο ΠΙΟΛΗΝ 
Όμο ιο]ιοίε οἳ νε]ναῖ ἵ5 πνοπηᾶ ἵπ γονο ννοτόν (ἰνομ]ι 

Ώιε (θτππαπ Οοπιππεπίαίοτς αἰπιοδί απῖγεγβα]]γ 
είορ {Ἴετα) Όαί Ὀοίμ {ετιας υπἀοι{εά]γ Ροϊπί ἴοα 
πιοδί Ἱππροτίαπί ἀοοίτῖπε --- ἰπαί οἳ ἴπε ῥργευεζις; 
ὅπαςε οἱ ἀοαᾶ ὃν Πιίς ἨΗοηῃ Βρίγε, πάιςρεηεαΡΙΥ 
ΏΘΟΘΒΦαΙΥ {ο αΠΥ οπε’5 Ὀε]ῃπσ σίγεη {ο (Ο)γὶςί ΡΥ 
(οἆ ; αἶδο {με πεσεςβ!!γ {ΟΥ {116 εο-ορεταξῖπσ ϱγαςε 
οἳ εμαί Βρίτϊί, α[ίετ Νε Ἰανγε Ὄθεπ ὈτουσΏί {ο 
ΟἨεὶκί ὮΥ Ἠῖς Ῥτεγεπίηςσ σταςε ---Ρτονίηπς {6 
(ταίἩ οἳ ναί 5 παϊά ἵπ οἳτ Ατίάσ]α, ελαί «έν 
Ἠαγνε ΠΟ ΡΟΝ/ΕΓ {ο 4ο ΥΥΟτΚ8 Ρ]οαδαπί απά αοεερία- 
Ῥ]ε {ο ο, νυν ίποιί {ιο σταςς ο{ (οά ρτενεπίίησ 
Ἡ5, ἐμαί ννο πιαγ Ἠανε α σοος-ν]]], απά Ὑνοτκίησ 
πι ας επ νε Ἠανο {μαί σοος-ν]]].. 9ο ΡΜ]. 
Π, 19, 19. μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν 
κατεργάζεσθε' ὃ Θεὸς γάρ ἐστιν ὃ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ 
τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν. (Νηετο 5εε Νοίε). Τις 
ὀίδωσι αἀνοτί5 {ο έε {ιῖισ 1ΐδρί{; απά ἑλκ. 5ασσθ»ίβ 
Ώνε Ίπεαπδ Ὦγ ννλΙοἩ 1έ 19 αοοοπηρ]κσηεά. Αί {ο 
βαΠΏθ ππα, νο Ἐπουν {ποπ οί]ετ Ρρατίς οῇ Βοτὶρ- 
{τς, ἐαί ἴἼεςο ΊΠπεαΠς αΓθ ποί 2γγεδὶδδίε: ΤΠΣΠ 
ππαη τεοεῖνε ἰΠς σταςθ οῇ ἄοά ἵπ ναῖπ. Τε {γαλ 
15 ναί (1 λε ννοτάς οὗ Μγ. Ηο]άεπ) ἔπουσι ἀοἆ 
τοῦ] αἰ] ππει {ο Ὦθ βανεἀ, πο ἀοθΒ ποί /ογοε ἴΠεΠα 5 
απά (λοισ Ίνα νν]]]ς αἲ] ππεη {ο Ὄ6 δανεᾱ, ἴποςθ 
οπ]γ νυν] Όε εανθά Νο Ἠανο οοπιρ]εά υν {ιο 
οοπάποηςθ. Ἐνετγ (Πίησ ΠΘΟΕΒΕΑΓΥ ἶ5 {Τ6εΙΥ 5ρ- 
Ρρ]θά; Ρα πιεη 4τθ {θε ασθηί5, απά πΙαΥ τε]εοί 
Όπε στασίοις οβ6τ. ἜΤ]ετε 18 πο ἨπολίαίῖοἨ ΤΠ {πε 
το] απά πιεγοι οἳ ἀοἀ, νε ννῖ]]5 ἐπαί αἲ] ννοπα Ίθ 
Ἰας στυεη {ο Ολτῖςί, οἵ ἄγαιοπ ἰο Ἠ]πα Ὦγ πα Ἱπῃ- 
επος ο μὶς Αρ]Γῖς, Ποι]ά Ὄο 5ανεὰ ; γοί ἴ6γ πιαΥ 
τεσείνο ἰΠ] σταοθ ο{ (οά ἵπ ναίη, απά νηθῃ (16Υ 
ατθ Ἰοβί, 1{ 15 ποῖ {ΟΥ νναπί οϐ τοῦ{ ἵπ (αοα, Όαί [ο 
ν/απέ ο Εἠνεῖτ ΟΥΝΥΠ εο-ορεγαίίοπι νι ἀῑνίπο ρταςθ: 
οι νι. 9. 

38. ὅτι καταβέβηκα, ἃοι] Τπε οοπποσίΊοη 18: 
««[Απά] Γον 1 σαππο ἀοννῃ, ἃτο., 1. 6. {ΟΥ ἴ]χο ν6τγ 
κ... οἱ παν οοπαῖηπσ ἀοννπ οἳ οατί] ννα», ὅο. 

ονν /ιοι/ά ἵ τερε] πΠΥ νο εναβδ σοπιθ ΠπΠίο 1ηθ, 
ντε, Ἱ 63116 {ΟΥ πο ΝΕΤΥ ΡΙχρυδο οἱ βανίησ 
Όνοπῃ.) 

30, ἐξ αὐτοῦ] βοῖ]. παντός. 8Η. τι, 88 αἱ χνἰ. 17. 
Άροο. χ]. ϱ. απά οἸκεννποτο. Μὴ ἀπολέσω, “' επαί ἴ 
ἰλου]ά, α5 [αγ α5 ἀορεπάβ οἨ πῃθ, δη1//2Υ πο 9Π6 {ο 
Ρετίρῃ,”. ιο νου 18 ἴακον ρεγπικδίνείη. ΒΥ 
ἀναστήσω (αἳ νήσο] τορθαί ἵνα, παπά ἴακο ἆναστ. ἵΠ 
Όνο Δαρ]απο(ινο) 8 ππθαπί (α8 αἰπιοβί π]νναγς ἵπ 
Βοτίρίητο 38 νο] ας νο ΠαὐυυίπίοαΙ νντ]ίοτς) ἴ]ιο 
Τ6ΡΗΤΤΘΟΙΊΟΠ οῇ ἠνο Ῥ]οβεος {ο οἴοτπα] Ἱαρρίηορ», 

40. Τ]η νοτ, ἵ8 α ρ]αΐπου οχρτοββίοη ος 116 ρτο- 
οθόἵπρ εοππποηί, ἱππροτίίαρ (αί οΝΟΓΥ 9Π6 νο 
ὀποστην Ἠἶπι αν Ἠομβία, απά τουυρηίβος Ηἶπι π8 
ΒΙΟ, απ] ἵνα Ῥοί] ταἰκοὰ {ο Ε[ο αραίη, παπά Ῥ]οκκ- 
οὗ νι ονοτ]ακίης Ἰνπρρίπομς, Ἰηείοπά οῇ δὲ, 
ΙΗΛΛΥ ΛΡΝ., Ὑογβίοπς, ππά Ἐπί]ουγ Ἰανο γὰρ 
νεο] τν οὐ ος Ὦγ Οτίοκς,, πα. Ὑαίοτ, πἩΏ 
Βο]νοΙ, Τ εαβροσοί, Ἰνοννονος, ναί ἠ αγοκο οα 
πιρμάα/ίοπε, οἵ ταοτ α- πππτρίηαΙ οχρ]απα ίση, 
νο (ΟΕ ΠΙΟΠΥ οῇ νο ὙΨοτείοής, ΡΗΗ1 αν ἴἱ 19, ΟΠΙΥ 
τομ ί]λος Ον καβρίοίοῃ. 
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Φ0ΟΗΝ ΟΗΠΑΡ. ΤΙ. 41---51. 

καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ᾿Εγόγγυζουν οὖν οἱ Ίου- 41 

δαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι εἶπεν Εγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ ὁ 

ὁ υἱὸς Ἰωσὴφ, οὗ 49 
΄ - /. ΄ ξ - 

οὐρανοῦ. Ἱ καὶ ἔλεγον" Οὐχ οὗτός ἐστιν Ιησοῦς 

Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν 44 

Ίκοα 4. 29. ε » 3, . η ιἩ 3 . ” Ε΄ ΄ τ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος 
Ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; ᾿Απεκρίθη [ούν] ὁ ᾿Πησοῦς καὶ 49 

εἶπεν αὐτοῖς' Μὴ γογγύζετε µετ ἀλλήλων. 

πρός µε, ἐὰν μὴ ὁ Πατὴρ ὁ πέµψας µε ἑλκύση αὐτὸν, καὶ ἐγώ ἀνα- 

επ δι... στήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτη ἡμέρα. "στι γεγραμµένον ἐν τοῖς προ- 46 
οι.  φήτις Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ [τοῦ] Θεοῦ. ΙΠᾶς 

[οὖν] ὃὁ 3 ἀκούων παρὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρός µε. 
πα ΄ οὐχ ὅτι τὸν Πατέρα τὶς ἑώρακεν εἰ μὴ ὁ ὦν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος 40 
(δη τν ἑώρακε τὸν Πατέρα. ἕ μὴν αἁμὴν λέγω ὑμῖν" ὁ πιστείων εἲς ἐμὲ 41 

ν Εκοή: ἶδ. 15. ἔχει ζωὴν αἰώνιον. Εγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. " Οἳ πατέρες ἡμῶν 48 

Ῥι τμ. ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἀπέθανον οὗτύς ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ 49 

Επ δε 1δς ῥκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τὶς ἐξ αὐτοῦ φάγη καὶ μὴ ἀποθάνῃ. 60 
(8. 1, Εγώ εἰμι ὃὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς' ἐάν τις φάγῃ οι 

’ - ’ ’ .] - 

ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἲς τὸν αἰῶνα. Καὶ ὁ ἄρτος δὲ, ὃν ἐγὼ 
δώσω, ἡ σάρξ µου ἐστὶν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 

4]. ἰγόγγυζον.] Της ποτά (4π οποπιαίορ. 
εἰππί]ατ ἵο γρύζειν) ἱπαροτί ποί ΟΠΙΥ βεοτεί ἱς- 
οοπίθηξ, Ὀαΐ Ιπάϊσπαπί οοπηρ]αϊπέ, ἠπουρη Γαἴπ]Υ 
εχργοββο. 

44. ἑλκύση αὐτόν.] Ἀεο Νοίο 8πρτα νετ. ὦτ. 
Ῥο[οτο τῃ ἐσχ. ΠΙαΠΥ ΝΜ98. Ἰηβοτί ἐν, νν]ο]ι 18 Τ6- 
οε]νεά Ὀγ Μαιν. Οτίοςὺ., Επ άπα., Ὑαἲ., απά 
Φ6ἩοΙΖ. Βιί Ἰ 5αβροοῖ ναί 1 ατοβο ΓΤΟΠΑ [πε ον 
Ρτοσσάίηᾳ, ο οππ1ε ΓΓΟΠΗ ἴ]νο πιατρίη. 

40. καὶ ἔσονται, - Μεαπίηρ ναί ἴγθρο νοτάς 
((ακοπ {γοπι 15. Ἰῖν. 10.) Ίνα]. Ὃο πιαάο ροοᾷ. ΕΥ 
τοῖς προφήταις ἵδ πποαηί (Ὦγ απ Ιάἱοππ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἴπ 
ού οννἰκ] οἰζα Πο) ἴπ ναί ρατί οῇ νο Ῥαστεά Ύο]- 
ππηο οα]]οά {ιο Ῥγορ]ιεί. Διδακτοὶ ἵδ {ΟΥ δεδιδαγ- 
µένοι, παπά {ποτ 18 απ ο]11ρ. οΓ ὑπὸ. 6ο ἸΝΊπ. ΟΥ. 
ο. ὁ 90.50.68. Τοῦ Ὀθδίοτε Θεοῦ ἵδ οπα( {ο ἆ ἵπ ΠΑΠΥ 
αποϊοηέ ΛΜΤΡΞ. απά Ἐαιογς, απά 8 οπποε]]εὰ ὮΥ 
ΛΙπίλ., Οτίοδο., αι, Ἑ Ηάπα., απά Βομο]σ, νο 
π]δο ος] ἀκοίων ΓΟτ ἀκούσας ΟἨ ᾳοοᾷ στοιηάς. 

40. οὐχ ὅτι--- τὸν Πατέρα.] Καπ. νο] οχρτθββ- 
ϱ5 {ο 86η8ο {μας “πα Τ Ἠπνο αἱ οὗ να 
{οπολίησ οἱ 1ἶνο Εαί]νοτ ἶ5 ποῖ {ο Ὁς απἀθτείοοά οὗ 
οοπαρ]είο απά Ἱπππιοθ]αίο Ἱηβίτασίονς Μις ναί 
(πἱ]οη {ο νο Ἰοί οὗ Ην οπΊγ Ὑλο οππιο ἀονη 
ᾖοπι Ἠοανεη, νο ας 5οηί [τοι πο Ταίλοτ, ο 
νο Ἠαελι Όσο νι Ἠἶπα, απά Ὕν]ο Ἠαίι ουίαϊποά 
α 1 Κπον]οάσο οὗ Οοἆ απά οὗ Ἠἱ8 νι], ας είπα 
πτηοβί Ἱππιπίο]ν οοπ]οίποά νι νο Επνοτ.” 

41, 48. Ἠοστο ου Τ,οτά (1ο ππακο Ἠήπικο]) Όνοτ- 
οασμ]ν απὀστείοσὰ) γερεαία ναί Ἠδ Ἰπὰ Ὀνο[οτο 
ραἰά, εμαί ο {ς, (ἱ. ο, ἱππρατίς) πο Γοοὰ οἳ Η{ο, απά 
Ενα! ννηοκοσνογ αι [αι ἴπ Επι Ίνα]] τεσείνο ϱν- 
ογἱαρίέπς Ἰ[ο, 

49, 00. Ίο 8οορο ο {Ἴνομο νγ. 8 {ο Π]αλίταῖο 
ναί ης Όθοῃ καἰἁ, Ὁγ αοννίπα, ἵπ τορ]ν {ο ν]νας 
να απίά επρτα ν. 5]. οἩ οοπΙραΓίδοη, νο εαροτῖ- 
οτίτγ οὗ Όνο ρίγα] Ὀγοπά ννπίο] ΟἨτὶκέ Ὀδρίοννς, 
το ἶνο οογρογοπ] Ὀτοπά ρτοσυτοὰ Ὦγ Ἀοεον. Το 
(111 «οηκο 9: “Ύου Γογοβιί]ους αἲο νο πππππα 
ἵπ νο ν]άστησας, απ [νοι] ἀῑσά: ναί ἵ Όνο 
Ὀγοπά [οἱ {ή} νο] ἀοφοσηάσά Γνοπι Ἠθανθῃ, ἵη 
οτάον ναί 1 αν οπί νογουῇ, Ἠο πααν πο ἀῑο, ο 
Ἠνοι”. νο Ρ]γηδο φαγεῖν ἐξ ἄρτου ἀθποίος ἴο 

ανα] νεπηκε]νες ο ναί ἀοοίτίπε, ὮΥ οοπαῖης {ο 
ᾖεδς, Ἱπ [αἱ], 

61. Ἠετε ους Τ,οτᾷ ἀεσ]ατεΒ, ἵπ Ἠέετα] εκντθς- 
βἴοης, ναί Ίο Ἰναὰ π νε ργεσθάίηρ νεγεο οους]ι- 
οἆ ἵπ Ησιτα(ἶνε 0Π68. ΒΥ ας 18 ΠΙΕΔΗΕ, ζωοποιῶν, 
ἀεποίης (α5 Τήπα. τεπιατκς) ναί ο 9 πε α- 
Όνου οῇ ο, πανίηρ οὐίαίπεςὰ πο Ῥοννετ οΓ Ἰνεείουν- 
ἵπσ Ἡ Ὦγν ή ἀοπ. Της ἵ9 Π]ακίταίοά 0Υγ νο 
νοτάς Γο]]οννίηα, νήσο] ππαν Ὃε τοπάετεά : "' Απά 
Όμς Ὀτοαά, Ἰποτθονος, Ὑν]ή ο] Τ αἰνα]] ρῖνο, 18 πΙΥ 
Πορ] (1. ο. Ὀράγλι νν]οἷν [ εᾖνα]] ρῖνο {ος ἴ]ιο εαἱνα- 
Ποι οἳ ενα ννοτ]ά ; ” νηεγο ἴ]ετο ἵ9 Ρἰαίη]γ α τεί- 
οΓ6πςς {ο {νο βποτίῇος ο ελο ἀθαί]ι οἱ (τί, απά 
Όλο αίοπεπιδηί τουσ] Ἠ9 ]οοά. ΟἨγίκί Ἰαά Ὦε- 
{οτθ οα]]εά Ἠήπιδε]Γ εἶνο Ἠτεαά, ας Ὀείης νο σι λιου 
απά Λεκίοισε οἳ Ενα ρίγα] πουτϊκμπησπί ννμ]ο] 
Ῥτενεγνος {6 κο] απίο οἴογηα] ζε, ενεῃ 45 οΟΓ- 
φον [οοὰ ἆοθς [ο Ὀοάγ. Οοπιρ. χἰ. 20. αν. 1. 
ο Ἠογθ νο οπ]]ς Ἠήπαβε]{ εἶνο ἠ{/ε-στυίπς Ὀτεπὰ, α8 

ρἰνίηςσ Ἠὶ Ποε] Γοτ ἴἶνο Πο οἱ εἶνε ννοτ]ά, 1. 6. {ο 
οὐίαῖη [ος 1 οἴετπα] Ἠ{6, 
Ἡ 19 α ἀικραίθά ροῖπί ννηθί]οτ ἵπ νν]αί ἰς εαἰά αἲ 

ν. 60, αΌοιί οαἶπσ, ἃο., ἴνετε ἵδ α το[ετεηος {ο 
Όνο Εμο]ιαγὶκέ, ος πο. Τ]νο α[Ώγπια(ένε ννας ΠΙῖη- 
ἰαἶποά Ὦγ πιοδί πποἰεηίς απ ἰε Ὁν πιοδῖ πποὔστης, 
αμνομἂμ Ἠουπαπίκί Πηϊοτρτοίεγς: νν]]]ο χο 
πεσαέίνε Ἰα8 Ώθει πἀορίεὰ Ὦν ΠΊΠΗΥ οὗ νο πιοκῖ 
οιηἰποπί Ἠκροβίΐοτα, οἱ νο αποϊεῃί οπος ὃν Ἔετ- 
(α1., Ό]επαι. Λ]οχ., Οτίσεν, Οντῇ, (,πνς., απά 
Αασικίίπο παπά, οΓεἶιο πιοάσγης, ὃν Οτοι. η μογ, 
Ἠ/οἱ, ἵναππρο, Γηεΐέπα,, απά Καῑη,, νο Ἰνουν ναί 
Όιο οοπίοχέ νν]] πο ρογπη{ 5 {ο ἴακο {νο ννοτάθ 
οὗ Όνο Εποναίκε. 36ο Ἠεορης, Ἀγπορ. απά Τπΐπῃ, 
Βυΐἱ (πουρ] νου εαοσθκκβα]]ν ρτουο ναί ὃν οα πα 
νο Ποε] ππὰ ἀτηκίης Όνο Ῥ]ουά οὗ ΟἨτίκε, πουκί 
Ἰογο ἵνα πποπηῖ κοσπτίης {ο ομγ9ο]νος {]νο Ἰνδποβία 
οῇ νο ποτίῇσος ο) Ολτίκε ὃν α ἵταο απά Ἰναὶ 
Ρήΐνς Υοῖ Όσα νν] ποῖ ρτονο Ὠναί ἴποτο ἵς πο τοῖ- 
οτοησςο Ὦν α)ηκίοη ἵο Όνο Ἐπολατίαί, Ἠεποο ] 
.--- (ην Ὀτ. μη - . Μτ. Ἠο]άεπ) είοετ Α- 
πηϊά]ο οοµγκο, απ κο Ῥγ πια γι]: 
Όνο ρτορίαίοτγ καστίβος οῇ ο ήε παπά Όνο ο ἂνφ 
βί5 Όνεπος ἀετινεὰ Ὦν Ην: απά φεοσπάαγίη, α5 ἃ 
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69 Σ Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἳ ᾿Ιουδαῖοι, λέγοντες Πῶς δύναται 

966 

κ 8. 9. 

. 4 ἄν ος » ν ’ ν -α Ε ο 5. Ἅ ε.ᾱ 

68 οὗτος ἡμῖν δοῦναι την σάρκα φαγεῖν ; . Εϊπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς «πεωαι, 8,18, 
. . 3 ᾽ , Β ας .. . ’ Ὀ ’ - -. » -” 3 ο, 

μην ἁμὴν λέγω υμῖν, ἐαν µη φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Χιου του αν- 
3 - . Σ 2 , η ὁ -- -- 

δ4 θρώπου, καὶ πίητε αυτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς 

ἃς. 

ον ο τι 4. 14. 

, ᾿ ’ Δ ’ . Δ τ 3/ . 3. ὐ . 

τρωγῶωγν μου την σαρκα και πινώων μου το αιμα Σχει ζωην αιωγιογ 

6δ καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτη ἡμέρα. ἢ γὰρ σάρξ µου αληθῶς 
. - τ }.. - . 

66 ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά µου αληθῶς ἐστι πόσις. 
Ν τ τὴν σάρκα καὶ πίνων µου τὸ αἷμα 

'Ο τρώγων µου 
2 ε] Δ ’ 3 λ 5 αι ο 
εν’ εμοι µεγε, καγω εν) αυτῷ. 

δτ Καθὼς ἀπέστειλέ µε ὁ ζῶν Πατὴρ, κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν ἹΠπατέρα" καὶ ὃ 
Ἅ -- 2 - αμ ς , ς 

65 τρώγων µε, κἀκεῖνος ζήσεται δι ἐμέ " Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὃ ἐκπδῖδ. 
- 3 - 3 , ’ ς ” ’ 

τοῦ οὐρανοῦ καταβάς' οὐ καθὼς ἔφαγον οἳ πατέρες ὑμῶν τὸ µώννα, 
λ 7 - ς ’ - .] .. ’ 3 ι] .” 

καὶ απέθανον. Ο τρωγων τουτον τον ἄρτον ζησεται εις τον αἰῶνα. 
-- .. . - , , 

59 Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν ΙΚαπερναούμ. 
5 3 ϱ - 3 .. 3’ ’ 

ϱ) Γολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον Σκληρός ἐστιν 
στ ’ 2 . ε] ’ . ετων - 

61 οὗτος ὁ λόγος" τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; «Εϊδὼς δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς ἐν 
ς - ο {. Δ ἆ ς 9 ΔΝ 3 ω . 3 ὦµν. 
εαυτῷ, οτι 70/7 0-9ονσι περι τοντου οι μα ηται οσυτου, εΙΠΣΥ ἆαυτοις 

- - -- Σδ., τ - -ι - 3 , 
60 Τουτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; ᾗὉ ΓΠὰν οὖν Φεωρητε τὸν }ίὸν τοῦ ανθρω- 

εν] ’ 

ΘΆ που ἀναβαίνοντα ὅπου γ2 τὸ πρότερον ----. 

ο 8. 19. 

Δ » ’ 

Ρ Τὸ πνεῦμα ἐστι τὸ ζωο- κει. ὁ. 
. 2 3 ω 2 ’ π ες η ο] τω ΕΡΗ. 4. 8. 

ποιοῦν, ἡ σὰρξ οὔκ ὠφελεῖ οὐδέν' τὰ ῥήματα, ἃ ἐγὼ Ἱ λαλῶ ὑμῖν, ϱΣὅο..8.6. 

Ρτορ]είίο Ἱπιππαίίοῃ ο{ χε αὖν 5 {ο 5ο ἆε- 
τιγεά {τοπα α νγοτίἩγ ῬαγοΙραίοη οἱ νε Ῥαστα- 
πηθπί οὗ πο Γ,οτ4)5 3άρρθγ5 5ἶπορῬ {θε ἔννο ανα 
8ο οἶοςς α τε]αίίοη οπε {ο ΐἴμο οίμετ, ἴαί 1ο πἹεΠ- 
Ποπ οἳ Όνε οπ8 πιαεί επσσοεί {πε οἴπετ. Τη5 ἴπ 
ερεακίησ οἳ Όνε οβερτίησ ος Ἠΐ5 Ροάγ, ουτ Τ,οτά 
τιαν ὃς 5αρροφεά {ο Ἠανο Ἠαὰ τοίετθηςθ, ὮΥ αη- 
Ποϊραίον, {ο εἶναι Βασταπιεηέ, 80ΟΠ {ο Όθ {ης {α{- 
εᾱ, ἵπ Πίο], ἴο Όνο επἀ οἱ πιο, (πί δαοτίῄβορ 
νοπ]ά ὃε ευρίβεὰ απἆ 15 Ὀεπεβί5 αρρ]ἱεά. 

53. ἐμάχοντο] “' αἰετοαῦαπί,) παππε]γ, πο Έννο 
εἶπβεος Ὀείοτε πιεπ{{οπεά, πε Πίσῃεγ οἷαςς απ {ια 
οπε Π] αΏοσιοά {ο ΟΠτίδί, απά {πα πια] (πάς, νο 
ννοτο ννε]] ἀἴπροφεά {ο Πίπας ΒΟΠΠ6 οἱ νποπα αΓθ 
Ἰετο ἱπιτοάποεά ερεακίπσ αφ {οἱ]οννβ. 

50, ἐὰν μὴ ρός ἁο.] ΌΟατ [,οτὰ, δεεῖηπρ ναί 
Έτους ννποτα Ίο αἀάτεςκεᾶ, Ὁγ (ακίησ 5 ννογάς 1π 
α Ἠεταὶ 9εη»ε, εἴίποι πηϊθίοοκ οἱ πηκτεργεθεπίεὰ 
Ἠής ππραπίηᾳ, Ἠετε τεροαίς, νι βίτοησεί πβδενογη- 
ση, ναί ἵνε Ἠπά Ἰνείοτο εαἰά. Α{ νο βαππο ππε, ηθ 

Πήπακε]Γ9ο ραγή/ σπ]ατ]γ, αδ {ο που ελαί ΡΥ 
εαἴΐαρ Όνο βεκἩ απᾶ ἁτιηκίηςσ Όνε Ὀ]ουά οὗ Οητίκί, 
Ἡδ πιοπης θαίίπσ απά ἀτίωκίηρ Ἱπ α Πσηγαίυο απ 
αρίγίµα/ ΤΠπΠΠΕΤ; νηθτο {πο εχρτορρίοπ8 αἱρπί[γ 
αρρ]γίηα ἵο οπγκε]νοἙ {ο αποτίβοε οῇ Μή ἀθαίῃ, 
ὮΥ εοπήπα απίο Ἠίπη ἵπ (αἱ ὴν, απά να ραγίοἰραί- 
πα Ὁγ Γαἰτ]ν π Όνο θεπεβίς ρτοσιτθὰ Ὁγ Οναί βαοτί- 

50. ἐν ἡμοὶ --- αὐτῷ] Ύ]ενο ννογᾶς ἀθεοτίνο (να 
ΐ νμήσ]ι νο (ή) πτο πιπὰθ 

μι.” - .. ο. ο. η.» 
σης , αἰάίπᾳ, ἀο[οπάίπα, παπά Ῥ]οβ- 

-δ-- 9ου] Ἠστο απά Ἰνογοαβοτ, Το ἀῑκείριο 
τοπναίπα ὑπ (γή Ὁγ τοσε]νίηρ πα, απά 6ΥοΓ ας- 
εσαπύπᾳ Ἰήπι αν ο απλο οί Ἠήκ κα]ναίίοη, δο. 
(πια, 
5. καθὸς ἁπέσταλε] Το οί Οοπιπισηίπέογ 

καρρσος απ οπα]]ασο, ππά Ίπκο νο οπλο {ο 
ος: Αα νο Ἐπίνογ ναι, νο κοπί πιο. Νο 
ἀσανε, να στο οἱ ἠνο πηἠνονία {κ {η ζῶν, πο 
ἀπίσταλε. Β ἠήρεε, ἵν .-- Πή(ε ἐπ Γπικοί/. 

2 

Τπε {111 6επεε οΓ {1θ ρᾶξδασε τηαΥ ὃε {]ις εχρΓθςς- 
εᾱ, νι Ὀτ. ΒατίοἨ, “1 μανο Η[6 ἵπ πηγβε]{, απἀ 
Ἰανε ῬούΝετ {ο σἶνε Π{6, Ώεσαιςε {πο Ἐπίπετ (νν]ο 
ἀννε]]εί]ι ἵπ ππε, απ Τ ἵπ Ηίπι) Ἠαίῃ 11ο ἵπ Ἠϊπι- 
β61{, απἀ Ἰαί]ι Ῥονναγ {ο σίνε 116. 

ὅδ. Το ρτενεπί αἲ] Γωτίιεγ Ισποταπί ΠΙΙβαΡΡΤΘ- 
Ἰθηβίοπ οἱ 5 πιεαπίης, ογ Τ,ογὰ οοπο]αάἆθεΒ νν](]ι 
Ιποι]οσίϊπσ Όιε 8απιο {ταῖῃ ἐλαί Ὡς Πα Ὀο[οτε ἆοπθ 
αἲ ν. 95. απά 49 ---δ1., απά 5αὈ]οίΠπβ {16 8απ1θ 
βο]επΙῃ α5εΙταηοο ας αἲ νν. 4. απά δΙ. 

60. μαθητῶν.] ΒΥ ἴιεδε ἄΓθ (15 αΡΡΘαΤΒ {ΤοπΠι 
Ώνο ποχί Υεγ9ε) Ἰηθαπί, ποῖ {ιο αἰαιεᾷ ἀἱδοίρ]εα, 
Ῥαΐ νο σεποτα] {ο]]οννετς οῇ Οηγῖεί, 

----σκληρός.] Ἀοπις εχρ]αίΐῃ Ολίς, “αγά (ο ὃ6 πι- 
ἀρτρίοσά ; ”΄ οἴ]θτς, “ πισγαίεΓί, ο[/οπδίυο.”. Είθχ 
π{οτρτείαίίοη πιαγ ὃε αἀπα]τίοά, απά ἱπάεαά Ὀοί]ι 
νι] Ὄο (τας, ἃ8 ἀπἀοετείοος ο {πε {που οἱαβ5ος οἱ 
ΡετεοηΒ νι αἀνοτίες το 1ῃ {Πο αὔονο, 

61. ἴπ 5 απά {πα Γο]]ονίπρ νεο (5ροκεῃ, 
ποί ἵπ Ώιο Όγπασοριςθ, Ρα οἱκονμοτε, απἀ, πο 
ἀοινί, ἵπ ρτϊναίε) οαΓ Τιοτὰ οοπἀθδοθπᾶς {ο το 
ππονθ ἴ]νο ἵννο ρτοπί αιαπηθ]πρυ]οςκς, ΥΥΠΙΟἩ 6υεπ 
Όνο νγο]] ἀἱκροβεά, ποϊννΕβιππάἶπςσ Ἰή8 οχρ]απα- 
σης παπά ΡΡΙΤάΠΟΘΕ, αΗ11] Γουπάς ΠαπΙΕΙΥ, 1. Οναί 
Ἰθ Ἰαά βαἰά Ίο Ἠαά οοπἹο ἀοννῃ {ποπι Ἠθανθῃ, ν6Υ, 
43,1 απᾶά 3. Ὠναί Ίο να νο Ὀτοπά οῇ ία, απἆ 
αποπ]ά σίνο Ἰή9 Πορ] {οτ {ιο {ο οῇ ἴἶιο νοτ]ἀ, Ἰπ 
τοπιονίηρ νο [γδί οἳ περα, ος Ποτά ϱΠΙΡΙοΥΘ α 
πποβί εποτρείίο [οτπι οῇ οχρτοβείοπ, Ἱπνο]νίηρ α 
Κίπά οῇ ολ]1ρείᾳ, οὐ ταί]ογ αροβἰοροβίΒ, βπἰίαρ]ο {ο 
4εερ οπποίίοη, Α{ ιο οπὰ οῇ νο νογεο εαρρΙγ 
τί ἐρεῖτε. Ὑσί 45 ή ννου]ά 66ο Ἠαγε] πα Ὑοι- 
βίο, πιοβί Εγαπβ]αίοτν καρρὶν Οία (1ο]ιαί) αἲ 11ο 
Ὀορίηπίηρ ο{ ενα νογβς, παπά ρ]πος α πιατ]ς ΟΓ ΠΠίΘΓ- 
τοραἱοη αἲ νο οπά, { πανο, Ἰοννρνοτ, ροίπ{ος ἵπ 
νο {οχί αποσοτότπα {ο χο (τας παίατο οἱ Πί οοη- 
αίτησιίση, Τπ τί ἐρεῖτε νο Ἠπνο απ οπογµοίίο [οτι 
οὗ αρροα!, οὗ νοτγ οκίοηκίνο πιοπηίης; ιο {οτοφ 
ο νησι ἵ ννο] οκρτοκκοά Ὦγ Μτ, Πο]άρη, 

05, ἴπ ή νους ἵπ τοππονοά (νο αροσπά βἴαπι 
υΗπσυ]οςἰ. αΌονο πἀνοτίοά το; Ονουμ ο νο οκ 
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35. ο. ’ 
τα Ἱαμ. αγεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν. 

0ΗΝ ΟΗΠΑΡ. ΥΠ. 64 ---Τ]. 

3 ε) [4 - 3 ’ 

3 αλλ) εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἳ οὗ πιστεύ- 64 

ουσιν. δει γὰρ ἐξ αρχῆς ὅ ᾿Ιησοῦς, τίνες εἰσὶν οἳ μή πιστεύοντες, 

καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. " Καὶ ἔλεγε" «ιὰ ποῦτο εἴρηκα 66 αγ, 4. 

ἡμῖν" ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλβεῖν πρός µε, ἐὰν μὴ ἡ δεδοµένυν αὐτῷ 
ἐκ τοῦ Πατρός µου. Ἐκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ϐ8 

εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ οὐκέτι µετ αὐτοῦ περιεπάτουν. Εἶπεν οὖν ὁ ὁτη- 61 

λε. σοῦς τοῖς δώδεκα" ΠΜὴ καὶ ὑμεῖς Θέλετε ὑπάγειν; " Απεκρίθη [οὐν] 65 

αὐτῷ Σίμων Πέτρος" Κύριε πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα, ῥήματα ζωῆς 
: πι τα αἰωνέου έχεις - ' καὶ ἡμεῖς - καὶ ἠνάρήμωη ὅτε σὺ εἱ ὁ 69 

νως σος Χριστός, ὁ Τίος τοῦ Θεοῦ τοῦ ζώντος. Απεκρίώθη αὐτοῖς [ό Τησοῦς '] το 

ἐν 8. 44, Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός 
ἐστιν. Έλεγε δὲ τὸν ᾿Ιούδαν Σίμωνος ᾿Ισκαριώτην οὗτος γὰρ ἤμελλεν Τι 

αὐτὸν παραδιδόναι, εἷς ὦν ἐκ τῶν δώδεκα. 

ποῖ Ἱπιροτί απά Ῥδατίησ οῇ ο ν/οτάς Οοπιπιεηία- 
ἴοτ5 ατο πο πστοσᾶ. Πνεῦμα, Όνε ἀικραίεά ἴθτπα 
οῇ (9 Ῥαβσασο, ΠΠαΠΥ ἴακο ο ενα Ποἰη Αγίγί, 
οἱ]ιοΓς, οἱ αρὶγεέµαί υἴειος, ἵπ οοπίταΦΙκἡποίῖον ἴο 
Όιο εαγπα[ 0Π68 οῇ (λε ανν; οἵ, α5 Βρ. ΜΙά4]εί. 
Ιπίετρτεί5, (να ερἰγίααἱ 56Η56, 45 ορροβεὰ {ο ἴπθ 
εἴκογα] 9Η8, 38 πνεῦμα ἵδ ορροβεά {ο γράµµα αἲ 2 0ο{. 
11. 6. Τα ᾖγδί πιεπίίοπο ἱπίετρτείαίίοἨ, Ἠουν- 
6υετ, 66εΠῃ5 οχο]αφοὰ Ὦγ ἴἶνο οοπ{οχί παπά {νο 500 
ο ἴε ῥαββασο; ἴο δοεοπά Ἠα8δ Όεεῃ αὈ]γ ππαϊη- 
(αἶποά Ὦγ Βρ. ΜΙάάΙ., νν]νο αβεῖσης ἴἶναο Γο]ονίπσ 
κοηφο: “ Βυΐ 1 95 ιο ερἰγέµα! ρατί οῇ Βε]ρίου, 
«ίσο 18 οὗ ανα] ἵπ ορεπίησ Όπα απἀρτείαπάίησ: 
Όια πποτο {ορ ἵ9 ποϊΠίησ: πΙΥ ννοτάς, Ἀονενοτ, 
Ἀτο ο αρ]γἰί απά (ιο Πο οῇ αἲἰ, νο] γο Ἰανα 
ΜΠθτίο Κποννπ οπ]γ ἵπ νο Ἠίοταὶ απά οατηα] 
βοηςο.’. Ένας νο Ῥτοβδθηί Ῥάββασο ουν] 6 
νουν ννε]] νν] νν]γαί Ρρτθσθἀςςα, πιοαηίπρ Ὠιαί 16Υ 
οασ]ί ποῖ {ο εἴαπιρ]ο αἲ ἴπεςθ Ἰής βαγίηρς, εἶπος 
«που ννογο ποῖ {ο ο απἀετείοσά ἵπ α τος αππἀ 
οπτπα!, Ραέ ρίγα] 9οη9ο,. Απά, ἵπ τἨής νίονν, 
ψ{]ι σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδὲν ΠΙΔΥ Ὀ6 οοππρατεά 1 Τΐπη. 
ἵν. 8 

Τηείοπᾷ οΓ λαλῶ βονοτα] αποϊεπί ΝΤΒΕ., Ὑ θΓΑΙΟΠΑ, 
απά Ἐαίμοτα, Ἰάνο λελάληκα, ἨΝΠΙΕΝ 5 αἀορίοά Ὦγ 
Βομο]σς Ὀαί νυτοπβίγ: [οτι Π ονἰάεπί]γ ατοθε εκ 
ο α{ἰοπιο. 

00. Ου Τ,οτὰ ἵπ Ἴχοβο ννογᾶς το[θτς {ο νν μα ννης 
απἰά αἱ ν. οτ. απά 44.: απά Γοπι  οοππραγίκοη οὗ 
Όνοβο νογςος νι (Π]ς, 1 19 ας ορτίαἶπ 5 αΠΥ μίπσ 
σπἩ ννο]] οα, ναί Ὁγ νο Επί]οτ στούς ΠΘΠ, 18 
πιθαπί Πε ἁγαιοίπς Όχοπα ἴο Ἠίπι ὃν ο ίτοπᾳ 
ππιογα{ πι(ίρος ρτορουπάθὰ ἵπ Ἠ]8 ννοτά, παπά Ὦγ εἶνο 
βαποἡθγίησ ὁ ὠκ ας ο ὔιε ΠΗοίη ρίγα.  Ἀθο Όνθ 
λοίος οἩ Έποβο νογ5ε». 

060. ἐκ τούτου.] 30. χρόνου. ᾿Απῆλθον ὀπίσω 18 
οχρ]αίπες ὃν οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν. Ὁοπρ. 
Μα, χνὶ. 59. Τμακο τν. δ. Που. κ. 59. Περιπαγεῖν 
ς α ἨΗοῦτονν Ῥ]γακα ἴο ἀοποίο αἰκοίρίεκδίρ; αθ 
Ῥτον. κ, 20. 

07. μὴ καὶ ἡμεῖς] Έτοπι να Ῥάβκαρος οϐ νο 
ϱΙαρείσα] ννγίῖοτε πάἀπσσά {π Ώοσσηα Ἀνπορ. (οπι 
Ἠ/οίς. απά οὔγογκ), ξ αρροπτα Ενα Ος πιοάς οἳ 
πό ήγονς Ὕνας ποῖ πηποφποπ{]ν τοκοτίθά {ο ὃν πποῃ- 
ΤΟΠ, ᾳοπογα]ς, απ ρή]οκορῃθτα, Ὑν ον αουί {ο 
ὃς αὐαπάσποὰ Ὦν νοῖγ πά]γοτοπίς. 

65. ῥήματα] Ἱ. ο. ἵε νο ἴσπολ Τά, απᾶά απο ο 
πηθάία πα ὃν νν]]ο]ν ες ἵ οοπβοτγος. γην νο 
ῥήματα Ἀτε, ἵα Ρἰαίῃ [οπι ν. 09. τὰ ῥήματα ---ζωή 
ἶστα.. Όσπρ, Πἲ, 94, Μονο) ννοτς, τουσῖνοά 
ῄτοια νο οἰνοναλ. Λησε]ς πτο οπ]ν οα]]εὰ λόγια 

ζῶντα (868 Λοις υΠῖ. 58.), Όαῖ ΟἨγὶκίς γνοτάς ατο 
οα]]εὰ ῥήματα ζωῆς απά ζωὴ, ἴτοπα Ένε ΙπβπΙίε ϱαρε- 
τιοΓΙ{γ, Ηο Ῥείης Ἠήτηδε]{ Όνε ελοναί Ληρε]. 

09. Τ]νε ννογὰς τοῦ ζῶντος ατθ πο Γουπά Ιπ βενεῃ 
οτ οἰσμί νετγ αποἰεπὶ Μ88., ποτ ἵπ να 6ορ., 
Βαμίά., Ατποπίαη, ῬετΒ., Ὑαἱᾳ., απᾶά Πα]ο Ὑετ- 
5ἴ0Π5, 8οπης Εαίμοτς, απά Χοππας απ Οντῇ!, απἀ 
αγο οπποε]]εὰ ὮΥ Οτίεεῦ. απά Βο]ιοῖσ: Ὀαἳ ντου 
ΔΗΏΥ σοοά τοαςοη; ΓΟΓ {ο ΟΠΙΠΙΟΠ τοπάῖης ἵ5 πο 
οπ]γ εαρροτίεά ὮΥ εχ/εγπαἰ ενἰάεπεε οὗ πε πιορβί 
ἀεο[είνε Κπά, Ὀαῖ 18 αἶδο ο πα])γ είτοηιρ ἵπ ὑπίεγ- 
παί, Ὀείηρ Γατ πποτο αρργοργίαίε (88 είτε εατεὰ 
ιο Όιε αγάθηί (εππρεταιπεηί ο{ Ρεί{ετ) απά οοἰποῖά- 
ἵπα νι ης απθαανοσαἱ οοη/{εββίοη ο ΓαἱΏι, Μαιε. 
χνι. 16. «ῑτίακὺ. αἶκο, Ιπείοπὰ οὗ ὁ Υἱὸς, είς ὃ 
ἅγιος, ἴτοπι α {ευν ΜΒ 5. απάἀ Ὑογείοπς. Βυαὶ ναι 
τοπάίησ 18, Υογν ΡΓοροτΙγ, τε]οοίοά Ὦγ Ῥολο]σ: 
αἶποο ἴο οτίεγπα! αιά/ογί(η Γοτ 1 8 [αγ Ἰεβς, ΑΠ 
ἷ ευἰάρπιοε 9 αἹορείποτ οἩ νο βιἀάο οὗ (ο 
ΟΟΙΙΠΠΟΠ τοπάίπα: Όλο αρρε]]αίίοη ἅγιος τοῦ Θεοῦ, 
38 αδεά οΓ οι Τ,οτά, -- οσουττίης οπος, ἵπ να 
σοη/[θββίοπ οὗ Όο ἀεπιοπίασς, Ματίς 1. 94. Τι ακο 
ἵν. 64. Ἡο ἶ5, ἰπάεθά, σα]]εὰ ἅγιος παῖς, Λος ἵν. 
2τ. Ὀαέ ποί ἅγιος τοῦ Θεοῦ. ἨΝλετεας {ο αρρε]]α- 
Πἴοη Χριστὺς, ὃ Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ, κ «γτ- οςσυΓ8 ἵῃ 
Όναο Ν. Ἔ., απά εκρθοἰα]]γ ἵπ Οής (οφρε], 1. 60: 
Χἰ. 21. Ὦθ6 πιοτε 1π ῬΗέπη., νν]νο Ῥτουος (ναί (νο 
αρρο]]πίίοης ὁ Χριστὸς παπά ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ννετο 
ποῖ ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΚΣ ες ναί νο Ἰαΐέοτ Ίνα τε[οτ- 
οπος {ο νο Πλήρίπο παϊατο οὗ Οία. Ἠεπεοο νε 
πιαγ θᾳ811γ οοπ]οοίατο Γγοπα πν]νας οπατίεοτ οππιο 
Όνο τοπάίησ ὅγιος. ἈΊοΤΘΟΝΟΓ, Ἀλεη Ῥο]ο]χ τε- 
.. Οναῖ τοπία, νο ορ], ἵπ οοηβἰαίεπον, ἴο 
Ἀνο τε]οσῖοά νο οίεγ; εἶπορ Όνο ργἰποίραί ΜΞ5, 

οἶκο]γ (νο καππο [ος νου. Απά ἴἼνογο ος 
νς πο ἀουδί ενα νο αλοταίίοπα ἵπ ο δ8{1οη οππηθ 
{τοπι {ο εαπιε απατίος, παπηε]ν, {τοι πο 4ρπα- 
αγία Ογήΐος. 

Τ0. οὐκ ἐγὼ --- ἐξ 1 Το ἵπ ἶοη 
(48 8οπηο οὗ Όο δεί ( οπιπηθηίαίοτ απά Εάῑοτ 
Ἠανο «οεη) [ογπηίπαϊος αἱ ἐξελ., πο πἲ ἐστιν; {ο 
Όνο καὶ 18, 5 Εήννπη, οὈκογνος, Γο; καὶ ὅμως. 
ὓ16 8θη9ο ἵδ: Ἠανο Τ πο «Ἠοφεν απά αρροϊπίοὰ 
ἵννο]νο οὗ νου αν την Ἰομαίος [απά οοη 5], 
ππᾶ οπο οὗ γοι ἵά ΔΠ ΘΠΘΙΗΝ, απά α Ὀδίτανοτ ος 
πσοσμβοτ, Ἀθδε Λος χι. ἸΤ. Διάβολός ἑἐ. Τ]α 
β6Π4ο 19, απ αάθεγκαγη, οπ6 ἀἰκα[[εοίεά ἱο1ηἼς9. 3ο 
ὀιαβεβλῆσθαι πρός τινα πι [πο «οη8θ οὗ δῖπς οκ] 
ίο, 15 ακοά η νο ονοςί (Ἰπακίσα] ννηίοτς. 

τι. ἴλεγε] "Ίο ποπ! :ῦ) α 9θη9ο [οφισπί Ὀουῦ) 
ἵπ Όνο Οακκίσα] ννγιίοτς απἀ Όιο Ν. Έ. 
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Γ ΥΠ. ΚΑΙ περιεπάτει ὃὁ Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ" οὗ 
- .] .. - 3 ω ο ’ ἃ. 4 3 ,ω 

γαρ ἠΌελεν ἐν τῇ Ιουδαία περιπατεῖν, Οτι ἐζήτουν αὐτὸν οἳ ἸΙουδαῖοι 

ϱ ἀποκτεῖναι. 3Ἡν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ 
Ἐ . 3 - 32 3 .. 

87 Εϊπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ᾿ 
[η 3 ᾽ 3 ΄ ς/ ΔΝ ς ΄ ’ σ 
νπαγε εις την Πουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ µαθηταί σου θεωρήσωσι τα ἔργα 

- 2 Π ς , 

τῶν Ιουδαίων η σκηνοπηγία. κΤεν.38.44, 
} ν Μαιῖ, 19. 46. 

ΚΟ ται 8 81. 
Αοί8δ 1. 14. 

’ -» 

Ηεταθηδι ἐντευθεν, 

ε.. πας 2ς λ Δ Ε] « Δ ο λ ω Εμ 3. 
4σου α ποιξεις οὐδεὶς 7αφρ εν κουπτῷ τι ποιει, και ζητεῖ ανυντος εν 

ε) 'αᾱ ον ο - , 3 

ὅ παῤῥησία εἶναι. Εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κὀσµῳ. " οὐδὲ : Μα 8. 31. 
3 . ” ..ρ 

6 γὰρ οἳ αδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἲς αὐτόν. 
3 ν αννη 

4έγει οὖν αὐτοῖς ὃ η- 
ως, ς . ς αι, 4 2. ’ . ς δὲ ᾽ ς ς ’ 

σους ο καιρος ο ἔμος ουπω παρεστιν ο ε χαιρος ο ῶμετερος 

88. 19. ’ δα. [. 8 3 ’ ς ’ ω . -. κα κ ᾽ 
7 παγντοτε ἐστιν ἑετοίµος. ου δύναται ο κοσμος μισειν υΌμας εμὲ πε 17. 

” 5 3 3 - " 3 .. ς/ ᾽ 3, 3 - Φα 

μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶῷ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 
δες ώ δα. 3 . Ξ ᾽ ΄ ο) Ομ... 

8” 'Υμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην" ἐγὼ Ἱ 
Γ.. ς ᾽ 5 .) . ’ 

9 τὴν ἑορτὴν ταύτην, Ότι ὃ καιρὸς ὃ ἐμὸς οὕπω πεπλήρωται. 
1... « 

εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ Τἀλιλαίᾳ. 

ΤΠ. Ἐτοπι Ἠεποε {ο 6Ἡ. κ. 2. Ὑθ Ἠανε ἀείαῖ]εά 
α ϱ1 ΊουτπεΥ οἳ οατ Τ,οτὰ Το Σαγυδα]επῃ, αἲ ἴλθ 
Εθαςί οἳ Ταυεγπασῖθς, αἰκ πιοπίης Ῥε[οτο Πἷ8 
ἀθαίῃ; νήσο] ἶς τεοοτάεὰ Ὦγ πε Εναηρε]]ςί, α5 
εερεεῖα]]γ εα]{θά {ο {πε ρατροςε οἱ Πί5 (οδρο!, 
α]ιουγ] οὖν απχῖους]ν οαγ Τοτὰ 5οασηί {ο «οη- 
νῖπος {Πε ᾖθ6ννς οἱ ἴῆα 5αρτεπιθ ἀῑσπΙτγ οἳ Ἠ]8 Ρε- 
κοπ απά οῇΏῇσθ. ΑοεοτάϊησΙγ, αἴτετ Ὀτιεβυ α- 
γεγῆπᾳ ἴο πο εἰρεππιδίαποες ὙνΜΙΕΣ 1εά {ο, απἀ 
ποοοπιραπῖεά νε ΊΟΙΓΠΕΥ, ια Εναηπσε]ιδί Ῥτο- 
οεεἆς {ο ἀεία[] νατίοις ἀἰφεομγδος απἀ αἀάτοεςες 
(6οπιθ εΠοτίετ απἀ οἴπετε Ίοησετ) οἳ ουχ Τιοτὰ {ο 
χα ᾖθὴν, αἲ {πε Εεείναὶ ἵπ απεβίίοη. 

1. περιεπάτει] γοειάεά. ΤΠ 86η5θ Ο66ΙΠ8 αἱ5ο 
αἲ τί. 54, απἀ ἶς βαἰά {ο Ὀο Γοτπιοά ΟΠ {πε 156 οΓ 
Όπε Ηεῦ. Τσπ- Οὐκ ὕἤθελεν 6 ντοησ]γ ἴακεη ὮΥ 
6οπις Οοπιπιεπίαίοτς ΓΟΓ οὐκ ἠδύνατο, 3ἴπος Πῖ β1πῃ- 
ΡΙγ πιεπῃς “' νγα5 πο ἀἱδροβεά, ἀῑά ποί «ποοβθ.” 

3. οἱ ἀδελφοί.] Ώεε Νοίε οἩν Μα. χΙῖ. 460. 
---οἵἳ µαθηταί.] ΞαῦῬ. ἐκεῖ, “' Πιν ἀῑδεῖριες {πεγο 

α8 πας π5 Ἠετε];  ΠΑΠΙΕΙΥ, νο ἀῑδοῖρ]ος Ὑν]οπα 
ο55 Ἠπά πιπάο ἵπ 11ο ἤταί γθατ ος Ἠΐ6 πηηϊκίτγ. 

Οµ να πιονο νι νυμΙσοἩ (Πή5 αἀνίοε Ὑ/α5 ΟΠΕΓ- 
εᾱ, 5ος Ώθοεπβ. 3Ὑπορ. Το (πνουταῦ]ε α5 Ὑνε]] 
45 Όνο ππ{ανουταβ]ε γιεν (πετθοῇ ας Ώδεῃ οηΓ- 
τιεά ἴοο [ατ. ΗΙβ ΚΙΠπβπεπ Ῥτοῦαβ]γ Ἱπιασίπεά 
ᾗεμης ἴο ο α Ῥγορ]εί ---Ιπάεεᾶ, εοπαϊἀθτίησ ια 
τηίγιε]ο» το ὑπά Ῥε]ιε]ά, Όνογ οοπ]ά ποί β4Ρροβο 
Ἠήπι ολα ---- Όαί Ἰαὰ πο ποίίοῃ ναί Ὦο ννας (ο 
Λεία, ΤΠΕΥ, ΠποτΘονοτ, οοποεῖνεὰ Ἠίπη {ο Ῥο 
νοτΥ πιποἩ ποααίοᾶᾷ ΒΡΥ ννοτ]ά]γ πιοήνερ; απά α8 
{ρή Ἰουκοά {ο ρεγεοπα] πθναπίπσο [Τοπ Ἠ8 ϱ06- 
ευτιγ; πεΥ, οη βπάϊπρ πιαπΥ ἀῑδοῖριος ἵπ (π]]- 
ες παπάοπίπσ Ἠπα, σοπηκε]]οά Ἰίπι {ο σο {ο 
πάσα, απᾶ οΟΠΒΤΙΗ ἴἶνο αἰζπε]πηοπέ ο8 Πηκ βαν 
ᾗι) [οᾖονγοτη ὤπετα, απά επάσανοιτ {ο ἵποτθαβο 
Ονείτ παπα νοτ. 
4. οὐδεῖς γὰρ ---παῤῥησία εἶναι.] Τ]νο σοποτα] βρη8ο 

π τον οἶσαγ οπι ιο οοπίοχτ: Ὀαί {ο ον 
Ἰνονν {ε - ἵπ Όνο ννοτᾶν (Ποπηρο]νον, ἵ8 . . 
οΛΑΥ. ἍηΥ οπήπεπί Ἐτρομίίοτα (18 οἱῇ, 
Βεμ]συικ., απὰ Τ]επι, έαλκο χο καὶ {ο ἀλλά; αν: 
“Νο οπε ἆσθι πηγ Εήπσ οοπαἰἀσταρ]ο {π ελεγε; 
Ῥς Ίνα ἵν ἀρκίτουκ οὗ σοπηίηᾳ ππᾶογ ἴἶνο νίονν οῇ 
νο ρα Τε, Ἡονψονετ, ἵπ αἰππήπίησ νο 
νε κεηαα; απᾶ [ο Όνο αἴνογο εἰσπίβοπίοη οῇ καὶ 
Όνετο ἵ αο ποτ, ΒΡν/γαΒρ ἵν νο νίονν 
απ ορερά Ὦγ νο απεῖοπί Εκρολίέογη απ ΠΙΛΗΥ οπη]- 
αοπί πούστη οπσς (5 Οτοι,, πηρα, Ἠολοπην., 

ἃ 15. 18. 

, 3 

οὕπω ανγαθαίνω εἰς ὈΙπῇ,, 8. 20. 

Ταῦτα δὲ 

απά Κυίη,), Ψο τεσατὰ {πε καὶ αφ ριί {ο ὃς, Ὦγ 
Ἠευταίϊκπι; απά 8Ιρροξ5θ απ΄ ΙΠΥΘΓΡΙΟΠ ΟΡ οτάοτ, 
ἔπας: “Ἐοτ πο οπε ΝΤΟ ἀθβίτος {ο Ὦο {απποιΙ8 
ἀοεβ ρτεαί ιίπσς ἴπ βοοτεί.”. Τ]ας {ο αὐτὸς, 
Ώ16Υ βαγ, ἶ5 τεάππάαπί, Βπαί ον {ο ννοτά οαΠ 
νε πας εἰ]θποςά, Ιέ ἶ5 ἀϊβιοα]ί {ο 866: ΠΟ 18 καὶ 
ενεγ ῥγορετίή αφοᾷ {οτί ὕς Τ]ηο ἵταίῃ 16, ιο 
αὐτὸς 18 ΥΘΙΥ ΠΘΟΘΑΦΑΓΥ {ο {119 89Π56, απά οισ]ηίέ 
ίο ο οοηβίταεά υγ] καὶ, ΥΝΠΙο]Ὦ πας τείαῖπ 1{8 
πδια] 8εη98θ. ἜΤΓ]αβ ννοθ ΤΠαΥ οοηβἰἀάθΥ καὶ αὐτὸς 
5 ριί Γοτ ὅς, ποί Ὀγ Ἠεύυταίσπι, Ὀιέ Ὦγ απ Ιάἱοπη 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ {ο {με ἴπιρ]ε απἀ ρορα]ατ δίγ]ο ἵῃ αἲ] 
Ίαησυασες. Τὶ Ἰοτε, 45 ο[ιοη, ἀφποίος ςοπιε/υΐπι 
αγεαί. Ἔηε Ῥηταςο ἐν παῤῥησίᾳ ο6σΙΦ αἱδο αἲ χἰ. 
64, απά οἱ. Η. 16, απά ἵπ ῬΠί]ο οἶ(οά Ὦγ Αὐτοδε]. 
Ποιεῖς πιαγ ππθαῃ, «ΙΓ έποι ατί ἀοΐπα, ατί επσασεἆ 
1η {ηεβο {]]πσς, {οβο στοαί ἀθβίσης. 

6. ὁ καιρὸς ὃ ἐμός.] ΒΥ καιρὸς ἐ. ἶδ πιεαπί, ποῖ 
«πε πιο οῇ πιγ ἀθαίμ,” 48 8οπιθ Οοπιπιθη{α{οτβ 
ἴακε ές: Ὀι{, 45 οίἩθΓς, “να {πιο οΓ πΙΥ σοΐησ 
πρ Τἵο Ὠνο [εακί αἱ ὁὀθταδα]οπι, απά ππππ][οδίίησ 
ΠΙΥΦΕΙ{Γ ραβ]ο]γ.”. Άεο ν. ὃ. ἜΤ]ια νγογς ὁ καιρὸς 
---ἔτοιμος Β6ΘΠΑ {ο ΠΠΘαΠ, « ΑΠΥ {πιο απά ΠΙΠΠΠΘΓ 
γη] Ὁς Π{αῦ]ε {ογ 1ο {ο ρο ἴπετο: γοι Ἠανθ πο 
σπ15ο Γοτ [οατ,. Τ]ο γεαδοπ 8 Ἱπίπιαίοά ἵπ {ο 
νετβο Γο]]οννίηςς Ὑ]οτο (ο παίατα] Γοτη οϐ ϱχ- 
ντ (οπαησος Ιπίο α εταπή σοποτα]15) ννοι]ἀ 
ο, “1 οπηποί ο Όνας ρα]1ο]γ {ποια (ιαί Παίτοὰ 
ο πο πα] (αάϱ ον Ίας Όουπ. Ιποιττοά ὮΥγ α 
{τος τερτοοῦ οἳ Ὠνείγ νίσςν: Ὀπί (1ογ Ἠανο πο 
ΡΗΟἨ οπ.8ο {ο Ἠπίο Ίομ.. Οὐ δύναται, οπηποξ, ἴπ 
Ώιο παίατα] οοπτεο οῇ Οήηρα. 

Ὁ. οὕπω ἀναβαίνω.] Μαπγ οπι]ποπί Οοππππθεηία- 
ἴογς απά ΕάΙίοτ τεπὰ οὐκ {ο οὕπω ; Ὀπί ΟΠ στοΠ(β 
πο ν6ΓΥ βο]ά. ἜΤ]ιο οχίοτηα] ονἰάσπσθ ΠΟΥ οὐκ 18 
οπ]γ Οιαί ο [ορ ΜΒ. απά 8οππο Ἱπ[οτίογ Ψε- 
βἱση5, Ευ πο ααοτί(γ οὗ Ῥογείσπα ἵΒ, ἵπ α 6π8ο 
κο πα Ῥτοβοπί, οἳ πο ρτοαί ννοὶρηίς απά νο 
Ἠηπημοτ οὗ ΜΒ, Ἰ ἴοο πια] {ο ο οη/{1(1οὰ {ο 
ππμσ]ι αοπίοῃ, Τ]ο τοπάίηρ πιαγ Ὁο τοσατὰοὰ 
4 ΑΠ παάνογίοπί αἰογα βίο; νο] 8 ϐΥ ΠἹοτο 
Ῥτοβαβ]ο πα ΕΟνπί αἲ] νο οἴποτ ΜΒ, απά πη- 
οἶοπί Ψογρίοης εοπ]ά σοππίπ α ρατροκοά πίσγα- 
ἤσπ, ἨῬομίόάσα, οὐκ σαππο ο ἀοίοπάσα ἵπ (νο 
ΕΜ οηµο, ποσο Τί ννοι]ά σοπαργοπηίκο γε Ἡ 
μερα; παπά Όναί ο οὕπω, νν]ήο]ι νο ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 
{πίογα Ἱποη]σπία, ἵπ ποί νο] [οππάσα, απ οο 
σου] κοπτοο)ν Ίνα αρροκοὴ {ο νο ρ]πος νου 
οοπιρτοπήκίας ουσ Τον ὑπροπμομκηοκν. Το 
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Ὡς δὲ ἀνέθησαν οἳ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἲς τὴν 10 

Ἰωα 11.58. ἑορτὴν, οὗ φανερῶς, ἆλλ᾽ ὡς ἐν κρυπιῷ. Ὁ Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν 1 
4 νετ, 40, Πὁ οὰ - - ν 2 . οι αύτον ἐν τη ἕορτῃ, καὶ ἔλεγον 
49. Ι ᾿ 9 3 - τσ ” 

ᾱ 10. 19 πολὺυς περὶ αυτου ην ἐν τοῖς 
2”. 21. 46 . δὲ . ς 
Ἰωλετ1 ἐστιν" ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον 
ᾱ 1ο. 
4 ι0. ὃδ 

οὔ: ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον. 

Ηοῦ ἐστιν ἐκεῖνος; "καὶ γογγυσμὸς 19 

Οἱ μὲν ἔλεγον' Ὅτι ἆγαθός 
5 Οὐδεὶς 13 

ὄχλοις. 

- ε ) 2 - . . 

μέντοι παῤῥησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ιουδαίων. 

δη δὲ τῆς ἑορτῆς µεσούσης, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἲς τὸ Ἱερὸν καὶ 14 

ἐδίδασκε. Ναὶ ἐδαύμαζον οἳ Ἰουδαῖοι, λέγοντες' Πῶς οὗτος γράµµα- 15 
ο... 1 49. τα οἶδε, μὴ μεμαθηκώς ; { απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Γησοῦς καὶ εἶπεν Ἡ 16 

ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔοτιν ἐμὴ, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός µε. Εάν τις Φέλῃ τὸ 11 
Β6ΠΑ86 ΟΓ οὕπω ἀναβαίνω ἵ8: “Τι 5 ποῖ αἱ ργεφεηί 
ΠΙΥ ΙπίαπΙοπ {ο μο αρ, ὅτο. Ἔ]ε πεχί ννογᾷβ 
αἰσπ]ιην : " Ώππο [ος σοΐπσ] 15 ποῖ Γ41Υγ οοπιθ, 
ο: αἲ Ἰαπά, .. ρείπςσ εν Ρτενεπίεὰ ὮΥ 8οπηθ 
Ἠἰπάταπςθ, 
ιο ΤΘἈΞΟΠ ΥΝἩΥ ους Τ,οτά ἀἱά πο σο αἱ βγεί 

νναβ, νο ΠΙαΥ 51ΡΡΟΡΕΘ, Ῥδσσι5ο να τοπάς νγου]ά 
εν 6 (ἠλτοησοὰ ντ] {τανθ]]ετθ. Απά ἠνετείοτο, 
85 ργίναςγ ννας Ἠὶ5 αἶπαι, (α5 ἶ5 Ιπάϊσπίεά ὮΥ να 
ν/οτάς Γοἱ]οννίης, ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῳῷ, ΠΙΕΔΠΙΗΡ, 38 
Ρτϊναίο]γ αφ να ροββίδ]ο ἵπ 8ο κ.--- ἃ «Ἠαγας- 
ἴοτ,) Ίνα οοφο ἴο ο αἲ α πια ννθι ατα νου] 
Ῥο [αν/οδθί ΡΟΓΞΟΠΒ ΟΠ {ο τοι απά, Ὠνοτοίοτα, Τε 
5 ρτουαῦ]α, Ἠς κεί οβ οπ ἴε βτδί ἆαγ οῇ να 
Ἐσαδί, εἶπος Ίνα ἀῑά ποίῖ αγγίυο 611 να πιάά]α ο 
Όνε Εσαςί, ννπ]ο]ι Ἰαδίεὰ οἰσ]ί ἀαγς. 

11. οἱ  ἐδήτουν.] Ἀοπιο ο {νε Ὀθδί ΟΟΠΙΠΠΘΙ- 
ἰαίοτς {ακο ἴο 5θηςο {ο 6, “ ὔνο ρτϊποῖρα] .. 
80Π8 4ΠΠΟΠσ 16 «ον (11ο οίεξ Ῥτίοςί, ἃο.) 
εουαρ]ί πα, {ο ρα Πἶπα {ο ἀθαίμ.”. ΤΗΐ5 18 οοΠ- 
(οπαποεά Ὀγ ν. 1, 19 απά 90: Ῥαί πε ννοτᾷς {ο]- 
Ἰονΐπσ ἀσπιαπά {νο 86ηΠ56 “ο πάσὶ (5ο. να]ρας) 
ἀθφίάσταδαπί οµπης) α εἰσπίῃοπίίοι ΓΠοφιεπί ἵπ 
πο Ν. Ἔ., οεροοῖαἰἰν ῬΒέ, κ" οἶπς νντίης». 3εα 
Οα]νίπ, Οτοῖ., απά Γηΐπα, 

12. γογγυσμός.] Τ]ο ἴογπῃ Ἰα5 Ἠθτο {ο 86η5θ 
ἵπ νν]ιο] θρους ἵ οὔἵοι αφ5οά ἵπ Τηπογά. απᾶ 
οἵ]ιογ ννγἰίογς ; ΠαΠΠΘΙΥ, α- πι (ο ἶπις' ΟΥ ιολκρργίπς, 
ἀοποίίπσ Ῥγίυαίο αἀἰδεσιγβδο. Δὲ ἵδ ποῖ [οαπά Τη 
ΠΠ ΜΑΑ., οπτ]ν Εάῑίους, απά Ἐαίοτς, απά 
ἱς οπποσ]]οάᾷ Ὁγ Μαϊ, Οπτίθεὺ., απά Ῥο]οίΣ, 
Ροετβαρς τισ]ή]γ ; πίογπα] ενἰἀεπος Ὀεῖης 5ἰτοπϱ]γ 
ασαϊηεί ῇἱ. 

19. οὐδεὶς] 1. ο. [οῦ ἴποφο νο (οισ]ί Γανουτα- 
Ρ]γ οὗ Ἰηπα]. 

---διὰ τὸν Φόβον τῶν Ἰ.] "τουσ Ονοῖτ [δα 
οὗ 1ο ον: ) αν χὶκ. 28, απά ᾖθτ. χχκχν. 1. Τ]ο 
Γλαμίηο νν τὴν α ρτοροβίίον ννοπ]ά ο πιοτο Ο]18- 
αἶοα] Οτοςκ. 30 Γλιογά, ἱ. 90. δέει τῶν Κερκυ- 
αίων. 

ε 14. ἑορτῆς µεσούσης] Ἱ. 6. ΟΠ 90Π6 ο ο ᾖαγβ 
Ὀοίννοση {πο Τί απά νο Τις νήσο] ντο ἴἶιθ 
Πιοβί «οἱσπιή ἀπγας παπιο]γ, πο δὰ οἱ 401 ἀ4αγ. 

---- ἀνέβη ---- ἐδίδασκε.] 366 ἴακο Π. 46, απά ποια, 
Τ]νο (ἱοη11]ο ϱ]ή]οφορμθτς ἴοο Ἠθτο αοσαβίοπιεὰ 
ο ἀο]ίνοτ ποῖγ Ππείτασίίοης Ιπ πο (οπιρίεα, ΟΠ 
ποσοιπί ο ιο βπποίγ ο) ἤιο ρίασθ, απά ο 
ΠΠ ΟΥ ΟΕ ΡοΓβΟΠ οοπΙπασ]γ τονογίηᾳ ή έ]λετ, 
Ῥο Ρη]ορίτ. ΥΠ, Αρ. ν. 30 ἂν 1. καὶ παρελθὼν εἰς 
γὸ ἱερόν ποι, ἔφη" ἃο. 
10, ρήμματα] /Πέργας, Ἰοατηίηα πο 4ου, ΠηΘΛΠ- 

τησ ναί Κπά οἳ Ἱοατηίης νο ννας αἴοπο ου]- 
νπίοά ἵπ οἑπάσας παπιο]γ, πο Ιπίοτρτοίσίίοη οῇ 
ενα Βοτίρίήτος, απά απ αοηπαἰπίαπος νι Τ]ηοο]- 
ου ἵπ ρεηοτα!. πας ιο ἠἱκρπίο οαττῖθὰ οἩ ὮΥ 
Ονο Οοπιπιοπίαίογα, Ν]νοί]οΥ γράμματα ΤΠΘΛΗΦ Π- 
υίπε ΟΥ ιαπ Ἱοατηίηα, ἵ παπσαίοτγ. Μὴ Ἠθτο 

866ΠΙ8 {ο Ὦε Γογ οὐ: ουσ] ή τιαν ροτίαρφ 
Ρο ταησεά απάετ ἴμαί πβασε οῇ Όπε ρατίο]ε ροϊπιεὰ 
ουί ϱγ Ηειπιαπη απά γα], Ὁὗ ννμ]ε] ἵ Ππάϊσατεά 
α δο[γεπιοά μον Οοππιρατε 3 Οοἑ, χι. 51. 

10. ἡ ἐμὴ ὁιδαχὴ ---με.] πε ρεπεταὶ Ἱππροτί ος 
ὤμοθο ννοτὰςε 5 εν]άἀεομίς ὙἨί]ε πε εχκποῖ 8εΠ8θ 
απά αρρ]ιοαίίοη 18 ποί 8ο οἶθατ Ὀαί ναί Ἐχροεί- 
οι ἀπετ ἵπ ορίπίοη. Το αριεγπεῖπε ναι, ννθ 
τηκέ οοηβἰἀετ ιο οοπίθχί, πε 8σορε, απά ἴα 
Ἠίετα] 6εη8ε οὗ (να ἴετης; εερεοία]]γ ἴοςε οΠ 
ν]οἩ πο βεπίπχεπί Ηΐηρες, ς δαχὺ παπά οἷκ--- 
ἀλλά. Το αἀνετί ἴο Όια 8εορε, νεα ννοτάς ννεγθ 
Ιπίοπάθὰ {ο τοβαίο (νο ποίίοῃ οὗ Όνοςς νν]ο, το 
σατά(πςρ οφ πιεγε]γ 48 αὐτομαθὴς ππὰ σὐτοδίδακ- 
τος, ποοοιη{εὰ Ἠἶπα (α5, Ὑνο Ίεατη {Τοπα ο Ἠαῦ- 
Ὀἰπίσα] νΥτΙ{ετς, Ὑνα5 οβίΟΠΙΣΤΥ νι Ότο ὀεννς) 
α{οτ]γ απάεκοτνίηρ ο) αἰιεπίίοη ---ᾱ ΠΠθΓο ῥτε- 
ἰοπάςτ, απά πο Ρτορηεί. Το νε] ο [,οτὰ τε- 
κ. Όιαί Πΐς (εασμίηρ 18 ποί Ἠδ οννη 1. 6. μαι 
ο 5 ποῖ αὐπτοδίδ., Όαῖ θεοδίδακτος. Τὴς εἸοι]ὰ 

βοθπι {ο ὃδ νο ῥγίπιαγη 86Ἠ56. Ὑεί απάετ 
αποίᾗεγ αππὰ κφεεοπάαγη 918 ἵν αἱδο οοπίπϊηθἁ, 
εοτνίπρ {ο Ιπίτοάπςσς πο αεραπιεη{ς εν η]ο]ι Γο]]ουν. 
Τ]νας διδαχὴ ἵδ ἴο Ὦε ἴαΚθη ἵπ ἴ]θ 8εηςο ἀσοίγίπε ; 
1, 6. Βγδίεπι ο  τε]ρίους Ιηβίτασίίοη. ἴῃ ἐΠήςκθηςο, 
ίοο, οι Τιοτὰ αξεετίς Οιαί 5 ἀοοίτίπε, (ποισῃ 
ποι ἀετίνοεὰ ᾖοπι Οποῖτ αολοο]ς, 18 ποῖ (πετο[οτο 
[ι]ςς6, εἶπος ας ποί ἀενίκεὰ Ὁγ Ἠήπηκε]ῇ, Όας 
οπππθ {ΤοΠα {ο ῬουτοῬ οῇ αἲὶ ται, (οσα ἠπικε]/. 
ας να πιθηί Ἰστο 18 ἴἶνο 8ΛΠΠΟ αφ {πε 
)ύπέεά αἱ Ὁγ Βι. Ρα], (αἱ. 1. 1. Παῦλος ἀπόστολος 
οὐκ ἀνθρώπ. οὐδὲ δύ ἀνθρ., ἀλλὰ διὰ Ἰ. Χ. καὶ Θεοῦ. 
ας 1 ρ]οπκοά Ὠ]νίπο νν]κάοπι ναί Όνο Άρος- 
ος «Ἰνου]ά ὃνο απ]θατηθά, ἵπ οτάοτ εναί πο ννοτ] 
πιὶσε ποί ὃς αφοτ]υοά {ο Ἠπππαη Ἱοατηίης οἵ 
εἸοφαθπορ. Τ]9 αὔονο νίουν οὗ νο 5εηεε {9 
Ῥοτίεὰ Ὦγ {ἶνο αποϊεπί Οοπηππείαίοτς ἵῃ ρεπετα]ς 
απά, οὗ πο πιοάςτη 9Π6Β ο Ἐτιμ., Ῥ]δο., Λ{α]ά., 
οτοι,, Οα]νίη, Ἱναπιρο, απά Καΐπ. [η εαγΊηςσ Οί 
μιά τοπηατ]κ) ος Τ,οτὰ 8ρεακα ΄΄οκ Ἰγροίι]οκί 
πάφοτυπα, βοοαπάυπα οπρίαπα από [ξογυπη, ) νν]νο 

τορατάθὰ Ἠΐπι 8 α Ίπεγε πιαπ. 30116 (οππππεηία- 
ἴοτ8, Ἠον/θυοτ (48 Ἰο], Ῥεατος, ΚΥΡΚΕ, απἀ 
Τηπι.), κοοϊ {ο ανοῖὰ Ον Ὁγ εαρροβίηᾳ ναί οὐκ 
--- ἀλλὰ ΊἨετο Ἰπνοῖνος, ποῖ απ αὐεοἰάε, Ὀαί α 
εοπιραγαξίνε πομαίοη, ἴο Ὦε τεπάστεά ποπ (ίαπι ---- 
φμαπι. Τη] ἵ9 ορτίαἰπ]ν Ὀδίίοτ ναι, νι οἴμετς, 
ο 8ρρο8θ απ ο][ρείς ΟΓ µόνον. Βαῖ Τί 19 νν]ο]]γ 
ΠΠΠΘΟΘΑΚάΤΥ, απά ἰπάσοά Ἰππάπηϊκεϊο]α, ας Ὀοίπσ 
οοΡίτατγ {ο νο «εορε απᾶ οοπέεαί. Ἀθ6 νυν. 16 
17, παπά οοπηρατο χὶν. 10. Ἰπάεοά, Ἰλ πετ (1. 
ο, Ν. Τ.) ἀοπίος Οναί Όλο Γογππυ]α οὐκ --- ἀλλὰ 9υος 
ἀοποίος α γαζορ πεμαίίοη: γαι ντοηρ]ν, --- 
Γοτ αἰνουρ]ν ναί ρτϊποῖρ]ο Ίνα Ώδου οπττίεά {ορ 
Ρις, ο] Π οπηποί Ὦο ἀθπίοά (ναί 1 φοπιε(ίπιες Ἠπ 
Ρίασθ, 48 ἵπ ΛΙαι1. κ. 90, οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦν- 
τες ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα. 

- 
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Φέλημα αυτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ της διδαχης, πὀτερον ἐκ τοῦ Θεοῦ 

18 ἐστιν, ἢ ἐγὼ ἀπ᾿᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 
α- 3 .-- -” -” . 

5 Ὁ αφ ἑαυτοῦ λαλῶων τὴν δό- 5 δ. 4]. 
ΤΡ 5 - 5. - , εν) τ 

ξαν τὴν ἰδίαν ζητεί ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέµψαντος αὐτὸν, οὗ- 
3 ΄ 3 ” 2 

19 τος ἁληθης ἐστι, καὶ αδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 
αι αν ᾿ ΄ 3 ο αρ - ᾽ ΄ - 

κεν ὑμῖν τον γόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ υμῶν ποιεῖ τὸν γόμον 
ο 2 ο ι 2 ς Π π , 

90 ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; ' Απεκρίδη ὃ ὄχλος καὶ εἶπε᾽ «{αιμόνιον 

91 τίς σε ζητεῖ ἀπομτεῖναι; Απεκρίθη οὁ 
2’ .᾿ ή Δ ’ ΄.. 

22 Εργον ἐποίησα, και πάντες Φαυμαςετε 

17. ἐάν τις θέλη, ὅτο.] γε Ἰανο ἵη {Πῖ5 απά (λε 
πεσί νετ. (Νο αγσαππεηίς 1η ὃν --ᾱ ος {ε ρτοσεάίπσ 
ΡοξΙεῖοι (ΠαΠΠΕΙΥ, ελα Πὶς ἀοοίτίης ἶ5 {γοιη (ος); 
1. ἐπίεγπαί, απ ἀεάισθά {τοπ Ώνε παίυτα, απα]- 
{95, απἀ εβεοίς ο{ {ο ἀοοίτίπε Ι5ε]{ (ν. 11.) : ενα 
οἵετ ετίργπα/; ΠαΙΠΕΙΥ, ναί ἵπ ναί ο ἶ5 ἀοΐη 
ο ας ἵηπ νί6ύ;, ποῖ 5 ο/π οποις, Ραΐέ εμαί ο 
.οάἀ. κα Ἠοπάετ, “΄ Ηε νο ἴξ ἀἱεροςεά {ο 
οῦ6υ Όιο νυν] οὗ ἀοἆ πλειπ τενεα]εᾶ, ΠοΥΥΘΥΕΓ 
οοΠ ἵ πΙΣΥ ο {ο Πὶ5 Ρτε]άά]σες ος εαΓπα] αἵ- 
{εοίῖοης,””. εἰναῖ] πουν, ὅτο. θε {να Ο]αδείσα] 
οαοης οἶτεά 1π Ἐεο. 3γη. [Γοπα Ταππρθ: {ο ΝπΙο] 
Ι πανε εαὐ]οῖπεά οπε {Γοπι Ηετπῃες αρ. Ρίου. ΡΗΥΒ. 
1. 95. 698. ὃ δὲ εὐσεβῶν εἴσεται καὶ ποῦ ἐστιν ἡ ἁλή- 
θεια, καὶ τίς ἐκείνη. ἘΥ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἵ5 πιθαηί 
νιηαε Ἶα ποσά Ἠανο ας ἀο, Ὀοίῖ αξ {ο Ῥθ]]εί απά 
ταςισα; απά ἴο ἆο 9 ιο 15 {ο επηῦταςς {λαί Ὀθ- 
168, απά αἀορί Όναί οοπτς5α ΟΕ αοίἶοη. ΝΟΥ {Πο 
νι] οὗ ἀοά, 5αγς 9ί. Ρα], ἶδ ος «μα 
Τη ος οὗ ουσ νη] ἱππρ]ίες Όιο αθαπάοη- 
πιεπί οἱ αἲ] Όια ργε]ιάίοεν απά ραβείοπς, ννλῖο] 
οὔθουτε πα Ἰπάσπιεπί απά επδ]ανο (πε υν]]] (α5 ία 
ουε οπηποί τίση]γ ἀῑδηπσαίςῃ οοἱοιΓβ, νλεη 5ιι{- 
{ιβεά νυν] πιοτυῖά Ἠαπποιτβ)» οἴεγννῖςθ νν]αί ννθ 
εοἶκ]ι ἴο Ὁο [α]φα, νε αλα] πο τεπά1]γ Ῥε]ίενε {ο 
να ία: απά επι απΌε]ε[ 15 πιογο να [απ] οῇ 
πο /ιραγί Όναπ γε απἀετείαπάίησ. “Της (4ο5ρεΙ 
(οΏβετνες ΒὈτ, 5ου 1) ας ἴἴνεη οΠΙΥ α {6ο αὐτηῖς- 
εἶοπ ἴο νε αβεεηί οὗ ὧπα απάρτείαπάἶπσ, πε Τί 
Ὀτίπσς α ραβεροτί ΓΤοπη α τἰση!ί]γ ἀϊδροφεά το. ΤΕ 
ο Ῥθα να ἷωι νε]! ἀἱεροφες, Πιο παίυτα] σοος- 
Ώορα οἳ αηγ ἀοοίτίπε νν]]] Ὁε ϱποΙσ] {ο νοιοἩ {ος 
να τα: Γοτ Όνο επίαθ]εποςς ο 1 γη] οπάθεα 
πι το Όνο νι, απά ας  νν] εμάο Ἱπίο ἴἶνα 
4φφρῃί αἱκο.”. ὅθο ΠΊΟΤΟ ΟΠ (]ίκ ευρ]θοί 1π α ΠάΒ- 
εετ]γ Ῥετπποπ ος Ὀτ. Βομι οἨ νε Ῥτοβεπί {εχί, 
οι. 1. ρ. 32029, ἵπ νήσο] Ίο ἀῑδοικκδες Υν6τΥ αὓἲΥ (μα 
ἀσείση απά ρατροςθ οῇ νο ννοτᾶ», απά ροῖπίθ οιί 
ναί (γα ης ππαΥ Ὁς βαρροβος {ο βουν Γοτη {πθηςςα, 
Γιώσεται, “' Ἡο ενα] ων {τοπ οχροτίεησς 
παπιε]γ, Ὁγ Βπάΐπα Εναί Ες ἀσίπις Όπλα ννη] οἳ αοἆ 
ν] οοπάποε {ο Ἠ9 Ἱαρρίπεφς Ἰθτο απά Γργρα[τεν, 
νηεῃ (19 ὮὈτ, Βου 1 αγ) “ρογβααδίοη βΊνα]] ρα55 
ἵπίο Κπονι]εάμε, απᾶ Κπον]οᾶσο Ἱπίο ΠΒΒΗΤΑΠΟΘΙ 
απά αἱ ὃς αἲ Ἱεμσ οοπιρ]οιοά ἵπ νο Ὀοπίίῇο 
γηήση απ ΓΗ] (γα ήση οὗ Όχορς 1ου νο] αγο αἲ 
Οσα )κ τίρ]ηε Ἰναπὰ {οτ 6νεγ ππὰ ουογ.’ 

18. ὃ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ --- ζητεῖ.] ἨΗοτο ου Τιοτὰ ϱ4ρ- 
ρ]ΐον α ; οποίου [τοπη νΥμ{ο] {ο ]αάρο νν]νοί]ι- 
ετ Ον ἀοειίπο ὃο οἳ Οσᾶ, Τ]ο [π]κο ἴοπο]οτ 
αροη νο ας οὗ πε; Ὀπί νο ἵτας Ἰοσπίο οὗ 
σά εοεκκ να σ]οτγ οἳ Οοἆ ἵπ νο κα]ναίίοη οΕ 

-- ἁδικία ' ρταναπη, βαοπέανη, (Οα] νι.) 
19. οὗ Μωβσῆς ---νόμον] Ἔ]οτο ἵ Ίνογο (ουσ]ί 

(ο ἵνε α εἵπησε οὗ καλήσοι; απά νο τοσσπέ Οοπι- 
πιρη καί (ας Γογπποτ]γ Οα)ν{π} αγο πιονῖ]γ ο ορίη- 
ο ναι να νοτᾶν Ἠπνο το[ετοηος {ο ορΓίπΊΗ 
γε Ιακ» (πο τοσοτὰ σα Ὦγ νο Ενπησο κ!) οἳ νο 

οἱ νο τετ ῥτονοηῖ, «Ἠπγρίης Ογίκί νν ει 
ΥΟΙ.. 1. ἂν 

 διᾶ τοῦτο. 

[Ἡ 0 3” πι ο. - ὃ ἡ Ἱ Ἐχοά. 20. 

υ ωυ μ.1.ς.5. 
Άι... Αοίςτ. 59. 

τὸ μελινρ 
3 α51Ρ. δ. 16, 18. 
εχεις Ἱπ[. 10. 99. 

ἃ 11. 58 3 - ᾿ 3 α -ᾱ ε’ «ο ἐρ 5 
3 18. 48, 52. /ησους και ειπε) αυτοις .ν κ 10. ὁθ 

κ. ͵ Κε. 17. 10. 
ΠΙωῦσης δέδωκεν τον, 1ὸ, 8, 

κω αα. Όιε Βαῦβαίμ, ὮΥν Ἠεα]ίπσ οἩπ {λπαί ἆαγ. 
Βατ Ὕνα πηαΥ ννε]] 5αρροςθ {με τείετεηςε, 1 διιο]ι 
{ήιθ)ε ᾖ6, ππαᾶς, ποί ἴο αΠΥ αοοιδαίἶοπ ἴποι α- 
ναποςά, Ὀαί {ο νν]ιαί λα Ῥδεπ απά 84111 ννας οοσα- 
5ἴοπα]]γ Ὀτουσ]ί Γογννατὰ Ὀγ (ηθπι. ὮἘΥ τὸν νόµον 
ΠΙΔΠΥ οἳ Έχε Ὀοδί (οπιπιεηίαίοτς απάετείαπά ναί 
Ρατί οῇ ἴπε Ταν νν]ο] επ]οῖης {Πε οὔδετναπος ΟΕ 
ινε Βαὐθαίμπ. ΕΒαΐ Ἱ 1 Ὀοίίετ, ση Ειίηγτη., 
Ῥετα, Ἱιαππρε, ϱαἰνῖη, απά Τηΐπη., {ο {ακα 1 οῇ 
Ώια Γαιο σεπεγαἰίη, οἳ ννπὶο] ἴε πιοδί ἱπιροτίαπί 
Ιπ]αποίίοης Ίντο ν]ο]αίεᾷ, εἰέ]ε ἵπ Ιοίτοτ ος φρἰτῖέ, 
ὮΥ ιο Ῥματίςοςς. Ο6Ε Όι5 α δἰσπα] εχαπηρ]ο ἶ5 
Όπεν αἀάπσεςά Ὁγ οιτ Τ,οτά, παππε]γ, ναί {1εγ ατα 
ΡΙοῦ(εἵπς ης ἀθαίῃ; α. ᾱ. “Υοι 4ο ποί ενεη Κεερ 
Ώιε Τιανν οΓ Ἴ]οδες, ος ΝΝΗΥ Ρ]οί ασαϊηςί ΠΙΥ Ἠ[6, ἵπ 
γ]ο]αίίοπ ο ια θΗ1ι οοππιηαπάπηεηί {3 

20. δαιµόνιον ἔχεις.] Ῥαΐ Γος {νε πιοτο Ο]αρεῖσα] 
{ΘΓΠΙ κακοδαιµονᾷς» Ἀπά ἴο ϱε ἴαΚθη, ἵη α Ρορα]αΓ 
56η»6, {ο “΄ Ὑουι ατο ουξ οἱ γοιγ 56η9ος.. Τ]μα 
ΝΟΥ(Β τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι αΤθ τὶσ]{]γ αδοτίρθᾷ {ο 
πε η έμάε, {ου ἴιει ιαὰ πο ἀεδίσης οἨ {πα 1{α 
οὗ ὀεδα5, απά νεο μποοηβοῖοις οὗ {ποβο οῇ ἴ]ο 
Βπ]ετςδ; (Ἰνετε[οτο {ευ πηὶσΏί ννε]] {οε] Ιπάϊσπαπί 
αἲ ννμαί {Πεγ οοποθἰνες α [α]86 αοοιδα{ίοῃ. σας, 
Ἠοννδνετ, ποίίσθς ποί ἰιαῖτ αππιοτϊίοἆ τερτοαςῃ, 
ΠΟΥ ΤΘΠΊΟΥΘς {]αῖτ παϊείακα: Ὀαί ρτοσεαάς {ο ίταςθ 
Όνα πια]εγο]επος απἆ ππιτάθτοις Ρ]οί5 ο{ {ιο ρτίη-- 
οἴρα] ΡΕ6ΙΡΟΠΡ {ο 1αίγ ἴταο ογἰσίη, ΠάΠΙΘΙΥ, Ἠὶ5 
Ἠεα]ίησ (πο ρατα]γίο οἩ {ο βαὐῦαίἩ ἆαγ. Ἠσο 
βηονς ναί 1ου Ἰιαὰ πο ΤΘΊΡΒΟΠ {ο ΟΘΗΞΙΙΓΘ ἨΙΠα ΟΠ 
Όναί αοσοιηῖ, απ α5ήῇος 5 αοί]οης {τοπα {Πεἰτ. 
ΟΥΥΠ Ρταοίἶσα, απά οἩ Οιδῖγ οννη ρτϊποῖρΙ]6ς. 

21. Ἰπ ταρ]γ, ουτ Τ,οτά ρτασί(ιοα]]γ το[αίος ἐιὶς 
οματσο ο ΠΙαάΠΘΒΒ, ὮΥ εροαΚκίπσ οη ἴ]α ππαί{εγ ἴπ 
απθβίίοη να πο ννοτὰς οῇ (ταν απά 8οὔθγῃθςς. 
Ηο οοπβτπΙς Ἠ]ς Γοτεροίπσ αββοΓίῖοη Ὦγ 5οννίησ 
το]ήῇ που φοασ]ί 5 ἀθαί], απἀ προ ναί ἵγα- 
Ποπα] παπά απ]αδὲ στουπάς ἴογ οοπάσπαπος Ἰήτη. 

----ἓν ἔργον μν ἁ ης 6«Οπο [ηαβίτίοας] νου 
Ἠανε ἆοπο.. Θαυμάδετε ἵψ Ἰθτε ποῖ {ο ο {πκοῃ, 
(την παοδί Οοπηπιθη{α{οΓ5,) ἵπ 188 ογάἵπατγ 56η5ο, 
Ὀαἳ (να Ότο πιοδί οπηίποπί ΟΟΠΙΠΙΘΠ{ΠίΟΓΒ, πἩ- 
οἶεπί απά πούστη), α5 αἱ Τατ] νΙ. 6. απά (αα]. 1. 6., 
οἱ Ον Κάπά ο ποοπάρ’ νν]ο]ι ΒοΓάΘΤ5 οἩ α [οο]ίησ 
οῇ ἀἰβαρρτοβαίίοη. Της Ιάΐοπα ἵ8 αἶκο [οππά 1η 
Όνο Οαβείσα] νντίίοτς (οη ννη]ο] βοο ΠΙΥ Νοίο οἩἨ 
1Ἠμπογα, νὶ. 06.), που 18 απκποννη ἵπ ος ου 
Ἰαπσαπρο, 

---διὰ τοῦτο] ἜἼνομο ν/οτᾷρ ατο Ὦγ πιοδί Τγαής- 
Ἰπίους οοπείτα σα νν τν νο ννοτᾶς /[οοιοίπσ. Βι 
Ομ νου αἀ τη οὗ πο εαἰπΏ]ο β6Πβο, απ {]ογο- 
{το Όνο Ὀοκί Εκροβίέοτ», Ώοἳ] αποϊσοηί παπά πποάστη, 
ἴακο (νο νν τν Όλο ϱγοοράἶπς, απᾶ τοπά στ (/ογοα/; 
πρ]η]γ, ἵ Οκ: ΓοΥ θαυμάζειν ἵπ νο πΏονο 86Πες 
18 ταΓο]γ, ΙΓ ονοτ, ραί αὐκολη{ο]γς Ὀνί (οἱ 1οννοὰ 
Ὦγ οπιο οσο, νι οἵ ννλουί α ρτοροβ ίση. 3ο 
ο ϱ. ἐθαύμαζε διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. Μονο]. 

χνη, 7. 
23, ὀέδωκεν ὁ, τὴν περιτ.] 1. ο. ϱανο γοι ο 6ΟΠΙ- 
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ὑμῖν τὴν περιτοµήν, (οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ ἸΙωῦσέως ἐστὶν, ἆλλ᾽ ἐκ τῶν πα- 

τέφων) καὶ ἐν σαῤβάτῳ περιτέµνετε ἄνθρωπον. Εξ περιτομὴν λαμθά- 58 
γει ἄνθρωπος ἐν σαῤῥάτῳ, ἵνα μὴ λυδῃῇ ὁ νόμος ἸΜωῦσέως, ἐμοὶ χο- 

Ι Ῥευαι, 1. 18, 
17 
Ριον. 24. 23. 
ζκπιεςὃ. 1. 

λᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ἡγιη ἐποίησα ἐν σαῤῥάτῳ ; Ἱπὴ κρίνετε 94 
΄ 3 .) . 9 στ 3 - 

κατ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ τῶν 50 
ια με” ᾿ ιν Ὀ - . 

εροσολυμιτῶν ' Οὐχ οὗτός ἐστιν, ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι; καὶ ἴδε, 56 
Σε ’ .. . ” . .] - , 

παῤῥησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῳ λέγχουσι. 

πιαπὰ {ο οἰτουππσίδα, επ]οίπαά ἴ]ιο τἱίο οὗ οἴτοιπι- 
οἱδίοῃ. 

----οὖχ ὅτι, διο.] Ῥηραπά. λέγω. 36ε Βο. οι 
Τ]ο 9οηφο 18: Νο ναί Πὲ ννας ποια ΜοφοςἉῬὺυί 
Ἰιαά Όευῃ οείαθ]]κλεὰ Ὦγ ως Γι 19 οὗ- 
εετνοὰ Ὦγ ιο Εαίνετ, παπά αἱδο Εήγτα., απἀ 
Ῥοησ., Ενα να ια ἁἱρηιίιγ οἳ οἰτομποΙδίοῃ, 48 
οοπιρατος νι Ότο βαυθαί, 15 πιεπηΐ {ο ὃς εκ- 
αἰτοά, οἩ. ἴἶιο στουπά οῇ 5 πποτε αποϊεπί πε ία- 
Ποπ. Όπ νε οοπίτατν, Ὀτ. Βατίον η κς Οπής ἰ8 
πηθαηί ἴο Ῥτονο ναί Όλο Βαβαϊ ννας απ θατ]]οτ 
Ἰηδ τα {1οἨ πα ΟΙτοπιοΙδίοή, οἴποτνν]δε (να ατσιι- 
ππθη{ ννοι]ά ποι Όο να]ίά. Βοῦι, Ἠονδνετ, 566ΙΏ 
Πδίακοη. Ἴ]ετο 18 πο οοπιραγίδοπ Ὀοΐννεεῃ ια 
Φαβαἴ απά οἰτουπισίδίονς Ὀαἱ, ἵπ ἴε ρατοη/]νοί]- 
σα] ο]ααςο 8 πιοτθ]γ Ππαρ]]ος ἴἶιο Π{σἩ απἰα 1 {γ απά 
οοηδεφιεπί αἱσπίη οἱ οἰτουπηοϊδίοη. ΆΝος 18 ινα 
ατσαπιθη{ί Ἱπνα]άς εἶποο να ΡΙ]] 8θη8ο ΟΓ καὶ ἐν 
σιβῇ. περιτ. ἄνθ ἵδ, '' απᾶ ποοοτάΙηρΙγ γο οἴτοιπι- 
οἶκο α ππαή-ολ]]ά, {ποισ]ι οἩ πο βαυυαι Τηα 
ΤΟΊ5ΟΠ ρῖνεν Ὦν νο ᾖοννς Γοτ 115 ννας, ναί οἵτ- 
οἰδίοη ναβ απ α[ηγπιαίνε Ῥρτοσορί, πο βαυθαι α 
ισα ἶνε οπ6, απά (πετο[οτο να {ογπετ νασαίεὰ 
Όιο Ἰαίίετ, 

30. εἰ περιτομὴν, ἃο.] Απ αγραπιαηίάπῃ α πηποτί 
π παα]ας. ας ἱτασοά Ὦγ Ταππρο, '΄Π]ο οταί 
πηϊη]κίοι ἈΤοβος, Ἰ]ο Ὠονηαίπις 1ρ96 ΟἨτὶδίας. Π]]ο 
Ι οκ ροβΐνα οεάεραί ροβπνας απαπίο πησ]αΒ 
πιπ(μγα. Χολᾶτε; “"πτο γα [η81γ] απστγ 1 
Χολαν ΡΤΟΡΟΤΙΥ βἱση]ῇος {ο νεπί οπε᾿ο 118 (χολήν): 
απά ἵπ ινα Ἰαΐογ ννγίίογς Τί ἶς αβδοά οἴθνεγ να 
Παΐΐνα, ος απ Ασοοιβ. ΥννἩ πρὸς, ἴπ ο 86η5ο {ο 
νοηί οπο”ς Ρί]ο αἲ, 1. 6. ἴο ὢο ν6τγ απρεν κ, 
"Ὅλον 18 Ὁγ πιοδέ (ϱοπιπιοηίαίοτς απά Τταηρ]αίογ 
ίακοῃ αφ ΙΓ  Ὀε]οπσοά {ο ὑγιῆ, απά Ὑνοτο ρυῖ αᾱ- 
νοτυα]]γ ΓΟΥ καθόλον. Βπῖ νο Ὀοδί αποϊοπί απά 
ππούθτη Ἐχρορίίογ ατο αστοσά Ὠναί 1 εἰνοι]ά Ὃο 
{ακοη ντι ἄνθρωπον. «ὁ Ένα νν]γο]ο ΙπαΠ,’ 8 ορροβεά 
ιο Όπο ραγί νν]ο] ννας οἰτοαππσίκθά. ἜΤῆας ατίδος 
ἃ βίτοησοτ 56Π8ο, παπά γοί οπο οί Παεβοά Ὦγ 
[ιοῖς {ος ἵπ α ν]ο]οπί ρατα]γκῖς χα πολοίε δοάν ἵ8 
πΠεοίοά. 3ο Ἠϊρρουτ. (οἶτοά ὮὉγν Τ,ΑΠιρε) βαν, 
"Ολος ἄνθρωπος νοῦσός ἐστι. Άπά Ατοῦρις αγ ος 
α ν]τα]οιί ομτοπίσα] ἀἰκοτάστ, ὅλῳ τῷ ἀνθρώ 
ἐνοικεῖ. μονο πιαή, ἴοο (48 ΠΠΔΗΥ ΟΡ 1οεο Οοπι- 
πηθηπίογς ΓΙηΚ) ὃς απ ορροκίοπ πιθαπῖ, ν αἲλα- 
βίο {ο οἰτομπιοίκίοη Ἠθοῖησ οοπβῄποά {ο α ρατίίσα]αγ 
Ῥαγέ, Ὀαί νο ποπ]]ησ ἵπ απδείίοη οχίοπάἴπῃ ἴο να 
πλοίο. 8ο α Βαὐοιπίσαὶ ννήτοτ οἶτοά Ὦν λοις. 
ϱ.να, “0 τοαπποϊδίοῃ, κ η]ο]ν ἵ ροτ[ογπιοά οἩ οπ6 
ο/έ1ο 9418 πποπηῦους οἳ νο Ὀοὰγ, νασπ{ος πο Βα- 
ας ουν ΠπΠΟἩ. πποτο ἐἶνο αολιοίε ῥοίη (1. ο. ἴἶγο 
ἠιρα[ίπι ο νο νν]νο]ο Ῥοὰγ) ο α πηπη [νασαίος τ, 
Το ΑΗ] απάογκιαπά ννίοἩ, απά νο Γοτος οὗ ους 
Ι,οτὰ” τοπβοπίηα, Ὑνθ Πηκ Β4ΡΡΟΡΟ μαι απάοτ 
οἰγομιοἰκίοπι ἵ Ἰπνο]νοὰ πο πιεάίσαί οπγε οὗ Όιο 
νουπᾶς απά ναί Όναι, απά νο πποθίσα] ος 8ΗΓ- 
ρὶοα] αἰα π αἲ] οπκος ο) παπιίποηί ροτί], νογο ρεί- 
πηλοὰ Ὃν νο ὀηγίκί. 8ο νο βαπης κτίοτ ϱἱκο- 
νηθτο «ανα, Γο]. ν. 1. Ῥογίον]απα νἱς ρο)ΗΕ καθύα- 
ἔππας Ἰέοπα οἰτουπηπσ]κίο «μκφης καπαίο, Ότ Τ, οτὰ 
Οιογσο[οτο ΠΙΘΑΠΝ {ο αγσαο ναί ναί Ίο Ἰπά ἆοσπο 

Πήήποτε ἆληθῶς ἔγνωσαν 

γνας ]α5ΗβαΡ]ε οἩ 6Υεη εἴτοπσοτ στουπά, Ἱπαβτηασ]ι 
αφ οἰτουπηςἰβίοπ απά 19 πιοόισαἱ Ἰσα]ίπσ οπ]γ α[- 
Γεοίεά α νεγγ πια] ρατί ο νε Ὀοῦγ ; Μὲκ οιτε, Όιθ 
το]ιοίε Ὀοάγ. 

28, κατ᾽ ὄψιν.] ΈΤἼνετεο ἵψ 8οππο ἁουδί ας {ο θ 
86Η96 ΟΓ Εν ἔτι. ἛἜ]ε απο]επί απά πιοεί εατ]γ 
πιοάετα Οοπιπεηίαίοτ», αἱκο ΟΙ απά [απρο, 
Όμπὶς τ 6 ορ {να]θηῖ {ο προσωποληπτικῶς, Ἱ. 6. Ὁ 
Ρατίαλ{γ ος Ρτε/ετεπος; ΛΠ αρί βεη»ο, Ὄαι ἀθνεί- 
ἴπτε ο ρτοοί. Ι 19 πεγείοτε Ὀείτετ (ννΗ]ν Εταρπα., 
Βετα, Νείς., Κνρκε, Καπ, Ἠοβεηπῃ., Βομ]εικ., 
απά ΓΗ έπη.) {ο ἴακο 1 {ο εἰση][ν α Ἰαάμίηςρ ὃν πο 
ου ννατὰ αρρεπταπος ΟΠΙΥ, απά οοπβεοαεμΙ]ν εη- 
Ρο ᾖῇιεἰα({η απιὰ ργρορίαίεἰη, ννλίς], Ιπάεεά, ὑπερίίεν 
Ρατ γ απά Ιη]ηρίίσθ. Της ἵπ Τς, χὶ. ὃ ᾱς 4, ἴο 
Ἰπάσε κατὰ ὀόζαν 18 μα το ἡμάρίης ποσοτόῖπα 
το τα] απά οο 1 1γ. ο{α. αἀάμοες α αἰπηί]ατ ακθ 
ο ἀπ᾿ ὄψεως, ἴτοπι α Κἰπάτεά ραβκασο οὗ [,νείας. 
Τήε [τος ο) Ώνο ατσαππθηῖ ἶ8, (85 1ὲ ἵς δίαίοὰ Ὦγ Ώο 
Ῥ]ειι,) “4ο ποῖ οοπάθιη ἵπ πε νναῖ γοι αρρτονθ 
οΓ 1η Ἠοφος; 1 γοι α]ονν α Πιπη {ο ὃε οἰτουπηςίς- 
οὐ οἩ νο ΒαυυαίἩ, Ὀδσαμκο Ἀτοφος οτάεγεὰ Τε, Όατ 
4ο ποῖ α]]ονν Ἰήπα {ο ὃν Ἠεα]εά, νε 1 ἆο ἵε, γοα 
Ἰπάμο κατ ὄψιν, ποσοτά(ηᾳ {ο Όλα ΡετεοΠ, απά πο 
ποοοτάἴηῃ {ο ]εήσς.) 

260. µήποτε ἀληθῶς --- Χριστός.] Τ]νε 8οορε ο Όνθ 
νγοτάς ἵδ, ἴο εασρθρία ϱ ο τοββοηῦ [ο Ὀνείτ 
ποη-πιο]θείαίοη οἱ θεάς; παπε]γ, ναί νου Ἠανθ 
τοα]1γ ακοετίαϊποὰ Ὠναί Ἠς 9 (ταν Όνα (τε. 
ΤἼιο εοοοπά ἀληθῶς ἵψ οπιτεὰ ΤΠ ΠΙΑΠΥ αποϊθηέ 
ΜΒ. απά Ὑογβίοπς, απά Όνο Εὰά. Ῥγίπο., 18 τε- 
σνωφη Ὁν πιοξί Οπής, απά σαποε]]οὰ ὃν Οτεεὺ., 

αἱ., απά Βομοίκς Όσα οἳ ἴπειΠοίοπι ρτουηάς : 
εἶπος ἴἶιο οσ/ογπαί ευίάεποε 19 Ρατ ἱη[οτίοτ {ο εἰναί 
{οτ Όνο οοΠΙππΟΠ τοπάίπσ; απά νο ὑπίεγπαί ἵν Ὁγ 
ΠΟ ΊηΠΘ4ΠΦ 80 αίτοηςς Γοτ 1 Ὕνας πποτο ρτοῦαρ]θ 
Όναί ο αποϊοπίε Οτήος εἸου]ά είαππρ]ίο αἱ Όλο 
τορθί οι οἱ ἀληθῶς, απὰ σαπος] οπο ο νο Όνο 
(μας η «οππο 38. απά Ὑογείοης νο ᾖγδί ἆλη- 
θῶς ἵ9 οπα τος), Έναν Ὠναί αν ελοι]ά Γοἶκί πι νν]ναξ 
πηϊσηε φοπτοθ]γ 866ΠΠ Ἠθοεβκατγ. Απά γεί,' δε. 
98Η ἶ8 8ο Γοπὰ οῇ 1ο ννοτὰ, Οναῖ Ίο αφος 1ἱ οχαοῖ- 
Ἰν 45 ΤΙπΗν ἴπιοἙ αφ αἲὶ νο οὔνοτ νντίίοτε οὗ Όια 
Ν. Τ. ραῖ (οροίλοτ, απ Υοῖ πθγογ οπος Ρ]εοῃαβ- 
εἰσα]]γ. Ας ἴο νο ἀοαδίο ε9ο οὗ 1 Ἰοτο, Ότο Ἰαῖ- 
(ου ἀληθῶς ἵ οοπβτπιοά ὃν ον νὶ. Τά. να, 40, 
ἀληθῶς ὃ Προφήτης, παπά Μαι. χὶν. 99. καν. ὅει 
Όνο ΓΌτπποτ ὃν ον αν. ὃ. ἀληθῶς. Λος 
ΧΙ, 1]. οἶδα λεθῶς, Ηεποο νε κεο Ἰουν [οοῦ]ο 18 
Όνο οπἡοἶκπι οἩ κο Ῥοατοο απά τ. (απιρὺ. 
(πδορίοά Ὁγ Ὦτ. Α. Ο]ατκ) Εἶναῖ Όλο βοοοπἀ ἆλη- 

, απκααρ]ο ο Όνο ακααὶ εἴγ]ο 
οὗ νο νντίίοτ, ἵΓ ποῖ Ιπασσπταίο. Τ]ο Ἰαδέ Ππεῃ- 
ύσποά οἴαγπο 9 πιπηἰ[εκι]ν πη[οππάθά, απά ιο 
κεεοπά ἵ ποσπ νοὰ ὃν ροφἶνο ἐοείίπποην. Τῆο 
Αγκί, ἴοο, ἵκ ϱγοπά(εκα ; Γος Ἠονν οπη Όνα γνοτὰ ο 
ΜΗΟΟΡΑΚάΥΗ, ξ Τε κίγεπσίιεηα ἴ]νο 8θηςο Ί απά ας 
ᾗ ἆσον κο, ἵά πιπη]ζοεί, Ἠοείάσα, ἴἶο ἵννο ατο 
πηοαπί οὗ νο ἀβοτοπί οἸαφκοα. “Τη ργίπιο (1ο 
πο νο ννοτὰς ο) νο Ἰοπτησοά ἈΔαϊτίοἩέι, νεταπι 
Βαοσστάοίαπα οοσπΊ οποια, ἵπ ρορίογἰοτί νογαίεπα 
Μοκεία Ιπάίσατο νους Εναπφε]ἰκίας απ ἀίγειαρ 
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9ι οἳ ἄρχοντε, ὅτι οὗτός ἐστιν [ἀληθῶς] ὁ Χριστός, ' ἀλλὰ τοῦτον αι ὃ ᾱ. 
. , . ς 3 ' 5 3 2 ’ 

οἴδαμεν πόθεν ἐστίν' ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινωσκει 
Ί.ωακε 4. 29. 

η 8. 26, 43, 65. ο. , 5 - ιο) ’ ς 32 - 

98 πὀθεν ἐστίν. " Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἵερῷ διδάσκων ὁ ἹΙησοῦς, καὶ λέ- Βοια, ὁ, 4. 

Ζων ̓ 

90 ἐλήλυθα, ἆλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς ὃ πέµψας µε, ὃν ἡμεῖς οὔκ οἴδατε. "᾿Εγὼ 

3 ΄ ΄ 7 ” ” 7 

Καάμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πὀθεν εἰμί. καὶ ἄπ ἐμαυτοῦ οὐκ 
ο Μαι. 11. 7. 
1ΠΓ,. 10. 15. 

. Γον Ἄν ἃ 5/ 3 3 - 3 3 ε. 3 , τε ϱ 8.90 37. 

50 [δὲ] οἶδα αὐτὸν, ὃτι παρ αὐτοῦ εἰμι, κἀκεϊνός µε ἀπέστειλεν. ὃ Εξζή- Βημις 
Τνακε 19. 47. 5 .ἃ ν , . π ὃς 9 .. 4 » 2 αλ ' ω «/ 

τουν οὖν αὐτὸν πιασαι ' καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ αυτον την χείρα, Οτι κα 20. 19. 

3Ι οὕπω ἐληλύδει ἤ ὥρα αὐτοῦ. 

εἰς αὐτὸν, καὶ ἔλεγον Ὅτι ὃ Χριστὸς 
- ’ Στ ξ 3 39 μεῖα τούτων ποιήσει, ὧν οὗτος ἐποίησεν ; 

3 .. .. 

ὄχίου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα 

βαπί νετ]ίαίες. 'ΤΓηαΐ 5οππε ΜΒ, απά Ύειδίοη8 
οπαιῖ ῥοί{ι, οασ{ί οΠ]Υ Το 5ἐγεπσί]ιεπι ΟΙ ΡεΓ5Ηα5ΙΟΠ 
Όναῖ Ὀοῖ] νετε οτγισἰπα]]ν νντίεη ὈΥ νε Εναηρε- 
Ἠπι. ἜΤ]ε (σα ςεεπῃς {ο Ῥε, ναί ἴπο ΑΙαχαπάτίαη 
Οτηῖσς, Ἠανίπσ ἀοοῖάεά, ρτο εαρίεπΗᾶ ευᾶ, ἰπαί, 
{ο ρτενεπί (ππἴο]οαγ, οπε ποι]ά Ὀε οπι({6ἆ, οοι]ά 
ποῖ αστες ιο]ο]ι Το τεπιονθ; απά {πε Ιπάισαίίοπβ 
οἱ Επής ἀοαδί ννετο ρτοῦαῦ]γ εχκρτεςςεά ἴπ {χε οτίσ- 
Ίπαὶ5 οὗ Όχοςε Μο. ν/ηετε νο βπὰ οί} οπα{εά. 
Τ]νας νε «οτίθες Ίνετε ρι2χ]οἆ γΥΙΕἩ {ο {ακε, απἀ 
νμ]ο] {ο Ίθανε; απἀ, α5 παὶσηί Ῥε εχρεοίεὀ, οπιϊῖ- 
εεὰ ῥοίή. 

3Τ. ἀλλὰ τοῦτον, ἃτο.] ᾿Τήΐπι. τορατάς ἴηλεςε 
νγοτὰς αξ ποίῖ οοπαίης [τοπι ἴΠε 84ΠΠΘ Ρ6ΙΡΟΗΕ ας {1θ 
Ρτεσεάῖπα, Όαί Γτοια ο/πεγς, ἵπ Τ6ΡΙΥ {ο λος ο 
ν/ετε {πο]]πεά {ο βαρροςε ᾗε8ας {ο Ὀθ {Πο Μεβείαἡ. 
Απά {ο 5 ορίπίοῃ [ αοοεἀεὰ ἴπ πε ἤγεί Εάῑίοπ 
οὗ 5 ννοτκ. Βαΐ, οἩ Πιγίετ οοπεἰἀεταίίοηυ, Ι 
Ἰιανε 5ε6Π ΓΕΔΞΟΠ {ο αὔαπάοη ἐῑιαί γ]ενν; 5ἶπος, {ο 

8ο 5πὀάεπ α «Ἠαπσθ ος Ρείδοη5 ἵπ ἴ]ε 
ακοτς., νι ζπουί πεοθβε!(γ, 18 5ατε]γ Ὑν]αί οαπποί 

νγε]] Ὦο ἀε[επάεά. Απά ΙΠΠΘΟΘΒΡΑΓΥ ἵέ οργίαἰπ]γ 
{ε; Γοτ ποτε ἶβ πο ΤΘΗΞΟΠ ΝΊΥ νε ελοι]ά ποῖ 54ρ- 
Ρο8ε [να 8απιρ Ρ6ΓΒΟΗΑ 815111 ερεαἰίπσ; δα, α5 Τε 
νετ, εογγεοίύισ Ὠπεῖτ ΓΟΓΠΙΕΤ ΙΠΙΡΤΕΞΡΙΟΠ (αί θε 
πηῖσηί Ὃο ο ΜΠεφεία], απά 5εεΚκίπςσ 4η 6χοι5θ ΓΟΓ 
ποί Ὀεμενίησ οἩ Ἠϊπι. 366 Όπο αΌ]ο απΠοίαΙοΠ 
οἳ Οαἰνίη. ο ἀλλὴ ἵ8 Ὀδίοτ τοπάετεὰ ἵπ ος 
οοπΙπποη Ὑοτδίοῃ ᾖιοιοῤοίί, ἴναἨ πι ἄΠΥ οἱ 1ο οἵ]ι- 
ετα; ᾳ. ᾱ. Πονενοετ, Ὁς Οιαί αθ Τί πιαγ, Υεί, ἅτο. 
ΟΓ νε] ε)Ηρίσα] απ. ο{ ἀλλὰ, 5ο Ξε]]ειις. Τοχ. 
δε αι] Ο]ανί». 

Βυή {ο αἀνετί {ο νε πα/ηγρ ο{ ενα οχοιβο νΥμΙο] 
Ώνεγ πιαάο {ο νοπηφε]νο» Γοτ ποί αοκπον]οάσίηπσ 
σης ας νο Μεβείαη; ἵπ {]ιο νγογάς τοῦτον οἴόαμεν, 
ἄτο, Όνγοτο ἵ9 (α5 ννο βπά [τοπη ἴἶιο Μαυυίηίσα) νυτ]ί- 
ετεκ} το[ετο"ςς {ο α ποοηπ (ποπ ρτονα]οῖ, Όλα 
Όνο πίαρο, απᾶά σοπβεαφπεπ!1γ Ὀἰτί]ι-ρ]αςα, οἳ 
ενο [οκ ν/ου]ά ὃς ΗΠΚΠοΟΝΝΗ ---- - ϱ ρν--- 

πάν ήτωρ, ἀγενεαλόγητος. 3ο ἴμαί, Νε 
Ίο νλου]ά προς, -λ ο. --ᾱ νο αὖ]ο {ο ϱα 
νΊνεπσς Ίνα Ἰιὰ σος; Γοτ Ἠο ννοι]ὰ αρροατ κ- 
ἀκπίη απᾶ αμ, Ἠον νερο ναίπ ποίίοηρ Ἠπὰ 
ΑΓΊΑΕΠ, ἵ5 ποῖ οἶσατ, Ἀοο, Ἰοψονοτ, Ταππρο παπά 
(αἰνίπ. Βο Όναῖ πα 1 πιαγ, πογ ννοτο ορροεεὰ {ο 
Βεπρίητα, απὰ Ὕνοτο Εποτείοτο οΠ]γ Πατνουτοά ὮΥ 
ΤΓγααίβίοπαγήέ, Όνο Ῥ]ατίκοςς παπά οί θΓΗ, πο Ὁ 
νο ή, ἜΤηο οί (οπιπιοπίαίοτ», νι 
Γρπφοη, ντι «.-' Όνα πόθεν πο ο ΠππΟἩ ο ρίας», 
α-΄ (κα εἶνο ῃ πάς) οἳ ογἰσίπ. “Το ον 
(7 Τ πα} Ενοαρ]η εἶναι νο οτ{ρίη οὗ εἶνο Μον- 

νου]ά νο απΚπονη, απά Οναί Ίνο ννου]ά ὃν 
ἁπάτωρ απᾶ ἁμήτωρ, οἵ αἲ Ἰεπκί Ῥογη οὗ α- γἱτρίη.” 
Ψεήναρς, Ἰονανος, νο ΠΙΑΥ, νι Μαἰλκ], απά ΚιῑΙ., 

νετ. 19. Π - ’ 

3 Πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ Όχλου ἐπίστευσαν αδ.δ0. 
5/ 3, ’ - Π ' 

ταν ελΦη, µητι πλείονα ση- 
Ἱλ - - 

Ἰ/Πκουσαν οἳ Φαρισατοι του 
ν 3 ΄ ς ο 

καὶ απεστειλαν οἵ Φαρισαῖοι 

ἴακθ ἴ]λε πόθεν οϐ Ὀοί]μ ρ]αςθ απ ρετεοΏ. Ιπάεεά, 
Επὶ5 5οεπης τεαι]τεά Ὦγ υναί {ο]]ονυς. 

28. ἔκραζεν] ραϊατα ἀῑκίί, Ῥτοίθαεις ο5ἰ. ϐο | 
ολη 1. 10. Ῥοπι. ἱκ. 21. ΗεξγςΠ. κέκραγε" φανερῶς 
διαµαρτίρεται. 

----κἀμὲ οἴδατε --- εἰμί.] Ἔπετο ἶ α ἀἱβετοποῬ 
οῇ ορίπΙοπ αφ {ο {πε οχαοί 56η56 ΟΓ {]θςα υΥνοτάβ. 
Μαπγ ΟοπιπιεπίαίοΥς, αποϊεπί απάἀ πποάετη, ἴακο 
Ώπεπα ἐπίεγγοραϊυείη. Βαί ναί 15 πεσαίῖνοὰ Ὦγ 
κἀμὲ απᾶ πε καὶ οἱ πε Γοἱ]ον]πσ θεηίεποθ; απά 
{ο ΒΙΡΡΟΞΘ αΠΥ οἸαίδε {ο Ὦο σαρνίίεάα ὃν εἰίρ., 
νγοι]ά Ὦο Ἰατςα απἀά ατὐἰίτατΥ. ΄ΓΠΕΥ πιαςῖ Ὀο 
{ίακοεπ ἀεεἰαταϊυείη, 1Π 15 8εη5ε: “Ύο ἆο Ιπάεεά 
Κπουν ππε απά ΠΙΥ οτἰσἰπ! Απά γεί ἐἶαί νν]] πο 
ΡΤΟΥΕ πΠΥ ο]αίπι {ο Ὦο [αΐδε; {ΟΥ ἶ οαπ1ο ποί οϐ 
ΠΙΥΒΘΙ{, {α]5ε]γ αδειπηῖησ α Ὠϊνίπο οοπηϊβδίοἩ, 
ηοἵ Γουπά πιΥ οἰαίπῃς οἨ 86]/-{ο5{πποπΥ, Ραΐ οἩἨ {πο 
{εβίΙπιοηΥ οἱ νο (οά οἱ γαι --- Ὀαί ννοπι γα 
Κπονν πο, οίλλθγνν]5ε Υο ννοι]ά πανε Ὀο]ϊουθά Ἠὶς 
{θ5{ΙπΙΟΠΥ οοποθτπίης πηθ.”. τοί. Οπήπ]κς (μαί {ία 
Νοτάς αΓθ πιθαΠί {ο 8ασσεςί ἐ]ιαί ιο σε έπο Γαΐ]ιογ 
ΟΓ 99818 ννας Ηο ν/μο 5οπί Ἠίπαις {πο οἴμου, ννηοπα 
{π6υ Κπενν, ννας οΠΙΥ ΄' φμρονεά {ο Όο Πὶς {αἱ]μοτ.) 
ΌΟµ ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οΟΠΠΡΗΤΘ ΥΠ. 19. ὅ8. 

29. Ἠετε «θδιιβ αβθοτίς Πἱς οἰπίπα {ο α Πἰνϊίπο 
οπἰσίπα] (αἱ 1θαδί Ὁγ ἱπαρ]ίσαίἶοι), απά {ο α Ὠϊνιπθ 
ΟΟΠΙΠΙΙΒΒΙΟΠ. δΔὲ {5 οπη]{εὰ ἵπ νετ ΠΙάΠΥ ΜΡΕ., 
ὙδτβίοηΒ, απά εατ]γ ΕάΠ19Π5, απά ἶ5 οαποθ]]εὰ ὮΥ 
Μαιίµ,, ἀτίεδὺ., Παπα., Ὑαἲ., απά βο]ο]κ. Ιπίογ 
πα] ονἰάθῃοε 15 ορτίαΙΠΙγ ασαἰηδί ἱ, απά ο «8ΥΠ- 
ἀείοῃ Ἰαδ στοαί [ο126. 

90. νωμη Τ]ιο ΡοΓ8ΟΠ6 Ἠθγο πιθαη{, αγθ πο 
Ώιοςς νο Ἠαά Ώθοῃ Ἰηδί εροαίησ Ρι{ (ἶχοδθ ΠΊΘη- 
Ώοπεά αἱ ν. 21 ᾱς 29. ιο ἄρχοντες. Β ἐξ. 15 πιθαηί 
νου εοαςσ ή οεσεαδἰοπ {ο {αι )ιοίά οπι ἠιΐπι, Ότι, {ο 
Όνα Ῥτοβοπί, Γοιπά Ποπο. ἨΠιάζειν Ὑαάβ8 απ΄ οἱὰ 
Ῥοτίο {οτπα Γογ πιέξειν, παπά εἰσπ]ιῇος ΡτοροτΙγ ἴο 
δρ [οοί φοπ. Επί ἵπ ο να]σατ ἀῑα]οσί ί νναβ, 
ὮΥ α πιοίαρΒος (ακθη ΓΓοπι Ῥουφίς, (αἰπαί]αγ {ο οπ8 
ἵπ ος οννη Ἰαηριασς), οπιρ]ογθᾷ {ο ηθαπ {ο ᾖαη 
)ιαπιῖ οπ, ΟΥ Ιιο]ά οἱ Της Τί 15 αφος ῬοίἩῃ οϐ αρ- 
Ώ/ε]ιεπα πρ πποπ, 59 Ἠθτο απ αἱ ν. 93 δε 44:., νΙ, 
30. κ. 50. χι. στ. 2 0οἨ. χὶ. 92. Εσσ]ας. κκ. 91., 
απά οῇ σα(ο]ιίπς [8], 38 ἆομπ χχὶ. 5 ἂν 10. Βον. 
χὶκ. 20. ΤἩ οσοσΗ ΟΠΊΥ ΤΠ νο Βορί. παπά {πο Ιπίοτ 
Οτοο]ς νυτ]ίοτν. 
η ρ] Το 1 πιο αρροϊηιοὰ [ο 8 

επ. 
91, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. Τί νναν πο, Ἰοννονος, 

απ τη Ὀολοίς πιασ] Ἰομς α κοαπά απά (τας θε: 
{οτ  τορίοὰ οἩ ππγασίον νν οί το[οτοησο {ο ἆοο- 
(πο, ππά 19 ΥΕΓΥ ῥργο(οµκίοῃ νναβ Πππάο ΡΥ Ππρ]ί- 
σσ{{οη ΟΠΙΥ, απά οκρτομκο ἵπ α νν η κροτ, 

33, οἱ Φαρισαῖοι.} Ἱ. ο, πορο τα]οτν οὗ νο Ὦ4η- 
Ποδτίπα νο ννοτο ο ιο αγ ικαίσα) ραΓίγ. 



ὁ ἸΙησοῦς 

10ΗΝ ΟΗΑΔΡ. ΥΠ. 95 ---- 968. 

. α 6 , ο τ ο. "πια 
καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ὑπηρέτας, ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. " Εἶπεν οὖν Γαῦτοῖς ] 9 

μτι μικρὸν χρὀνον μεθ ἡμῶν εἰμι, καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν 
. ’ κ ’ , . 2 α Υ - τν 3 . 

πέμψαντά µε. "ζητήσετέ µε, καὶ οὐχ εὑρήσετε' καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, 84 
- ’ , ο. φ τ ο ώ - 

ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. Πῖπον οὖν οἵ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς" ΙΠοῦ 30 
οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἲς τὴν 
διασπορὰν τῶν Ελλήνων μέλλει πορεύεσθαι, καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας ; 

’ ͵ μή , . “ . 3 ο 

Τϊς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπε' Ζητήσετέ µε, καὶ οὐχ εὑρήσετε' καὶ 56 
΄ κ 2 - ὕπου εἰμὶ ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ δύναφθε ἐλθεῖν ; 

' Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ µεγάλη τῆς ἑορτῆς εἴστήκει ὁ Ἰησοῦς, 3Ί 
καὶ ἔκραξε λέγων" Γάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός µε καὶ πινέτω. "Ὁ 58 

μ]α 5. πστεύων εἷς ἐμὲ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας 

90. αὐτοῖς.] ἜΤ]ιο ννοτὰ ἵδ οπη{6ἆ ἵπ νετΥ ΠΙΣΠΥ 
Μ55., Υετείοῃς, απά οατ]γ ΕάΠ1ομς, απ {5 τἱσ]η]ν 
οππος]]εὰ Ὦγ αἰπιοδί αἲ] ενα Οτίήσαὶ Ετος: [ος 
Ππίετηα] εν]άεποο ἶ5 α5 πιαο] ασαἰηδί 1ἱ 5 οχίεί- 
πα]. 

94. Ἀοππθ οὐκοιτ]ν Ἠθτο οχὶδίς, ννπ]ο] ΊἸναδ ος- 
οπδίοποά ποί α Ἠίί]ο ἀῑνογεϊίγ οῇ ορίπίοη. Ῥεε 
ἨΏεσθης. 3ΥΠοΟΡ. Βυαΐί ἴοπι α οοιπρατίκοη οϐ πε 
Ρατα]]ο] ρᾳβξασος αἲ νΗΙ, 2]. απά χΗΙ. οῦ., Ταππρα 
Όπήη]κ5 1έ οἶσατ ναί Επ] «οσκίπσοῇ πε Τ,οτὰ 15 ποί 
45 ΙΓ Πιο ο} οννς νο] 5οο]ς 9 οδ5 α5 {παίτ Πείρετ αἲ 
ο αῇογ ια ἀοξίτασίοη οῇ αογαβαίοπα (ποσοτάἴη 
{ο 0Ἠτγδοςί., ΓΠαορΗγ]., απά Εανγπι.), οἱ αφ ἶ 
Όπου ννου]ά ἵπ ναῖπ οπάθανοιτ {ο κ56οκ ἑθβις Γοτ 
Όνο ρατροςο ο ἀθείτογίησ Ἠίπα, αΏίεγ Ἠ5 γεδΙΥΓες- 
Ποπ, (ασσοτάἶπσ το Παρετίας), Ὀαί Όεσααδο Όνα 
νου] ορ: ιο Ἠρακία)ι ἵπ οίγ ον νναγ, αοσοοτ- 
ης {ο ἠποῖγ ον οοποθρίίοη8ς ΠΙΟ νναςδ ϱΥ ἵπῃ- 
-τ κανε Όπο 5απΠιο 45 {ο 5οεΚ «εδ; ἶἴποςῬ Ὀεείάος 
πἶπι πο οί]νεγ Ν[οκεία]ι να {ο Ὀς οχροοίεά. ἜΤ]εγ 
νου] δρε Ἠϊπα Ὦγ α βογιἶην οὗ νο πια, Ὁγ α 
ναίῃ οχροοίαίίοη.. Βιί ὮΥ αἲ] ἴχοςο αἰίοπηρίς {ΠοΥ 
ν/οι]ά ποί [πά Ἠἶπα: ποί ἵπ τουρά, Ὀεσαα5α [νο 
γεῖ] οῇ Μοβος ννας προπ {εῖγ Ἠδατίδ; ποί Ὁ}γ υαῦπι 
εοπ/άεπεο, 5ἶποο ἴΊ6γ οοιίά ποί 65σαρθ ἴ]ο ἆε»- 
επεά ἀοφίγασίοης πο Ὦγ εοοκίησ αΠοτ Γαΐκο 
ὐιγὶκ/α, αἴποο {ου νου] ο πικεταβ]γ ἀεσοῖνεά 
Ὦγ νοια, ἵ νου] εαρσο»ί, αι ππασὮ ο νο 
4ἱβογθραπογ. Τη αΠοβίΙοἩ ΠΛΥ Ὦ6 τοπιονθά Ὁγ 84ρ- 
Ροβίησ ναί αφ ους Τ,ογὰ 15 πὀπη τος {ο Ἰανθ 6ροΚοπ 
βοπηθ ναί απὶσππαἰσπ]]γ. 5ο Ἠθ 8661Η5 Ἠθτο, 5 ΟΠ 
ΒΟΠΙ6 οἵπογ οσσββίοΠΒ, {ο Ἠανο ἱπίοπάεά α ἀομλήρ 
8ΘΗΡ6, αοσοπζἶηᾳ Το {πο οἶαθς οῇ Ῥοσδοῃς ἔο νν]νοπη 
Όνο ννογὰς ολ σηε Ὦο το[οττοά. 8ο Οα]νίπ ννε]] 
τοιηατΚς:  ΟἨγίκίας η απιρ]σιἑαίο νοτυί αἰσηῖ- 
βοαἰοπίς Πα. Της 19 οἱροοἶα]]γ {ο σα5ο ἵπ 
Όμο «οοοπά οἸπήφδο. (Ἴοο Γηΐπι) Άπά αν {ο 
τοι, ἰποισῇ 1απηρο”ς νίονν πλαν ὃς αἀπετοὰ, γοι 
ποἰίοτ πακί ἐπαί οὗ 0Ἠτγς. παπά οἴμοτς, Ἰπο]αάῖπςσ 
(α]νία, Όο το]οσίσά, "Του ννου]ά 9οοκ Ἠΐπα 
Όνθη (84γς Οα]νίπ) ἵπ αποΐϊιογ ΠΊΠΗΠΟΣ, ΠΕΠρΟ ηἲ 
πη]κοτίᾳ εαἱς πο ροταἡεῖς ἵπ τοῦιις αηπ]ά ορίς νοι 
φο]αἱ Ἰηνοπίτοπει Της ἵ οοπβτπιοά Ὁγ νηῖ, 51. 
Τπ κ. 90. πο αρρ]σαίίο ἵ9 ἀἰπεοτοῃε, 

30. ποῦ οὗτος, ἃο.] Τί Ἰας Όσοι α πππίίοτ ο πο 
Πο ἀἱκραίο ναί ἵ πιοσπί ὮΥ τὴν διασπ. τῶν 
Ἑλλ., Ὃν νήσο] 8οππς απάσγβίαπὰ ἴἶνο ἀἱκρεγεεά 
108, {ν ο. πο ον ὀἱκροτεκοὰ απποης Όνο (θη- 
ε]δα: ας ᾖαπος 1, 1, απά 1 Ῥοι. 1.1. Τῆνο ἤτεί ἵη- 
ἱογρτοία {ο Ίαν πο Γουπόπίοῃ ἵπ ονἱάσπσθ. Απ 
{ο νο κρεοπά Ἡ Ἠπα Όσοι οὐ]οσεθά, ναί νο Γο- 
οἶση «Ἰθνν αγο ποννΊγοτο οπ]]οά Ἕλληνες, Ὀυί Ελ- 
ληνισταί.  Ἠσησο Βαἱπιπα., νοσβῃ., Κτοῦς, απά 
Τηέπη., Νο] πε ὄμισπ Γοτ νο ρίασο ο) 4ἱδρετ- 
βίοη, ᾖ. 6. Νηθτο νο ἀἰδρογεεά ὁοννς Ἰημαδίες τε- 

Γεττίηῃ {ο απ Ἱ. 1. απά 1 Ρεϊ. 1. 1. Επί διασπ. 
Όιοτε σαπποί ἀεποίθ ἴε ρίαςε, Ὀαῖ οπ]γ ἴἶνε ρεγ- 
δόΠ5 ἀἱδρειεεά; απά πο ατσαπηεπί πΌονο ΊἸπεῃ- 
Ποπες Ίχαβ πο {οτος; Γοτ νε {οτεῖση ὀεννς ατε ποι 
Ίιεγε οα]εἆ Ἕλληνες : Ειαί ννοτὰ τε[ετ» οπ]ν {ο νε 
(οεπίή[ες, αοσοτάἵηῃ Το 18 δια] 5επςε ἵπ {πε Ν. Έ. 
Απά νο ραβ8ασο» οῇ αππεν παπά Ρεΐετ ἱεπὰ ἴοσοη- 
Βτπα νο ορίπίοη οῇ Ωτοι., Ἰλοίς., Ἠοδεππῃ., απιά 
Κυ, ναί Ὀγ ὀιασπ. τῶν "Ἑλλήνων νε ατε Ἰθγο 10 
ππορτγείαπά, ' Όνο Σεν ἀἱκρετεεά απποηρ {ο (επ- 
Π]ος,) αὐκίγαοί [οτ οοπεγείε, 8 ἵπ Ὁ Μαος. 1. 21. 
ἐπισυνάγαγε τὴν διασπορὰν ἡμῶν, ἐλευθέρωσον τοὺς ὁου- 
λεύοντας ὦ τοῖς ἔθνεσι. Ἑδαϊπι οχ]νι. 2. Βορί, τὰς 
διασπορᾶς τοῦ ᾿Ισραὴλ ἐπισυνάξει. 30 3ἱ8ο ῬαταΠρ. 
/θτοπῃ. (οεά Ὁγ Ἠεί5.) εἴπατε τοῖς νυἱοῖς Ἱσραήλ ---- 
ὃ δὲ Βαροῦχ ἀπέστειλεν εἰς τὴν ὅια ἂν τῶν ἐθνῶν. 

Τ]ιε Ἰαδί παπά σγεαί ἄαη οὗ νο βεειῖνα] πονν 
ἀγονν πθατ; οἱ νήσο] Όνε εν υεεά {ο καν ναί 
Ἡς ιο Ἠπά πο 86επ Όαί ἆαγ, Ἠαά 56εεη Πο Γθ- 
ἡρίοῖης. Ηἱ ννας νοτγ βοἶεπππ, οη αοσουπί οῇ Όνο 
Ιυαίοης οῇ γνπίοτ (επ, ἵπ στοαί ροπηρ, Γεἴο]νεὰ 
{οπι Ἀί]οσπα ἵπ ρο]άεῃπ νεσφεῖς, απἀ Ὀτοισηε, 
απηϊάκί Όνο φοαπὀς οὗ πιιεῖσα] Ππείταπηθη!ς, ἴο πε 
Ἐεπαρ]ε; νετ {με Ῥτϊοί τοσείνες ἵξ αἲ Όλο Ἠήσ]ι 
αίας, ππἶχος 1 νο ννῖηε, απά ρουτος 1 ο πε α]- 
ἴατ απά νο νἰοπα, Της εο]εππΙίν ννας ποῖ οῇ 
Ἠ]νίπε πεδία ον, Ραΐ Ἰναὰ Όεεῃ οπαμ]]]ιοὰ Ὁγ 
Ὀγοῖτ αποθΣίογς ἵπ ΠΙΕΠΙΟΤΥ ΟΓ νο νναίεγ κο Ῥοἱη- 
Εβα]1γ Ῥονίοννοά οἩ ια Τπταρ]ίος ἵπ ἴἶνο ἀθκοτί : 
απά, αδ. πο Ἠαυρίης {δεί1θν, νας πποπηί {ο ὃς α 
βΥπιρο] οὗ Ώνο Ὀδπεβί5 {ο 6 «οπηθίῖπιο ρουτεὰ οί 
ππά ἀἱερεηπεσά Ὦγ νο Ἠο]ν Βριτίη, Τηῖς εοἶεπιῃ 
{οριῖναί ους Τ,οτὰ να λέΑ | το οοπβθοταίο Ὦγ α 
πιοδί τοπηατκαβ]ο ἀἰδοουγκας νο εαθ]οοί οὗ νν]η ο] 
να βασσοείοά {ο Ἠήπα Ὦγ νο νοτν κεο]οπιπ]εν Ἱτ- 
5ο] Πο ννας ἵηπ να ---ν-- ης εἰουὰ πα ρ]ασθ 
κ ηοτο Ἡς οομ]ά ὃς 8εοἩ Ὦν ονοτν οπ6: ππά 
αρακο ποί οπ]γ οροπ]ν, Ὀαξ νι α Ἰουά νοῖσο, 15 
1 ἀοο]ατίης νναϊ Τξ να οὗ νο αἴπποθί «0Π86- 
πθπος αἸγου]ά ἴνο Κποννηα ὃν αἲἲ. (Τπήπη.) Ἀεθα 
ΛΙ ποσοαπί οῇ αἲ] ἴἶνο κοἱοπιπίή ος ο) Ες [οαφί ἵπ 
Ῥοο, Ἀγη., [οτε [οπι πο Νοῖος οὗ ΤσΓ, 
ων... Θτοηὴ., Ἰκοῃ., Ἱμαππρο, Οαἰπιοί, απά 
οί]νογα. 
-ἐάν τις διψς] Ἱ. ο. “'ΤΓ αηγ οπο ατὰρπ!]ν ἀ4ο- 

αἰτοι'. ἵαπρε απά Τήΐπη, οὔὈαογνο, Εἶναῖ αἲ] «ασ 
πηοίαρ]λογς αν ή (οτι οτὰς ἀοποιῖης πσετ 
απά (μέγα, Ἱπαρ]ν πρεά οί Ἡς νο] 49 ἀρκίγο Γον ἴ]χο 
πε ἵπ αυ θείίοῃ. απ βοη9ο οῇ Ρρα8- 
βαρο, ποτ κ νάταννίηα νο Ἱππασοτν, 9: “1 απγ 
οπο νο ἀθείτοις ο Ἰοατπῖπᾳ, 1ος Ἠΐπα οοπηπαῖξ Ἰήπῃ- 
8ο] ῇ το ΠΙΥ ἰπκίτασίίοι, απά πες ατὶρλί πιγ ἆος- 
μήπο.) 

98. ὃ πιστεέων, ἃοι] Όπ Όνο σοοπβίτασίῖοη οί 
Όνεςς ννογάς 8οπηο τοσσπί Οοπηπαοηίαί{οτε πθε]εςφ- 
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3 αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 

ΥΠ. ὃ9---49. 379 

υ 3 1οε] 2.28. 
Σ Τοῦτο δὲ εἶπε περὶ Ἆεις ο. Ίτ. 

Ἱπί 16.7. - τ , . ὅ 
τοῦ Πνεύματος, οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἳ πιστεύοντες εἰς αυτόν. οὕπω 
ο .- α ου” - λς/ π.. . } ον 1.1.8 4. 45. 40 γὰρ ην Πνεῦμα ἅγιον, Ότι ὁ Ιησοῦς ουὐδέπω ἐδοξάσθη. 7 Πολλοὶ οὐνκια, 

ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ἄληθῶς 

4] προφήτης. " ἄλλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὃ Χριστός. 

ς Ώευ!, 18. 15. 
ο  φ 46, 

3 ακε 7. 16. 
ἄλλοι δὲ ἔλεγον ᾿ τε]. 46. 

νου, 50. 
8 Ῥ8. 192. 1]. 4 Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὃ Χριστὸς ἔρχεται; "οὐχὺ ἡ }ραφὴ εἶπεν, Ἡιομὸὃ, 
Μαιι. 2.5. 

ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος «4αυϊδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώµης, ὅπου ἡν Τικε, 4. 
Δι ν Σ ΄ ”- » , 3 

43 4αυϊδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι 

44 τόν. ἨΤινὲς δὲ ἤθελον ἐξ 

Ξ. .--- 16. 1: 4. 

αυ- ς1ρ. 1ο, 
3 .. ’ 3 3 3 .] Π 

αὐτῶν πιάσαι αὐτὸν, αλλ οὐδεὶ ἐπέβαλεν 

4ὔ ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας.. Ἡλθον οὖν οἳ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ᾽Αρχιερεῖς 
Λ ’ 3’ . σπα 3 , 3 9. Ψ 2. 

καὶ Φαρισαίους" καὶ εἶπον αυτοῖς ἐκεῖνοι «ἄιατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν ; 

46 Απεκρίθησαν οἳ ὑπηρέται' Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος ὡς 
τ 3 Σ ..- . 

41 οὗτος ὃ ἄνθρωπος. Απεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἳ Φαρισαῖοι ΙΜὴ καὶ 
ω Γ - 3 ; ια. ο) 

45 ὑμεῖς πεπλάνησθε; Ἠ" µή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἲς αὐτὸν, η ἐκ τῶν Ἱ ορ, 
- . 3 ασ. κ τ ς ς Γ ι , 3 δι 2.8. 

49 των Φαρισαίων; αλλ ο ὀχλος οὗτος ο µη γινωσκων τον γοµον ἐπι- Δειςδ.7. 

1γ ἀενίαίε {Γοιρ ἔἶνε «οπΙπΙοΠ πηοάς, εἰίπετ Ὦγ οο- 
πθοΠς ὃ πιστείων ΥΠ πινέτω ἵπ Όε Ρτεσεάῖησ 
φεπίεηςα, οἵ ὮΥ ἰακίης εἶπε ἵπ νε 56η5ε ΄΄ ογάεγ- 
ει Τπο οοπππποη οοηείτασῖοη 15 νγε]] ἀο[επά- 
εἆ ὃν Καῑπ.; νν]ο «ον ἐλαί 1 ἶ5 τοαα]τεά ὮΥ 
Όνε οπρἰαπαίίοπ οἳ νεο Ἱνοτάς αἱ ν. 99., απά ΓΓοπα 
α Κἰπάτεὰ δεπίππεηί αἲ χὶν. 2. ΈΤ]πετε ἶ5 ποϊλίπσ 
{ο είαπιθ]ε αἲ 1π (πο Νοπιϊπα νο ὃ πιστείων, ν Πο] 
Ἰπνοῖνες απ απαεο]ιί]οπ, ΟΟΠΙΙΠΟΠ Ροίαμ ἴπ {ια 
Βοτρίυτα] απά Ο]αβεῖσαὶ υτ]ίετς, νΠΙοἩ ππαΥ Ῥε 
τεκο]γεὰ ὮΥ φιοά αίπεί αἆ, “ Α5 ἴο Εῖπι νο, 
ἅο. ΆἈογ 19 ἴἼπθτε ΑΠΥ ΤΘΊΒΟΠ ἴο 5αρρος5θ {ια 
ν/ογάς α[ἴετ γραφὴ ἴο Ῥε Ὠνε υνοτάς ο) Οιγίδέ, πού 
οἱ Αεγέρέμγε, Ώεεπιδε {ΠεΥ ατα ποί Γουπά {οίάεπι 
πεδία Ἱπ Βοτιρίατε. Ἔπε Όεςί Οοπιππεπίαί{οΓς ατο, 
ππάεεᾶ, οἳ ορϊπίοη Ὠιναί πο ῥραγήσμίαγ τεχί ος 
Βοτίρίατε 15 πιεαπέ, Ὀπ{ί Ὠναί (ο εαὐδίαπςε ἶ5 ρὶν- 
επ οῇ εεγετα] ρᾳ55ασες ο{ Βοτίρίωτε, νΠΙΟΕἩ τεί[ετ 
το Όιε οβακίοπ οἳ νο ἨΗοιγ Βρίτη, Ῥιτεπ]. απά 
Βεμοείίᾳ. Ἰανε, Ἠούννενετ, ΑΠΟΥΝΥΠ ναί ετο ατθ 
ιτ αν Ράββασες τοε[εττεὰ {ο, ΠΑΤΠΕΙΥ, 15. 1ν. Ἱ. 
να. Ἡ. 
----ποταμοὶ ---- ῥείσουσιν.] Πορτ. ἵδ α υπιὈο] οΕ 

αὐππάππςσα; απά ῥεύσουσι α]]αάες {ο να [γεε οοΠι- 
ππαπ]σαοη οἱ Όνε αὈαπάαπί Ῥεπεβίς. ἼἼιο πιεία- 

ος ἵ (γοδφοπί ἵπ Ό1ε ανν ντ άπρς. ο Ῥοματ 
αρ. Ἠοεεῃα. Ὀυπορ.), - Ἠπεηπ α ΠπαΠ {πτης {ο 
Όνο Τ,οτὰ, Ἡς 19 κο α Γοπηίαίηπ β]]οὰ νι Πνίηςσ 
νπίοτ, απ τίνοτε Πονν {τοι πα {ο Ἱπεη οἱ αἲὶ πα- 
ἤσης απά (νορ. ΆΝοι 15 Π πΠΚΠονη ἵπ ιο 
Οπρείσαὶ ως] “' ΡΙή]ο ρ. 1140. (οἶιοὰ Ὦγ 
Γ αππρε) λόγον ὁξ συμβολικῶς πηταμὸν εἶναι φαμὲν, 
ος, Ἱ ἄρεςν πα Ιον. ΥΠ, Βορ]ι. ἶ, ο) 4. Ρ. 
500. ἕωδ νον ὀοκεῖ τὸ στόμα. Ῥή]ορίτ. ΥΠ. 
ΑΡ. (οἳ νο Γεπηρ]α οἱ ενα Λήακες αἱ Ηε]ίσο) λό- 
γων τε κρατῆρες ἴσταντο, καὶ ἠρίοντο αὐτῶν οἱ ὃτψ ῶν- 
τες. Κοιλία, κα νο Ηεῦ. 1911 οἵ 31ρ οβοη, 48 
Ἠστε, ἀεποίρα νο Γραγί, 1. 6. νο πιπα. πας εθ 
βεηκα ο νε Ῥαπκαμο 9: '"Ύγ]νοβοθνογ βοοΚ 
τα, ος ἀθίτου παἰναίίοι, παω κέ πο οοκ (Ἠνοίη 
{τοι σας οἳ ενα )ονν]κ]ν Τοπς]νογε, Ὀ{ νο το- 
οσαγκο ἴο να, παπά ἁγίπ] αἲ νο Γουπίαίῃ οὗ Ῥοί], 
νο] [ Ἠπνο ορομοᾷ,; 
33, τοῦτο δὲ εἶπε --- αὐτόν.] Ἠοτο ννο Ίανο πη πιἰ- 

Ὀνοπιίςο επρίαπαίοπ οἵ νο α]οσοτίσαὶ Ἱπησιασο οῇ 
ον. Ργοσσάΐπᾳ γετκο, ἼἨοτο ἵ πο α κἨπλονν οὗ 
ΓΕπΜΟΠ (ννη]ν κοπο Οπής) {ο οπήί ἅγιον ππὰ {ῃ- 
ρεγῖ ῥεῤομένον ; που νο Ἰοτ ἵς ρἱαΠ]γ (οι νο 

πιατσῖη; απᾶ {πε {ΟΣΥΠΠΕΣ, 1 ποί εχρτγεςςεᾶ, ννοι]ά 
Ῥς μπιάεγκίοοᾶ; [οτ Ώχετε ἶ5 πο στοιπά {ο δαρρο5θ 
(Ον βοπιθ τεσεπί (οπηπιθηία{οΓς) (λαί πνεῦμα 
πιετε]γ ἀεποίθες {ο ἀοοίγίπο οἳ Οητὶςί, απἀ ἴια 
Αποιοζεάσε Ἱπαρατίεά Ὦγ Ἠϊπα. Τέ ἶ5 οἶθατ λαί νναο 
πηαδί απἀετείαπᾶ Ιέ, ποί Ιπάεαά ἵῃπ νο Βεγεοπαί 
6θ6Π5θ (Πίο πα Ὀπιατίαπς σαίοἩ αρ, ΠΙΕΤΕΙΥ 
{τοπα ἴπεπος {ο ἀεάπος (λαί (πε Ἠο]γ Ποςί ἰ5 
ποί οἆ), Ὀαΐέ α5 ἀεποίπσ Ἠίς ορεγαίίοπι απὰ ἔπ/[ζι- 
επερ, (5ε6 Ταππρε απά 'Τηέπῃ.) απἀ, Ποπ {πε α- 
Ἰαποί, ια σ[ῖς οἳ πε ἨΗοιγ Βριτίε, ὮΥ νο] 
πηαδί ορ πιθαηί (ᾳ5 να οσσαδίοη απά οοπ{οχί τθ- 
απΙτο) Ἴχοςο εχέγαογαϊπαγη απὰ φαροτπαίατα] σἱ[ῖ8 
νΠΙο] Ὕνετε οοπ{ειτεά οἨ ια Αροεί]ες σπἀ Πτι 
οοπηνετίς, {οτ ια Γοαπάϊηπσ οῇ Ολείκήκαίεγ (5ου 
Βρ. ΜΙάά]αί.) (ουσ ἴθγο ΠΙαΥ Ὀς ἱπο]αάθά 
Ώιοςδε ογάίπατη σἱ[ί ννλίε] ννετε (πεη απά αγθ 51111 
σίνεῃ {ο 6ΝΟΙΥ Παπ {ο Ῥτοβτ νν(μα]. (96ο Βρ. 
Ἠγατυιατίοπ”ς ὨΏϊν]ιπο Ἱ,οραίίοη, νο]. γΙ. 917.) Υγ 
ἐδοξάσθη ἵψ πιεαηί {ο ταξιτΓθοίΙΟΠ, 48ΟΘΗΒΙΟΠ, απ 
τοεθρίίοπ {ο {πα τὶσηέ Ἰαπά οῇ ἀοά. Θεο κ. 16 
- 285. κ, 9]. χὶν. Ὁ. απά (οπιρ. Λοῖς Π. 95. ͵ 

40. ὃ προφήτης] {ο ο απἀρτείοοά ας Ἱ. 2]. 
4]. μὴ γὰρ, ἃο.] “ια οι, ἆοες ΟΠ]ςί,” 

ὅτο. Τ]μ]ς π9θ ο γὰρ ἵφ Γουπά ἵπ Ναί, καν]. 20. 
Οµ 5 {τος οῇ μὴ, 59ο Νοίο 5ρτα γ]. 06. 

43. ἡᾗ γραφὴ εἶπεν] ἜΤ]οτο 8 α το[ετεποῬ (ἨΥ 
α πιούς οἳ οἰίπίίοι Γαπη] αγ {ο πο ᾖον/β) {ο 5ουο/αἰ 
ῥαββασος οϐ Βοτϊρίατο ΝΙοΙ {1εγ οχρ]αϊηοά ο 
Όνο Μοβεία απά Ἠς Ὀἰτία, αβ 18. χὶ 1. ὀστοπι, 
κκ]. 6. Μίοα] ν. 2. Ῥ8. Ἰκχχὶκ. ὦ6. 

---ὅπου ἦν Δ.] “«νν]οτο ὨΏανιά ἀννα]ι. Τί Ἰπη 
Ῥσεμ ρτονθὰ ὮΥ Τμαπαρο, Εναί ιο οατ]]ογ ᾖουνς πο- 
Κπονιεάμοα Ειναι ΟἨτῖθί ννας ο) νο (απα]γ οὗ Όα- 
γιὰ; απά ναί πο 'Γαἰππαά]είς αἁπιοὰ {ιο ΜοἙ- 
εἶα ννης {ο ο Ῥοτῃ Ἱπ Βοίμ]ο]ιοπη, 

40. σχίσμα.] ἜΤ]νο νγοτὰ ρτοροτ]γ εἰρηίῇος π 
τοπ; απά πιεπρ]οτίοα]]γ α ἀἱαροπί ἵπ ορΙΠίοη, 
υγ αἰοπάοὰ νι απστΥ ἀεθαίο. 

40. οὐδέποτε --- ὃ ἄνθρωπος.] 36ο Ὠοςγ. 
48. µή τις ἐκ τῶν ἀρχ. 1 ο, Όιο Θαπμοτίπα, 

νηοο ἀπεγ Πέ να» {ο ἴπκο 6ᾳ1το Εναῖ πο [α]κο ἆοο- 
(τίπον ]νοπ]ά ο ρτοππη]ροά; απά {ο Ἰοἱά παπί 
οὐποστηίης Ώνοκς νο ννοτο πιακίπσ ἱπποναίίοηα 
π Όνο Οτο, (Καν) Ταν νου ατρας [Τοπ 
Ενα οκαπηρ]ο ος νο Πιρο-[οἷά πα νοτάσς, ον ᾖ- 
ἀἰσιπ] απ πιπσἰκίτα], 

40. ἀλλ) ὃ ὄχλος --- εἰσι,] Όπ νο οχαοί [οσο οἱ 
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Καταρατοί εἰσι. 1έγει 

5.ρτα 1. 46. 

10ΗΝ ΟΗΑΡ. ΥΠ. 60---. 58. ΥΠΠ. 1, 9. 

ικόδημος πρὺς αὐτοὺς, (ὁ ἐλθὼν νυκτὸς 58 

πρὸς αὐτὸν) εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν" "Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρω- δι 
πον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ αὐτοῦ πρότερο», καὶ γνῷ τί ποιεῖ,; | 'Απε- ὔδ 
κρίθησαν καὶ εἶπον αὐιῷ' Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἰ, ἐρεύ- 

γη00ν καὶ ἴδε, ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὖκ ἐγήγερται. Καὶ 08 
’ ο . ή 2 - 

ἐπορευώη ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

ΠΠ. ᾿Πισοοῖς δὲ ἐπορεύθη 

ἐπικατάρατοι Ένα (οπιππεπίαίοτ ατα ποί εἆ. 
Τ αππρο (ης ἐαί α5 ἴμο νοτὰ 15 η9εά ἵπ ἴπ 
1 ΧΧ. (ο ἀεποίο ποβθο νο ὮΥ ἱταπβστεβδίοῃ ο{ 
Όνο Τμανν ατα ἀοοπποά {ο ραπἰκμπεηί {οππροτα] απά 
είογπα!], Τέ πἹθαΠς οπρογαδίο. Καπ. ο8 1 {ο 
ΠΠΘΙΠ οπτεοπιπειπσαἰεά; ας νυιοαῖ τεάβδοΠ. Τί 
19, 1 ΟπΙ, Ὀδιίοτ Ιπίετρτείοά Ὁγ Ῥομ]εις.  πι]- 
11 δαπί ρταΙ1,” αἱ ἴπ ῬΙαίατοῃ. 4ε Εάῑο.: ἀν- 
θρώπους ἀσήμους καὶ καταράτους. 39 Οἱ τογείο]ιεά 
ΠΊΘΙΠΒ 1. ομγεθά απά αὐοππίπαρ]ε: 2. υἶζε απά τε[- 
πο. Βυαί ἐπικατ. ἵδ ἃ 5ΙΤΟΠΡΟΓ ΤΘΤΤΑ Γ]ΙΠ καταρ., 
απά {ο 56Π86 βθοπῃς {ο 06: Ας ίο 8 ο ὲς 
ν/πο ατο Ισποταπί οῇ πα Τ ανν, (Π16Υ ατε α ρατοεί οί 
Φ00Υ ιογείο]ιον/””. Το Βοτῖρος απά Ῥ]ατίκοςς, 1 
πΙαΥ ὃο οὐβοτνεά, οπίογίαἰπεἁ {ο βαπιο ρτο[οιπά 
οοπίθπαρίέ [ος ἴπα πα] {πάς ννμ]ο] νε ἨΗεαίπεῃ 
ῬΠΙ]ο5ορ]θτΒ 5ο Πῦεγα]]γ Ιπάπ]σεά 1π. ο ΒαΡΡΜΟ 
αρ. ΛίΠθῃ, Ἱκ. ὃ ὀῆμος οὐδὲν οὔτ᾽ ἀκούων οὔθ' ὁρῶν. 
παπά Ἠοτασο, “Οἱ νγο/[απιπι υμζσις οἳ ατοθο.’ 

50. εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν.] Βεῖπα οπε οῇ {6 Ῥαπ]θ- 
ἁτῖπα, Ίο ννας α{]οτίζεὰ {ο ερεακ; απά Ίο 6ρεακα 
5 οηθ ποαϊίῃοτ αφή (γίπσ ποτ οοπἀεπιπίηςσ ὁθδς, 
Ὀμί οπ]γ ορ]εοίῖπς {ο Ἰή5 Ῥείηςσ οοπἀθιηπεά ππη- 
οστά. 

ΟΙ]. τὸν ἄνθρωπον.] ἜΤ]ε "Τταπε]αίοτς τεπάἆετ 
φπεπιρίαπι, α Ίπαπ. Βαΐ Ομ 4ο6β ποί τερτεβεηί 
Όιε {οτοθ οϐ {πο Ατίιο]α. νλίο] ἸπγοῖνοῬ απ ο)Πρ. 
ΟΓ κρινόµενον ““ [ί]ιε αεεικδεά] ΡΕΙΒΟΠ,’ ἴο ὃς ἴακεπ 
ουί οῇ κρίνει. 

ὄ5, ἐκ τῆς Γαλ.] Ἱ. 6. οἱ ία (α]σαπ ρατίγ. 
---ὔτι προφήτης, ἃς.] Ἴϊνο ὅτι Ἀετα, ἵ ἠήπ]ς, 

πηΆΤΙ ποί {ο οαµο Ῥαῖ νο ργουί. πο Οοπι- 
ΙΠΘΠΙΠίΟΥ6 ατα Ῥοτρ]εχοά {ο τοσυυποῖ]ο Οπής ντι 
Όνο [αοί, --- Εναί (α]]ος Ἰαὰ ρτοσςᾶ, ἴε ἱ9 εαἱἀ, 
ος στεαί Ῥτορμείς. Απ πιοβί οῇ Ίπεπα γοβδοτί 
ἴο νο οχροἱοπί οῇ αφοτὶδίησ ΕΙ8 {ο ἴπα ἱσποταποθ 
παπά Γογσε({α]ηοβς οῇ {πο Ῥτίορίς, ΟΥ να εχασσετα- 
[οι οῇ ππροτ, Ὦο6ο Ώοάτ. απά Οαπρῦο. Βυΐ ἴσ- 
ποταπος ΟΠ νο οΟΠΙΙΠΟΠ ἀοία]] οἱ Αρα, ου 
Ότο Ὀἰτί-ρίασα οἱ 18 νντίίστα, οπηποί, Ψν αΠΥ 
ΡτοῬαβΗ(γ, Ὃς Ἱππραίεά {ο ἴπο Βαπμθάτίπαις απά 
[πο οἴπεγ ππεί]λοὰ 18 ποῖ απ]ζο κα Πἰβ[ασίοτγ. Ῥετ- 
Παρ ἴἶιο ἀἰ[Ιοα]γ πιαν ο Ὀορί τοπιονοά ἷν ανα]]- 
ἵπσ οαγεο]νος οῇ ἴαί Ἰα{αάς, ἵπ νο νο Ῥτε- 
ἱοπίο αἀπαίς οὗ Ὀεῖπσ (πκοὮς απά ννπίο πο πῃπ- 
Γγοφιιοπί1γ το[εγ {ο ναί 19 οµκίοπιαγη ἀπτίπς ἃ 
Ροτιοᾷ πο νοτγ Ίος ρα8ί. ἜΤ]ο Ῥτορ]νοι» οἳ ενα 
Ο. Ἔ, ἵπ απορίίονπ Ἠπά αἲ Ἠνοά αρννατάς οὗ 600 
γοπτ Ῥοΐίοτο, ΝΟΝ πο Β]ατίεοςς, Ὑο ΠΙΑΥ 54ρ- 
Ῥο0β6, ππθτο]γ πἀνοτί {ο νν]ιαί πιά Όσο μαμα νο 
0156 αἲ ἃα οοπιρατα(ινο]γ γουρπέ ἀπίος ΠΑΙΗΘΙΥ, 
εἶπος [νο σουΠίτγ Ἠπὰ Ώοτπθ ο παπηςο ο Οᾳ11οο, 
ης 8οη9θ ἵ9 ννο]] οχρτοβεοά ὮΥ νο ρ]ο5ς (Γοτ 
ΒΙΟ).  ἴ9) ἐγείεται, [οαπά ἵπ ππανν ΔΜΤΒΒ. απά 
Νοππας 

ΥΠΙ. Ἱ -- ΤΙ. Ἐοτα 1] ἀῑκοπκείοῃ οὗ νο ρού- 
ΡΙοχοᾷ απθβίίοῃ ας {ο νο αι ήἰοῃ οὗ Ον ρατ- 
ασταρ]ν, πο τοπά ου 18 γο[ογτοὰ {ο Όιο Ἐσσσης. 8νΗ., 
νπογο Ἠο γη] βπά α- ΓΗ] αἰπίσπποπ{ οἳ αἲἲ νο οὗ- 
12ο[ίσης ἴο ἴδ σοππίποησκε, Γοσοί]νογ νι Ονοῖτ 
απλιοεγ8, ρ]ασθά ἵπ Παχία-ροδίάονς Όνο ονἰάεπος 

εἰς τὸ ὄρος τῶν Ελαιῶν. Ὄρθρου δὲ 1 
Ῥεΐηπασ οαγεβΓα]]γ αἰαίθᾶ, απά ιο ἀεοίδίοη ἴο Ὦθ 
πηπάε Ώπετε[τοπῃ δασσεείεά. Τ1ε Γο]]ονίηρ 18 α 
τε δώήπαγή οὗ νε ενἰάεπος, επίεγπια! απὰ ἵπ- 
ἐεγπαί ---- (Ώιο Γοσποτ [οαπάςά οἩ νο απιρ]ε ἀαία 
τοσθπ!ί]γ Ῥρτεδεπίεά Ὦγ αν ο ὃ εαρ]οϊπεά {ο 
ψ/πίο]ι αἴο ΒΟΠΠΘ ΤΕΠΙΗΤΚ5 οἩ. Όιο παίηγε οἱ ναί 
ενίἀεπος, απά 4η ἐπίκρισις ΟΠ ἴε νηοὶε απεείοῃ. 

1. ΕΧΤΕΕΝΛΙ, ουἰάξπΟρ ΑΟΑΙΝ5Τ ο ραταρταρ]ι. 
----Τ 19 ποῖ {ουπά ἵπ 66 ΜΒΒ., (ἵπ 6οπηθ οὗ νν]ο]ι, 
Ἰογνενετ, α 5ραοε ἶ8 1εβί Γοτ 1) ἵπ 90 Εναηρε]Ιείε- 
τία, απά βενετα] ΜΒ5. οὗ Όια 6 » Όορι., θαμίάΐς, 
Ατπιθηίαπ, απά Πα]ίο Ὑεγείοης; ποτ 18  ἴτεαιεὰ 
οἩ ὮΥ Οτίσεπ, Αροιῄπατ. Τ]μοσς-, Μορ»., ϐ6Ἠτγα., 
Βαβ., Οοβ/]αβ., Τ]ιοορ]ιγ]., Οαἴεπα, ἜΤεγι]]., 
ΟΥΡγ. απἀ ὀαγεπο.; ΠΟΣ 18 1 εχρτεβδεὰ Ὦγ Νομ- 
ΠΙ18. 

{αίεγπαί ευἰάεποε ἘΟΒ ἴἶα Ῥατασταρὴ. ---- Πε 18 
{ουπά ἵπ 284 ΜΒΕ., απά 6 Εναηρε]κίοτίῖα. ἵπ 40 
οἵ]νοτς 1 18 Γουπά, Ὀσ{ οδε[ίτεα. ἵτπ 15 οὔνετε 1 {9 
{οαπά νν]ι απ αβίοτίεκ: απά ασαἶῃ ἵῃ ὃ οἴἼγετς 18 
Ρ]ασεά αἲ ελα επ οἱ νο (οβρε]. ΟΡ Όνε τεπαίη- 
4ετ ο ινα ΜΤΒ5., ποί ταπσοά απάετ εἴδιεγ Ἰοαὰ, 19 
Μ35. Ἠανθ ποίῖ Ὀεεῃ εταπιίπεά οἩ Ράτροβε Γοτ (18 
οδός νι απά Τὅ (ἰπο]αάίηρ 195 [ ποΙα] οπες) αγε 
{ουαπά πι ]αἰεᾶ ἵπ Ες ρατῖ Ὦν ενα αὈείτασ ον ο α 
Ίο, ο οἱ]νογννῖκθ. Απά απ ἴο 18 ποί Ὀεῖηρ οοΠ- 
{αἶπεά ἵπ Νοππις)ς Ὑεγείοῃ, επαῖ ρτουες πολης; 
{ογ ππαπγ οἵπετ οπηϊβείοης ατε ἴπετε {οαπά σημα] 
τοπιατκαῦ]ο. Της νε Ἰανε α Ίατρε ομαδα αἲ γΙ. 

άμα] Ἡο Ῥ Ν.--- ΤΗ ο ἱάεπος αραϊηεί ἴπε .--- Τμ 
9 απγ (πΐπς Ὀί ἀθο]είνα; {ος ο δν ἴνς υαγίείη 
ο) γεαάίπμ ἵπ ἴπο8ε Μ35. νν]ήσ]ι Ἠανε Τὲ ἶ9 στοαῖ, 
γοί ἴἱ 19 βοατοε]γ ρτεαίετ ἔπαπ ναι νο] οτῖκί8 
ΟΠ ΒΟΠ16 οἵ]εγ Ραβδᾳρ65, Ἀηθτο ἴετο ννας ἄΠΥ 
Όπς ραγσ]ατ]γ {ο εππηδ]ο αἲ ἵῃ νο πιαϊίοτς απ, 
{οτ Ἰηδίαπςςε, Ρατί οῇ νε 94, 54, απά 1Η] νετεες οῇ 
Όνα δι] ολαρίετ οἳ Ες (οµρε], ννηθγε 8οππε Οπῖ- 
ο8 οαί ου{ 1 χο]ιοίε, 8ΟΠΊΘ α ρα, απᾶ οἵπετε «οη- 
(οηίθά νοπιφε]νος να οπὀεανουτίης ἴο αἶτοτ τε 
τοογάς οπ ννηήσ]ι λε ορ]θείῖοη ολΙεΗΥ τονῖς. Της, 
ίο α οοτίαϊπ ἀἆοστοο, 18 χο οπδο Πεγε. Ἔμας, Ἱη- 
αίοπά ΟΕ κατακρίνω αἲ ν. Τ]. 5οπηο ΝΤ. Ἠανο κρίνω. 
Τα εμοτε, νε πιοηία ασαἰπαί νο Ῥατασταρ] 
[οπι ἠπίεγπα! ονἰάεποο τεφο]νο γεπηκο]νες Ιπίο α 
βογίος οῇ ορ]θοίίοης, ογ βηγππ/κος, Γουπάεά οἩ πῖς- 
οοποερίίοἩς ΠΙαΠΥ οΓ Ἴγοπῃ πο] αν παῖσξ ο αά- 
ναηοςὰ πσαἰπδί σπή Ἡχοβο αΏοηεἰο((γ ἰ9 
απόικραίθά. Τ]εςο πιαγ ὃς Γοαπά, {οσε(]οτ νν) Τη 
Τ {ακε, ΑπΕἰκβιοίοτΥ ἄΠαννθτς, ἵπ Ῥοο, Ἅγῃ. Β[- 
βοο ἴῖ Ἰοτο {ο ποῖῖος {ιοο οῬ]θοῖίοπς νν]]οἩ 8οοπα 
ΥγοΥγ εροοίοις οπε Ελαῖ 1ο Ῥαγαρταρὴ ἰ Όπέ 1ο 
ποτιοςᾶ ὃν ενε Εαίλοτ απ αποϊοπῖ 0 οπυπιοπίαίογε. 
Ῥυτ Οία, νο πιαΥ Ἱππαρίπεα, ατοβθ ο τη 
Όποτο ννας πο οορακίοπ ἴο αἀνοτί το ἵε; ου Ὀνδσπα5α 
Π οοσ]ά πο εἰγοπσί]οη Ονεῖτ ατραππεηῖς οἳ ἀἴκεια- 
είνον αραἰπδί πα] {οτΥ --- απά ρατί]ν ὕνδοπυδο πηαην 
ΡΟΓΡΟΗΕ, ποννδνεγ οπηκο]ομε]ν, αἷά καππῦ]ε αἲ οπο 
οἰτουηδίπηςς ο) 0γο πατγαίἶοή τ--- Νοπάστίης νν]ν 
ος Τ,οτὰ ὁἷὰ ποῖ ρᾳ85 α πποτο ἀθο]άεὰ παπά «6νογο 
οοπύσπηπα ίσου. Ἔηνας νο Ἐπί]ογς ννογς αρρτεῄθη- 
εἶνο Ἰοδί 4ΠΥ Ῥοτεοπς, ἱπάασοά Ὁγ νο κοοπιίηρ ἵπι- 
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΄ “ ε κ κ 8 Δ - ς Ὁ », δα... 
9 παλιν παρεγΕΥΣΤοΟ εις το (ΣΘϱΟΝ, και πας ο λαος 110χετο προς αυτον 

΄ 3 ΄ 4 . 4 

8 καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. ᾿ἄγουσι δὲ οἳ Ιβαμματεῖς καὶ οἵ ὧΦα- 
-” ] πω -” 3 Π ’ ΔΝ ’ 

ρισαῖοι προς αυτον γυναῖκα ἐν µοιχείᾳ κατειλημμένη», καὶ οτῆσαντες 

4 αὐτὴν ἐν µέσῳ, λέγουσιν αὐτῷ «ιδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατελήφθη 

ὅ ἐπαυτοφώρῳ μοιχευοµένη. 5 Ἡν δὲ τῷ νόμῳ Πωῦσης ἡμῖν ἐνετείλατο 51.29.10. 

6 τὰς τοιαύτας λιθοβολεῖσθαι σὺ οὖν 
2ο. 2ὸ 

τέ λέχεις; ἸΤοῦτο δὲ ἔλεγον 
’ 0 ς/’ 2, ω 3 .. ς σ -” ’ 

πειράζοντες αὐτὸν, ἵνα ἔχωσι κατηγορεῖν αὐτου. Ὁ δὲ Ιησούς κατω 

7 κύψας, τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 

αὐτὸν, ἀνακύψας εἶπε [πρὸς] [ αὐτούς " 

ΡυπΙ(γ οἳ ενα οὔεησθ, εΠοι]ά Ῥε εποοιτασεὰ {ο 
Όιο οοπιπὶεδίοπ οἳ Ομ οτίππθ. ο Αασιξίίη 9 
0οπ]ασ. Αάπι. Π. Τ. 8αγ5, “' λαί ΠΙαΠΥ, {Τοπ α 
παϊδίαΚκεπ ποῖοῃ ἴπαί ο Ῥαξξασθ σανο οοιπίθ- 
Ώππςς {0 ΙΠΙπποΟταΗ«γ, οἱ απ Ἱ]]-]ιάσεά Γδατ Ἰες5ί 15 
(επάεποεγ επου]ά Ῥε πηϊκαπάετείοοά Ὦγ Όνο Ίσπο- 
ταπί απά 1]]-Ιπο]πεά, πεπιονεά 1 [τοπι (Πεῖτ οορ- 
ἴε8.”. Ἠεποε 1έ να σεπετα]]γ Ρραςςεὰ ονετ ἵπ {Πα 
Ἠοπηί][ες απἀ Τπεο]ορίσαΙ Ττεαίςες, απά οπιεέθὰ 
ἵπ Όιε Τεοοπατίθς. ἜΤ]αϊ Τέ που] Ἰανε Ῥθεῃ 
ΡΊ55εά ονετ ὮΥ ΝΟΠΠΗΒ, πιαν ὃς Ιππραῖεά {ο πια] 
ἴ6 5ατΏθ ΓΘάΒΟΠ; ἴποισῃ, Ιπάεεά, ἐλαί Ραταρηταςέ 
Ἠας οπιίτεεά 5εγετα] οἵπετ ΡοτίΙοΠΒ, 8ΟΠΠ6 α5δ Ίοης 
ας Οής, νλοιί απγ αρρατεῃί ΤΕΔΡΟΠ, Απά γεί 
Όιετε ἷε ποϊμῖπσ ἵπ {πε Ῥατασταρῃ, Ἠθη Ῥτορετ]γ 
απάετείοσᾶ, ναι πα]αίες ασαϊηςί ο οΠαταοίθΓ 
οὗ Οτίκέ, ος σαἩ σῖνε ε Ἰομ5ί εποοιτασεπηθηί {ο 
οτίππθ. Όπ Όνε οοΠίτατγ, ια νν]οἰε 19 Ρετ[θοί]γ 
οοπείείοπέ να πο σεπί]εποςδς απἀ Ῥεπεγνο]εποῬ 
οὗ οαγ Τ,οτά νν]]]ε, αἲ ἴ]πο 8αππο πια, (Πο οθἩ- 
εαυτο Ππει{ 15 εαβ]οϊεηί {ο {πε ριτρο5θ. Απά 1 
π δε οὐ]εσίεά, Εναί Ίνα εαΠετοά α σι]]{γ ννοπηαη {ο 

ππραπίφηεά, Τέ εποι]ά Ὀ6 τεππεπηῦετεά: 1. Οναί 
ποσοτάῖπσ {ο οτ Τ,ογ45 ον ἀθο]αγαίίοης, «9 ο]1Π 

Ππ, τι κ. 1, ΙΤ.) Ώε οππιθ ποῖ {ο εχετοῖςθ {]θ οί- 
ῄεε ο α Ἰηάμε : απά 2. (λαί αΠγ 51ο] οχογοῖςθ οῇ 
1αά1οῖα] αανοτίέγ ννοι]ά Ἠπνο Όθεπ αἱ νατίαποθ 
νι τἩ ναι ἀθ[ετοπος νήσο] Ίο νετ Ιπομ]οαίος, 
Ὀοιμ Ὦγ ρτεσερί απά εχαπηρ]θ, {ο ενα οἶνί] ππασίς- 
{ταῖε ᾱ Ά βἰππεγ Ἡς πιογα[{[η οοπἀειηπεά πετ, 
ν]γοη Το Ρἱά Ἠετ ΄σο απά βἶπ ΠΟ ΠΠοΓθ,’) 

Τα ενοτε, αἲὶ Ένα ατραπποπί5 ριί {οσείμοτ, Γουπά- 
εᾱ ον Ἰπίετπα] ογἰάθηςς, ασαἰπαέ ἴπο απἰλεπ{οἵἵγ 
οἳ Οή9 Ῥατασταρῃ, νυν] ποῖ οοιπ{οτῦα]αηπςς ΟΝΕ 
ψήεἩ πια ὃς απἀάποεά [ογ Τε, ---- παππε]γ, Όναί, 
νιή]ς ἵνα οππ οαβί]γ ἱππασίηπς ννἩγ Τέ β]ου]ά Ἠανε 
Ώδεῃ οπι({ρά, πο (οἱεταῦ]ε ΤΘΆΒΟΠ οπἩ Ὃε πβεἰσπεᾶ 

Όνα φίοτγ επου]ά Ἠανε Όδοῃ [αμγίσαίρά αἱ αἲἲ, 
ογ 1ο, νἩγ (αυτίοπιςὰ νι εἶνε ργοβεπ{ί οἴτοιπι- 
αίπησες: απά Ἠονν 1 οσοι], απη]ἁκί κο ΠΙΛΗΥ οἳ- 
1εείοῃα, ανα [ουπά 19 νναγ Ἱπίο βνο-εἰκίς οΕ 
Όνε Μ55. Το Γαῤγίαίρά κίοτῖίος [ουπά ἵπ νο 
αροοτγρ]α] Οοµρο]ς ατα απΙ{ο οῇ α ἀῑβοτοπί οΠαγ- 
πστετ, απά αἱπιοκί ανναγς Γοαπᾶοὰ οἩ νο πιοβί 
βεγοτο απᾶ απορήο νου. Απά Ἰπά ή Ῥατα- 
ρταρ]ι Όδεῃ οἵ ὔιαί οἸναγασίοτ, 1 ννου]ὰ, [ νι] νοή- 
{στο {ο αγ, πδνετ Ἠανο Ώδεῃ οπεθά, οΥ τοπιονοὰ 
Ὁν ΑΑΥ. Το αἀγετί {ο 4 ρονον{α] πγσαπποπί [Γοπη 
περιπαὶ ονἰάεπσς ἵπ [αηροιγ ο 9 πα νοη{{οΙίγ, 
Όνο Ῥαγαρταρ]ν ἵν πο ἀθοηίοὰ ὮΥ πΠγ οοηροίοηέ 
14 το Ίνα Ἡπροῃ Ἡ πο απππρ απά ἵπαργον» οἱ 
ἐν, ἵπ νο με μίκάοπι οῇ Ότο απαννου, “  Τοι 
ή να ἵ νννουΕ η ομθέ α κίοπο π{ Ἠου Ἱη- 
κοπο) Όμκε εἶνο πηονῖ οπηήποπέ οῇ Όνο Οπή ον νν]ιο 
ἀἱκρατο Πα πα νοα({οἵ Εν (παπιο!γ, νν]νοίνου {έ νναν 
τοεοτὰρᾶ ὃν 81, οσα) πγο οομαἑγπίποὰ {ο αὐ πει 
νε ἐπ] οὗ νο παγγα [έν ἠβαρί{, νήσο] νου Εκ 
νας Ἰπιτούσσσά Ἱπτο νο Οορεὶ ΡΥ Ῥαρίας, οἵ Όλο 

η Ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες Ἡ Ῥευι. 7. Τ. 
ς 3 ’ ς ν κ» 

Ο αναμαρτητος Όμων πρωτος 

ἀϊξοῖρ]ος οῇ Βέ. ᾗομπ: οἱ εἷεε Ίνας, αἱ α ]αΐετ ροτ]οά, 
εκρτοβςεά ἴπ {θα πιατσίη οῇἳ 5οπἹθ αποϊεπί Μ55., 
απά [τοπι ἴπεποε Γουπά 15 ἵναγ Ιπίο (Πε τοδί. Βυΐ 
ποίμ]ησ οαπ Ῥε Ιππασίπεά Ππογο Ἱπιρτοβαβ]ο {απ 
Πιο ἰαίίεν παρροβἰοη. Έονγ (πετ Ὑνοιο 8ΙΥΘΙΥ 
παπί! ΤΘΆΦΟΠ5 νἩΥ 5ο] α 5{οΣΥ 5που]ά ποί ανα 
Όδεπ Ιπίτοάασεαὰ Ιπίο εε Τεχέ, απἀ (Ἠα5 Ῥτορᾶ- 
σαίοά Ἱπίο οἴπετ Μ359.: Ὀαί ποῖ οηθ Τ6ἈΦΟΠ ΥΝΗΥ 
ἵ{ αιοµίά. Απά 5 {ο {ο /0ΥππεΥ, Τὲ ἵδ νουγ ἀ1Π]- 
ου]έ {ο Ἱπιασῖπο Ἰουν 6ΥεΙ Ραρίας ΠἨπιςε]{ῇ σοι]ά 
Ἠανε θε οπαβ/εᾶ, Ὠαά Ἰιε τοἱςιεᾶ 1έ, {ο Γοἱςί ἵη απ 
ἐπίεγροίαίίοπι, εδρθοἰα]]γ ο ἐλῖς πιαίγε: ἃπα 1 Ἆα 
Ἰαά υνϊκηεά {ο Ιπίοτρο]αίθ, ΝΝΗΥ ης ε]ιοι]ά Ἰανα 
οᾖοφεηῃ {/ιὶς αίοπο ο αἰ] χε πιαπη παγγαίίοπ ΥΝΠΙΟΠ 
πιαξί πει Ἰανε Ῥθεεῃ ργεδογνοά ὮΥ ἰταδ]ίίοη, --- 
Π«ΙΠΕΙΥ, {ο5δθ πολλὰ ἄλλα, νΥΠΙΟὮ οἱ, ἆοἨΏπ 8ρεακ5 
οἱ αἱ σχ. 90, απά νυπίοὮ Ἠο Ἰαά «ἨΟΒεΠ πιοί {ο τ6- 
οοτᾷ, οἩ ια ρτἰποϊῖρ]ο (αί Ἴχοδο Ίο ια τοοοτάεὰ 
πνθτο ει{Ποῖοπί {ο ίπε Ῥιτρο5θ οϐ επονίης {]αί 
ᾗθβιςφ ννας ο ΜοβείαἩ, ῬΒπο] Ῥοῖπσ ο οᾳςο, 
Ἠον/ νγου]ά Ῥαρίας ἆατε {ο Ιπίτοάαςς απ! πιογε { 

4. κατελήφθη ἐπαυτοφώρω μοιχευομένη.] ἆΚατα- 
λαμβάνεσθαι ἐπαυτοφώορῳ 5 α ΡῃΓαςθ Ρτοροτ]γ αἀ5εά 
ο Μιἱευος οπασΏηί 1π ιο αοί οἱ πεί, ος να ιο 
Ῥτοροτίγ προῃ (επι: Ὀαίέ πποτε Πεαιαπ{1γ οΓίπος5α 
ἀείεσίθοά ἵπ {ο οοπιπαἰδείοπ ο{ απγ οτίπιθ, 65Ρες- 
1π]]ν 5αο]ι ας ἶ5 οοπιπη εέεά βιγνε]γ. ΟίΠοτ νοτὺβ 
οἱ ἀείεσίίοῃ, 38 εὑρίσκω, ἁλίσκω, κρατέω, ΝΘΓΘ ΒΟΠΊ6- 
ἄπιορ α5θοά. ἸἜἘπαυτ. ΙΠΑΥ Ὀο οοηβίτιθὰ οἱ{μθγ ὝνΙτ]ι 
κατελ. οἵ Ὕν]ην µοιχ.: Όπί ἴμα Γοτήπες πποί]οά ἶ5 
Ῥτο[οταβ]α, α5 Ῥοίῃπσ οοπβτπιεά ὮΥ ο ϱ1]αδείσα 
Ραβκασος οἶτοά Ὦγ πο (Οοπηπιθη{α{οΥς. 

δ. ο Οπ Όλο πιοάε οϐ 5ίοπίπς 999 
λΝοίο ἵπ Ἠοσςῃδ. ΒΥΠΟΡ. 

ϐ. τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.] 390Π16 δίταησθ 
ποίΙοης Πάνα Όδοῃ Ἠθτο Ὀγοσπσ]ος Ὦγ ππαΠΥ αποϊοηί 
απά πιοάστα ΟοΠΙΠΙΘΠ{ΑἴΟΥΕ, Νίο ΠΠΑΥ ὢς 8εοῃ 
ἵπ Τμππρθ. ἜΤ]ο οπ]γ οοττεοί νῖανν 56θΙηΒ {ο 8 
Οναί (ακον Ὦν Επίήγπη., Γαπου, Ε,. Βτασ., ἀτοί., 
Ηαπηπα., προ, Ἐγρκο, βολοείίσ., απά οποια, 
Ονπί οατ Τιοτὰ Ἠοτο οπιρ]ογοά απ αοίομ [ουδ 
νο Όιοφο ν]ο 4ο ποί οἩοσβο {0 ΠΠΒΝΝΘΥ ΠΠ ἵπι- 
Ῥτορογ αποβίίοῃ, παπά ππραπ{ {ο Γη ηαίο ἐπαί Γ16γ 
4το οογννίρο οπρασσά. ἼἼνας ο Τ,ογ 8 ποοῃ 
ναβ οη)γ α ηπιλοίσα] οπο, (πουσ] Ρτορπαπ{ί ντ] 
πποαπίηα, ἰση]θγίης ναί Ίο οπτοὰ ποί {ο β]λονν 4ΠΥ 
πΠσπ{ίοι {ο νν]γαί νου ννοτο εαγίῃα, ΟΥ {ο ἄΠΒΝΝΘΓ 
Ονοῖγ Πημίάίοις αποβίίοῃ, Ον Π ΠΙΑ Ἠανο Ἱπρ]ίοά 
οοπίοπαρέ, οἱ οΘΠΒΗΤΟ, ----ᾱ8 ἴΓ ον ἀῑά ποί ἆ4ο- 
βοτνο ναί νο ε]νου]ά ἴακο ιο (τοιῦ]ο {ο τοροαί, 
ναί ο Ἠπά ο οσο ἱποπ]οπίσα, ναί νν Ην ο αγ]ά1- 
σα] απομήση» Ίο Ἠπά πο ης {ο 4ος απά ελαί (νου 
πιργή(ρά πο ο νο ΠΑΝΟΥ απ ναί Όπου Ἰπά 
Ονοπικο] νο ϱαμρμοκίοὰ ὉΥ αρροα]ίηρ {ο νο Μομαίο 
Ρτόοσερ!. 

Τ. πρὸς αὐτούς'] Μαπγ Εανοτν απά ΜΒ, τοπὰ 
αυτοίς, 

--ὅ ἀναμάρτητος ὑμῶν.] Το ϱοπιπιοηίπίοτν 
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τὸν λίθον ἐπ᾽ αὐτῃ ῥαλέτω. Καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἲς τὴν 8 
11». Οἱ δὲ ἀκούσαντες, [καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι] ἐξήρ- 9 

7 ΄ 2 ε] ’ 7 . - , .. 

λόΥΤο εἷς καθ εἰς, ἀφξάμενοι ἀπὸ των πρεσβυτέρων ἕως τῶν ἐσχάτων ̓ 
καὶ κατελείφθη μόνος ὁ Γησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν µέσῳ 3 οὖσα. ᾽ανακύψας 10 
δὲ ὁ Ιησοῦς, καὶ µηδένα Θεασάμενος πλὴν τῆς Ζυναικὸς, εἶπεν αὐτῃ ᾽ 

“Ἡ γυνὴ, ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου; οὐδείς σε κατέκρινεν ; 

Ἡ δὲ εἶπεν" Οὐδεὶ, κύριε Ίῑπε δὲ αὔτῃ ὁ ἸΙησοῦς" Οὐδὲ ἐγώ σε 1] 
’ Π ς 

κατακρίνω᾽ ποφεύου καὶ µηκέτι ἁμάρτανε. 

Σμάλιν οὖν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησε, λέγων" Εγώ εἰμι τὸ φῶς 19 
- ’ .] . ΄ 3” - 

τοῦ κόσμου ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ 

πΤτθ ποί αστοςᾶ οπ Ψ]ναί 18 Ἠθτο πιοαπ{ Ὦγ ἀναμάρ- 
τητος. 30Π1Ι6 ἴακο ἴ ἴο ἀοποίο ᾖοοάοπι {οπι 
αάμίίεγι; οἴ]θτς, (οσάοπι [Τοπα αΠΥ ποίογίοις 8ἱπ, 
Ηλ ε πάαΠΥΥΣ οἴστε, ασαἰπ, (εράοσπα τοια οἷπ ἴπ 
εεπργαί. ΕΒαί Ον Ἰαδί Ἱπίοτρτοίαίοη σαπποί Όε 
πάπη τος, θἶποο 1{ ννοι]ἀ μα ἴοο Γανοιταθ]ε {ο [να 
πα]ίοτοςς, απἀ ο Ιποοηβίφίοπί να οἱ Τ,ογά8 
οπηρ]ιαίίο «ΘηβΙτθ οῇ Ἠογ οτίπθ. ΟΡ ιο οὔνεγ 
86ΗΦ68, ἴμο /Όγπιοη, ΥνΙο]ι 9 αἀορίεά Ὦγ να Ὀεεί 
Οοπππσηία{οΓς, 8ΒΕΘΠΙ5 αἴοπο {ο τας οπθ, 
πιαγ, Ἰοννανοτ, νοΥΥ νο]] Ιπο]αάς [ογπίσαίοπι, εοΠ- 
επθίπασα, παπά ἰαδουίομαπρς οἱ εὐεγῃ Κἰπά. Γο 
Όια εχίτοπιο οοτταρίἶοῦ οῇ ππογα]ς 1π 5 οοΠίτΥ- 
ΠἹΕη φοδορβΙ5 Ώθαγς αιπρ]ς ΓΕΡΠΠΙΟΠΥ 5 απά ναί 
Όια ργϊοβίς απά 5οτίῦος ἀθορ]γ ραγιοἰραίοὰ ἵπ (ης 
οοτγαρ{ίοπ {Ἴποτο 5 ΠΟ ΤΕΠΒΟΠ {ο ἀουδές [ου να 
Βαὐθϊπίσα]. νντίίογς «αρρ]ν αὐαπάαπέ Ργοο!ς οῇ ἶνα 
Ιαβοϊνίουβηθςς ο{ 6νθη {πο πιοδί οιπ]ποπί Παὐὺίς, 
γαι ἁμαρτάνειν παπά ἁμαρτία πτο ἵπ πο Ο]αξείσαὶ 
ΝΥΓΙ{οΥς5 ο/ίοη α8οά ο) ααλήίργη παπά [ηγπίσαἶοπ, 15 
ν/ο]] Κποννη. Π) ιο ννοτὰ 6 ἴακον ἵπ ιο αὔονα 
επτίοπκίυο 8θηςο (νν]ίο] 19 ΡΗ]1γ ννατταπίος Ὁγ Βοτίρ- 
{1γ6) (πογς νν] ο πο τθακοπ {ο ἀουνί αἱ ενας 
6ΥΘΙΥ οπο ΟΡ (πε Ῥ6Γ5οῦ5 ργοξθῃί 48, ΠΟΤΟ ΟΓ 
Ιο55, σι] {γ. Α5 {ο (ο ου]οοίίοπ ο Το Ο]οτο παπά 
11618, εναί πο Ίανν ἀσππαπάς ροτ[οοῖ Ιπποσσποο ἵη 
Ι{5 Ἰαάσος, ὅτο., Τξ πηαγ Ός οὐκοτνθά. ενα ους [,οτὰ 
8 Ἠοτο ποί εροακίῃπσ Γαγίαἰσαίη, Ὀαί ροριζαγίη 
απά οοηρίἆοτε να τἨίπς ἐπ /ογο οσπαοϊομίία ; 38 ἵΠ 
Όιο ῥή5βασος οῇ Οἶσστο απά Ἀγποδίας οοπιραγοὰ 
Ὁγ τοι, Γίας οί Τ,οτὰ ἀῑὰ Ὁγ πο ππσαη αΏεο]να 
Όιο αοσᾳφοά, Ὀαί απποίθ ιο οοπεοΐθηςσος οὗ ιο 
ΠΟΟΠΦΟΓΒ. Ἠο ποϊίμετ ποα{5 ποτ οοπάσπιης ἴ]α 
ΝΟΠΙπΠς Ὀ{ (6ΠΊΡΟΤΕ 5 πήβννοτ γν]ν εαοἩ Ῥγι- 
ἀσποο, Εἶναί ἵ ελοιι]ά ποϊί]νογ Ός οοΠίτατγ {ο ]18- 
Πσα, που Ιποοηεϊκίοηί νι ΠΙΟΤΟΥΣ απά νν]]ο 
ῦν πο ΠποπΠς πὐκο]νοά πο αοσομςοᾶ, πὶσέ απη]ίο 
Όνο οοηφοείοησςο» οῇ νο ποσΙςοτς, 

---- πρῶτος ----βαλέτω.] Ἠοπάοτ: “']οί Ἠΐπι βγεί 
οαδί [ιο αίοπο αἲ ου, Ἑν ο βἴοπο ἵ9 πιθαηί 
Ότο ατα] είοπο, ν]οἩ ννας ἤγεί σοαδί ἵπ Γοτπα Ὁγ οπθ 
ΟΓ πο ποσβθΓ8 ΟΥ νήίποςκος, παπά 5οτνος αν α εἰπ- 
πα] {ο ιο Ὀγκίαπάσθγα {ο οοΙΠΠΠΘΠσΟ [νο ἰοπίηᾳ. 

ὃ. καὶ πάλιν --- τὴν γῆν.] ιο Ἰθδί ΓθαδοἩ ναί 
Ἰα5 Ῥοσῃ αἱ]οσοά {οτ ]ιο τοροήοῃ οῇ Ολα ΑΥΠῃ- 
υο]ἱσα] ποίίοπ, 18 ναί Τξ να Ππθαπί ἴο μίνο νο 
ῥΡγῖοβίς απά φοτίνος απ ορροτιαπ{(ν οὗ νι άταννίης 
ΜΟΙ Ίος οοηβΙδίο.. Βαΐε, Ἱπ [αοί, Οής να ἃ 
οομπίοτρατί {ο πο Γοτπποτ αοΠοῃ. 

ϱ, τῆς συνειδήσεως.] ἜΤηϊς {οτπα (κο εσηκεἰεηέία) 
8 οπιρ]ογοά ρτοροτ]ν, 1. σοπργα({η ἴο ἀθποίο (νο 
ἱπηπίο Πρ] ο) τοπκοῦ, Ὦν νήσο] παΥ οπ6 ρ0β8058- 
ἵπσ ἵπ Ἠήπακο]Γ νο κοσοᾶς απά ἴο τη]ο οὗ γα] 
παπά Γααολοσᾶ, 15 οσηκείση οῇ Ἠ]β ον οχἰείοησο, 
6520ήσ6, το]αίοῃ, ο. Βυῖ Π 1 αφοά πποτο 8ρε- 
εἰαίίη Ὦ} νο Ῥ]ή]οφορβετε, απά Ὁγ νο εασοτοὰ 

ν/τΙ{ετΒ, {ο ἀεποίο (ο Γαου]ίγ εσπεεφµεπί προῃ ἵε, 
ΡΥ νμίε]ι α ππση εχετοῖκος τμ] Ἱαάρππεπί οἩ (ηθ 
βοοάπο»5 οἱ Ῥαάπεςς οἱ Ἰή5 αοἴϊοηθ. Ἠεπεε {ο 
οίῆσο ο τερτοοῦ απά οοηνἰοίίοι 9 νε] ατίνατεὰ 
{ο 15 [οτ, ποσοτάΙπα {ο Ίνα ο αρα εαγίησ ο 
/υγθη, ᾖαξ, ΕΙ, ὃ. Ῥτίπια εδί Ἰσο α]ίο, φαοά, 5ο 
«1 μάΐοε, πΕΠΙΟ ποσεπς αὐκοίυΐέων. (1 απηρο.). ἵ αἀὰ 
Ειτὶρ. Οτο»ί, 990. ΜΕΝ. Τί χρῆμα πάσχεις : τίς σ’ 
ἀπόλλυσιν νόσος: ΟΝ. 'Ἠζξύνεσις ὅτι σύνοιδα δείν᾽ 
εἰργασμένος. ΤΡ ἷιο νοτάς καὶ --- ἐλεγχ. ἃτε αὐκεπί 
(γοῖα πιαηγ Μ95, απά οατ]γ ΕΙΠοηΝ, απά πιαη Ἠανθ 
Ψοθη, 45 Ναιιωὶ εαβροοί5, /γοιη {πε πιατρίη, (ποασῃ 

5 πποτο ρτοβαβ]α Ειναι Όνεγ σαππο Γοπ ἴθ 
Εναησε]1δε, Ώεσαμ»ε, 9 Μαν, αἀπαῖίς, Όπου ατο 
ΠΙΟ ΤΠ 15 ΠΊΛΠΠΕΤ, --- 516] ἐπικρίσεις Ὀεῖηρ {Γε- 
υοπ νν τν Εἶπα, Τηφίοπὰ οῇ Ίνα «οπΙπποΠ τοπθίηα 
στῶσα ΝΘΤΥ ΠΙΑΠΥ Μ55. Ὑετδίοης απά Εάά. Ίνανε 

οὔσα, νμ]ο] 19 εά]ίεά ὃν Μαμ. απά Ῥο]μο]σ, απά 
τιρη]ν, Γοτ ὑμογπαί α8 ννε]] αἱ εχίετπα] εγἰάεπος, 
ἱ5 ἵπ 15 (πνουγ, 

Οη εἷς καθ’ εἷς 5εο Νοίο οἳ Ματκ χὶν. 19. ἙΥγ 
πρεσβυτέρων (18 Κειοεῖεη ΓΟΙΙΑΤΚΒ) ἶδ Ἠετο ππθαπξ 
Όια πε Πιοπομγαδίε, 8 Ὀν ἐσχάτων ἴε Ἰοννθεί ἵπ 
ἀεστος οἵ βίαίίοη. 866 Ἁατκ ἱκ. ὃ0. Τί 19 ποι 
πηθαη{, ναί νου ννοπί οαξ, επο] ἵπ θεπἰοτί(γ, Ὀαξ 
Όναί 1ου αἲ) ννοπί οαἳ, οπς αβίογ αποίηοτ, ο εΥετγ 
βία{ἶο απά ασο, Γγοπι Βταί ο Ἰα5ἱ. 

10. κατ έκρινεν] “' ρτοπουποθά «θηῖεπος οἨ {9ς.”} 
ΗΙ. οὐδὲ γώ σε κατακρίνω] “' πεϊίλοτ ἆο, ος νν] 

Ι ρᾳ8ς 5οηίθηςθ οἨ ος.  Πορείου, ἃο. γε ατε 
ποί {ο ἰπκο ή5 απ α τοπεἰκκίοπ οἳ Ἠεγ δἶηςς (ννἨίσῃ, 
88 5ΗΡτοπηο Τ,ογά, Ἠο πεσ]! Ἠανε ῥτοποπορά) Όπε 
αἰπιρ]ν α ἀοο]αταίίοι Επαῖ, εἶπος 5 Κἰπσάοπα Ύναβ 
ποῖ ΟΡ τής ννοτ]4, εο Ίνα πο] πο α5εάππο ο 
οῇβϊοο οῇ {επιροτα] πασἰίταςν. Ἐαΐκα, νογοβοτο, 
8 {ο οοπο]ηβίοη οὗ 8οπ18, Ὕν]νο Ἠεπος ἵπ[ογ ναί 
ος Τ,οτὰ ἀἱά ποῖ αρρτονο οῇ αἀα]ίοτν Ῥοίπς ραή- 
ἰα]νοά νι ἀθαίμ. Ἐος, προῃ νο β1Ππς ργ]ποῖρ]ο 
Όνου παὶσΏί ατσαο (ναί, νου οἳτ Τ,οτὰ ἀθο]ιπεά 
ιο αοῖ 39 ]πάσε ἠοίνθον ιο Ὀγοί]θγε οσα 
πὐονέ απ Ἰπμογίπηςς (96ο ἴμικο κ. 10.) Ίο 
πο αρρτονθ οἱ Ππ]ογίίπποςς Ὀοῖπαᾳ ἀινίάοά: απιὰ 
αῑά ποῖ οαγο Εἶναί νο ἀκρηίος (Ίνοποο αγἰκίπς ε]λοι]ά 
Ός απιἰσαρ]ν «οι]οί. ὸ ο Το ρτενοπί αηγ 
πηϊκίακο οἱ Ἠΐ9 πηθαπίηα, ους Τ,οτὰ αἀάεὰ 
ἁμάρτανε. 

1. Νονν Γο]ονν {ο νο οπὰ οὗ νο ΟΜαρίοτ οεἵΓ- 
πα ἀἴδοοιγκος ρτοποιποεᾶ ὃν οἳτ Τ,ογὰ ἵπ ἴο 
Τοπηρίς, οἨ. 8οππο οἴλοτ οσσπδίοπ, ἔπουρ]Ἡ ατο]ιαί 
Ον ννας, ἵς αποοτίαΐπ. Τ]ο Οοπιπιοπίπίοτς νατί- 
ου κ]ν αροοπ]αίο. Τήπτα, ὈήηΚα νν. 15 --- 19 πτο α 
οοπ(Ιπησ ίση ο νο ἀῑποοπτεο αἲ νἰ]. 38. 8οαᾳ. Τ]ο 
εοορο οὗ νο αάάτοκς ιο Οήηκς να βαππο ς Ὀσί οπ]γ 
ναί αποϊἸνοτ πποϊαρ]οτ ἵ πἀορίοά, ναί οὗ Όνε 
Ἁπη. Της ουσ Τ,οτὰ ἶψ τοργοφεπίθά αφ Όγο στον 
πιογαὶ Ίεαείιεν, απὰ οεροοἰα]]γ νο οπ]γ Νανίοω 

μηκέτ 
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18 ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. ΑΕϊπον οὖν αὐτῷ οἳ Φαρισαῖοι  «Σὺ περὶ σεαυ-- 

14 τοῦ μαρτυρεῖς ἢ μαρτυρία σου οὔκ ἔστιν ἀληθής. " Απεκρίθη ἸΙησοῦς Κκδ. 81. 

ΔΝ - δε... ο 3 «8 ω Ἀ 4 ω 3 / ο ς 
χα: ειπεν συτοις Λαν εγω µαρτιρω περι εμαυτον, αληύθης εστι» 1 

5/ 3 Ε νά ο μαρτυρία µου Ότι οἶδα πόθεν ἠλθον, καὶ πυῦ ὑπάγω" ἡὑμεῖς δὲ 
3 3, ’ 3, λ -” ς ’ ς - . Δ ’ 

16 οὐκ οἴδατε πὀθεν ἔρχομαι, καὶ ποὺ υπάγω. ὝΊμεῖς κατὰ τὴν σάρκα 
. 3 2 . 

16 κρίνετε ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα. Καὶ 
εἊι / ο 9 . ς Π 5 

ἐαν κρίνω δὲ ἐγω, η κρίσις ἡ 
ον . 3 ’ 3 . Γ.) ’ ε) κι Ά 2 3 ” ι Λ ς Π 

έµη αληθης ἐστιν οτι μόνος οὐκ εἰμὶ, αλλ ἐγὼ καὶ ο πέµψας µε 
Γι - Π . ο κ |. , ς 3 

1 Πατήρ. |) Καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται, ὅτι δύο ἄνθρώ- κρπι.1τ.θ, 
» ἵὕΠαιι. 18. 16. 18 πων ἡ ία ἀληθής ἐ Ἐγώ εἰμι ὃ ω ὶ ἑ 1 η μαρτυρία αληθής ἐστιν. «γω εἰμι ὃ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, 5 ὅος. 15.1. 

19 καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὃ πέµψας µε Πατήρ. Έλεγυν οὖν αὐτῷ ΙΠοῦ 
» ευ. 10. 28. 

ς ΄ 3 ε, 3 - . ι , . 

ἐστιν ὃ πατήρ σου, Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς' Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν 
, ε 5 αξ ν αι ον ; αν » τα ιο τι Θάρτα 7. 2) ΠΙατερα µου εἰ ἐμε δειτε, και τον ΙΙατερα µου δειτε αν. Ίανυτα 890 

. εκ” ”.” ς 2 . - - 

τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ὁ Ιησοῦς ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ 
5 ... 

κ. 
π 7 ΄ ] ,ω ευ Φα 

21 ᾗ Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὃ Γησοῦς 

3 3 . / Ἱη ’ ς ο 3 

καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτὸν, ὅτι οὕπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. 
ος 7. 94. α- Ἡ ς ; Δ 4 ’ η 

Εγω υπάγω, καὶ ζητησετέ με, ἵωμα1ὸ. 58, 
. 2 - ς - ο - 3 9 ..ν 9 .. 5/ Ἀ ) ς ’ ς ο 3 

και εν τη αµαφτιᾳ υμωγ απο αγείισυε οπου εγω Όπαγω, Όμεις ου 

οἱ ἔιο ιοογ]ά. Ἰπάεεά ἴἶιε ΓοσπΙεΓ α5 υνε]] α5 (ο 
Ιαίετ 1ς απ ατίραίε οῇ Ποίίη; [οι εινα ἨΒαδυϊηϊσα] 
νΠ τοις επεα]κ οἳ «οά αδ ἴα [σέ ο/ {ιο ιοογίᾶ, 
απά 5αγ ναί πε Ἠσ]ί ἀννε]]εί αἶοπε ν Ηίπι, 
Απά αξ αγάπες» ἶς ο[ἵοῃ, ἵπ εμῖς (4οερε!, α5εά {ο 
ἀοποίεο υἱοε απᾶ ἐπίφιαίη, απἁ {γε ἴο αἰσηΙ(γ υἱγέιο 
απά 15 οοποοπη]ἕαπί Παρρίηθ5Β, 8Ο φῶς τοῦ κόσμου 
τΙαγ ΥετΥγ γε]] ἀεποίῖε ἴἶιε Ἠζενείαι, νγπο ελα] 6η- 
Πσητεῃ, ὈἷεῬς, απά «ανθ {πε ἨΠΠΙΠΠ Τασθ. Ἱπάεεά 
Όμ5 ἶ9 τεφα]τεὰ Ὁγ πε υνοτάς {ο]]ονΊπσ ἕξει τὸ φῶς 
τῆς ζνλε, 

10. σὺ περὶ σεαυτοῦ µαρτ., ἃτο.] Ἔπα Γοτοροῖησ 
Ισῦ οἰαίπι πε Ῥ]αγίδοες 4ο ποί ΟΡΕΠΙΥ τε]αοί, 
υαί γμέ αρίἀρ Ὁγ 516] α 5ογί οῇ ατσαπηεηί, 38 {με 
Ὀπουση{ ᾗεδας οοα]ά ποίῖ τεῦαέ; ΠαΠΠΕΙΥ, επαί 5α]{- 
οοπιππεπάσ]οηπ Ἠας πο {οτσα, απάἆ ἴ]ιαί πο 0Πθ οπῃ 
ὕθαγ ννηθςς ἵπ Ἠή5 ονη σ8δο. Τμ οἱ Τ,οτᾷ 
πιά Ῥείοτο αἀπα]αεά, 61ρτα ν. 9]. Επί [ο τοπιονθβ 
Όνο ομ]εσίοι ὮΥ ατσαἶπα, Όναῖ νους] ἵπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
ΠΡ νο τα]ο Ἰο]ά» σοοᾷ, Υεί απ εχεερίίοη {ο ἴέ 
ππαςί ὃς αὀπιοὰ ἵπ 8 ΟΥΝΥΠ Ρ6ΓΒΟΠ: Νο Ἠπά 
σοπιο ὀἄονγῃ {τοι Ἠθανοῃ επάμοὰ νι νε (α]]εςί 
Β{νίπε Κπονι]εᾶσα, (56ο ν]. 40 } Γοτ Όια μάννα 
οὗ Ἱπιρατίίης Τ {ο ΠΠΘΠ Ἱσποταπί οϐ οε]αρία] Οήπσς, 
οἱ ον ναί να» Όιο ἴτας παίητο ος ΗΙ8 οῇϊσθ. Τ]ετο- 
[οτε νο ννογᾶς “ΤΙ Κπονν νπεησο ἵ οπππο απά 
γη ]νον Τ σο,” οοπίαίη α ρεγίρηγακί ο Πἱνίπο 
Ισα[ίοπ. ἜΤϊο 8θη.α ππαν ὃς να αχρτοβρος: 
ϱ Μν τορβίπιοῦΥ ἵν ρεγεσῖγ της; {ο ἵ Κπονν 
νε ι να απθλογίν ἵ αοἲ, απά νν]νας οοπιηαπά8 
Ἠπγε Όεεῃ σίνοη {ο πα: Ίομ εαπποί Κποιο, εχοερί 
γου Ίσεατῃ οὗ πιο,” 

15. ἡμεῖς κιτὰ τὴν σάρκα κρίνετε] Το 5οπ9ο ἵ8η 
“«Ύε ατε μμθὰ Το πάπα αοοοτά(ηᾳ {ο ο οχίογηα 
αΡρεαΓπησα, νπτρεὰ Ὦν ραβκίοη παπά Ρρτο]ηάίσο 
.ᾱ. τὰ απ” βλέπετε, π9 8ε. Ραυ] 91γΝ, - 
ου, χ, Ἱ.: Όμια γε ποσουΠέ πο α- πιο ΊΜΠ, 

ποῖ Ον κκ λη.” 
-οὗ κρίνω οὐδένα,] Το κοηκο τα ποί ορ ΓΛΊΠ : 

Γαππρο σον Ον Ἡ ἵνα, “«Τ σ ή! Ἰαάσο πο 
ππαη, Ὀοίπα πονν οπἳγ α Τοπε]ο,” ν]ή]ο Κυΐη. απ 
Τ παπι. καρρίν οἵτως, Ἱ. 6, Άν γοι ἆο, ΟΥ κατὰ σάρκα. 

10 ---δ. Ἠστο [οἼονγν απο γον πγγήππσπε: 1 
ἆσ ποῖ αἴσπο ἴνοαγ Γκ ήπιοην οὗ πεγκο][; (ο Ὀνογη 
ἐρκίπιονν το πιο Ὁν Όνο πήγησ]ον ΙΕ [ ννονκ͵”” 
οκ" ν ῥακαασο ἵπ παν ραταρῃτακοά ΕΥ 

Τιάΐπα.:  Βαΐ 6νεπ Ὕνετε 1 {ο θα ἴ]ο πιοςί ποπ 
ουγαθ]ε Ι65ΙΗΠΠΟΠΥ ΟΡ 1ηΥ5ε!ῇ, νεί ἴί νοι]άἀ Ὦθ 
ἑαο, απά ΥΥοτίπγ ο{ οτεάεπσε; {ου πεϊίπετ απ Ἰ 
α1οΠ6, ΠΟΥ 5 ΠΙΥ ἱ{ΕΞΠΠΙΟΠΥ 5οΠίατγ, Ραΐ ΠΙΥ Ἐα- 
Ώινεγ αἱδο νο 5δεπί ππθ, Παίῃ ἰεδίβθά οῇ πιο, 
ΠαΠΠΕΙΥ, ΡΥ πα Ῥτορῃείς. ΄ Οατ Τιοτὰ (8αγς Τηΐπῃ,) 
ΕΠΠΡΙΟΥΒ {1 5απηο Κῑπά ο{ ατσαππεηί Ἠετε, α5 αἲ ν. 
3τ. 3644. αγ (οοπίίπιαθς 16), 1 ἶ5 οτάαϊπεά Ὦ} 
γοιτ Ἰανν, εναῖ {πε {εςίίπποπΥ ο{ Ώνο υνίπεςςεος 18 
ν/οτίἩγ ο) οτεᾶΙ(.”. ΤΠετείοτο οισῃί αἱδο 1πΗ {εδ- 
Ώπποπγ οὗ πιγςε]ῇ {ο Ῥο Ππουσ]ί ννοτί]ιγ ο οτοάΙς; 
5ἶηποσο 1 5 ποί οῇ πιγςε]{ οπ]γ, Ὀαΐ Ικουνῖςε οἱ ΤΙΥ 
Εαΐμος, νν]ο Παἴ] 5οηί πῃθ. 

19. ποὺ ἐστιν ὃ πατήρ σου.] ΌΠ {νε 8οορε ΟΓ έιεςο 
νγοτάς πο ΟοπιππεηίαίοΓ αἴθ ποί αστοεά. ἜΤ]ο 
Ῥορί Γοαπάες ορίπίοη 56απῃς {ο Ός ἐαί οῇ Τναππρθ, 
Καῑπ,, απά Τήΐπα., Ομαί 0ν6γ ννετο 5αὶά ποί [Τοπ 
Ίσποταπσοο Ὀιαί ὮΥ νναγ οῇ Ἰπδι]{, α. ᾱ. Ύετο 18 
5 Εαίπετ ο” γοιτε, (πας ννο πια Ιπίοττοραίο πα 1 
πο 4ο ποῖ 5ορ Οι] οί]ιου νἰίπθ5ς. Το νο] ος 
Γ,οτὰ Ιπαϊσπαπ]γ τερ]ο5, ''Ύοις νοτγ ααοβίίοῃ 
πείταγς πο ππαΠσπ]έν οἳ γοιτ Ἰθατίδ: απά 81οννβ 
Οιαξ γοι ποϊίπετ ἵτα]ν κπονν, ποτ οπγο {ο ΠΟΥ, 
οἴίοιγ ππε οΥ ΠΙΥ Εαΐλοτ, 1/ γοι ΚΠΕΝΝΨ Πο 45 α 
Γοπσ]ιοτ 5οηί ΓΤοπα εανοῃ, Υοι νο] Ἰκπονν επαί 
{ε ἵν (σος νν]ο Ὀδατοί]ι νίησοες οὗ ππο, (νοισα . οἳ 
1 α γαρ] νναν, γαι ϱν πιτας]θς. 

91. πάλιν] ο ραπίο]ο αἶον/ς ἐἶναῖ (ἶνο [ο]- 
Ἰοννίης ἀἴβοοιγβο νναβ Ρτοποποεᾶᾷ αἱ αποί]οτ Πππο, 
απά ναί Ἡ{ Ἠπβ πο οοπηθχίοη ΝΗΗ νο ρτοσθάίημ, 
Έα 86Π8ο ἵς: «Τ απ προιί {ο ἀορατί, απά γο 
Ανα] 9οοκ νο Ἰιο]ρ οὐ ἴιο Μορκία]ι, (απ ιογο- 
(οτο οῇ ππο, Ίο απι Όνο ΝΤορεία]ι ϱ) Ρα Ἱπ ναίῃ; 
{ον Ἠπνίης τε]οσίοά πῇ οΙπίης, ἴπθτο γοΠαΙΠο(]ὰ 
πο οὔ]νοτ κα] νη{1ομ.”.. Ἐν τη ἅμαρτιᾳ ὑμῶν ἀποθ. ἵ8 
α Ἱποᾶο οῇ οχρτοβείον ἴπ]κον [οπαι Εκοῖ, 1, 10. 
αν, 50. κκκ η, 9. 18. 3οπιο ΟΟΠΙΠΠΘΠΙΠΙΟΥΕ το- 
4ογ ἐν τῃ ἆμ. ὕ, εν ἵπ .. αίπ,” Ἱ, ο. ουκ παίο 
ἱποτοδιτεν απ ρα Ηίης Ο γῖκϊ {ο ἀσαίμ, Εαί νο 
οχρτοµΜίοη β6οΠΙΝ ϱοπογα[, ππὰ ΠΊΑΥ Ὀνοτοίοτο Ὦο 
τοπᾶστοςὰ ἵπ νο ρίηγα!, 8ο Ειναι. νο] ρατα- 
Ράμος: Τ σππιο {ο ρε γοι ποπ αἱ νου 
είπα; Ρηί νο νοπ]ὰ πο; Ὀποτοίοτο ἵ ἀορατί, απιὰ 
γο κ] πο γνναγόν οἷς ἵπ α)] νου κἶηβ ΤΠΛΜΠΙΗΟΙΗ 
π. γα Νομ]α πο Ἰνο ἀονοτοά ποπ Όνοπαι” ΕΥ 
ἀποθ, ἵν ἀσποισᾶ πο ο ΠπΠΟΗ /επιρογαί ἀσαῆε, 

10 
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δύνασθε ἐλδεῖν. Ἔλεγον οὖν οἳ Ἰουδαῖοι" Πήτι ἀποκτενε ἑαυτὸν 3 
ὅτι λέχει" Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; καὶ εἶπεν 39 

αὐτοῖς' Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστὲέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί" ἡμεῖς ἐκ 

τοῦ κόσμου τούτου ἐστὲ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Εἶπον 34 
οὖν ὑμῖν, ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτείαις ὑμῶν" ἐὰν γὰρ μὴ 
πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. Ἔλεγον 56 
οὖν αὐτῷ" 3Σὺ τίς εἰ; Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς" Πὴν ἀρχὴν ὃ τι 

οΒρτα 1.58. καὶ λαλῶ ὑμῖν. " ΙΗυλλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεν καὶ κρίνειν" ἆλλ᾽ ὁ 56 

πέµψας µε ἀληθής ἐστι, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ) αὐτοῦ, ταῦτα λέγω εἰς 
. ιά 

τον κουμογ. Οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν ΙΙατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. Εἶπεν οὖν 31 
” Φα, κ ἃ .α. ὤ δα [. / 3 . -- ε] ΄ ΄ ΄ 

αυτοῖις ο Ίησους" Όταν υψωσητε Τον Τίον τοῦ ανγύρωπου, τοτε }νω- 25 
, δω - - »ς, , 3 . 

σεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἄπ᾿ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν' ἀλλὰ, καθὼς ἐδίδαξέ 

µε ὁ Πατήρ µου, ταῦτα λαλῶ. Καὶ ὁ πέµψας µε µετ ἐμοῦ ἐστιν ' 99 
3 ... «ο ’ 5 η) ϱ/ ᾽ ᾿ 2 ι) .. - ΄ 

οὐκ ἀφηκέ µε µονον ο Πατηρ, οτι ἐγω τα ἀρεστά αὐτῷῳ ποιῶ πάγ-- 

τοτε. 
” .] - - .) ” τ 

Γαῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἲς αὐτόν. 1 λεγεν οὖν 30 

ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους" ᾿Εὰν ὑμεῖς µείνητε 8ἱ 

(Παππο]γ, αἲ ο ἀθξίτασίίοη οἱ 1εγΙδα]θπα) α8 εἴεί- 
πα] ἀθαίᾗ, α εἰαίθο οῇ ονοτ]αδίίησ νοθ. 

25. µήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν, ἃο.] Τ] ννας α υν]]- 
{α] Ρρεγνογδίοη οῇ ο [,οτά”5 πιθαπίπα, απά α 8ΟΟΓΗ 
{1 τορατίεο; α. ᾱ. λα! ν] Ἠε ππακο αἵναΥ 
ΝΟ Ἠηςε]ῇ, {ο σεί ανγαγ ΟΠΑ 5 ουτ Ργείεπάεἆ 
Ρογερομίίο τ ρου νυν, 50.. Τηή8 ἱπεραίαίίοη οῇ 1η- 
ἵοπάοςά θαἱοἰάο Ιπνο]νεά, ονεη αποοοτάἶπασ {ο ἴἶπα 
ορίπίοης οῇ (ε ανν, στοαί ογἰπαπα (ΥΣ Γοτ να 
Επά {οπι οδερ]ς, εαί νο Ῥ]ατίκοςς Ὀνουσηί 
Όνο 1ον/εδί ρ]ῖ οῇ Ηε]] ννας τοβετνε {ος βο]1{-πιΓ- 
ἀθΓ6ΓΑ. 

ο0. ὑμεῖς ἐκ τῶν, ἃς.] Όυχ Τ,οτᾷ ἀοθς ποί ἀεῖση 
{ο ποίῖσο ἴἶιο αΌονο αὐξητὰ απά πιαἰσπαπί ἱππριαία- 
ποπ δαί Ρροϊπίς αἲ (ιο οαµκο οἳ Ἱε, Ὁν αἀνετίπα 
{ο (δίτ η) πανκ» ἵπ οἱκροφίοη αφ ΝΕΙ] α5 οτἱρίη, 
{τοπι Πϊπιδα] Ες ἴἶνον Ὀοῖπσ οἳ οπτίμ]ν οτἱρίηπ απά 
ρτονοε]]ῖπσ παπάς, Ίο οῇ οο]ορ[ία] οτἰσίη απά Ἠθαν- 
οπ]ν πη]πάσά. Οοππρατο οὐ ΠΗΙ. 91... Ἠο πιεπης 
(ο Πππηαίο, πας τς 15 Ονοῖτ οπτίλ]γ απά οοτταρί 
ο Όιπί Ἰήπάστοά ἴἶνοπα Γοπι Ὀδ]ιονίπα, 
ἃπά ννου]ά οοπβοσφπεπί1γ οί παπα ο τοι 5α]να- 
Πση, 
Ὅ 9. ὅτι ἐγώ εἰμι.] Βοῖ]. ἐκεῖνος, ΠΑΠΙΘΙΥ, ναί ροτ- 
Βοηασο οχροοίοᾷ απά ρτοάϊοτοὰ οἱ Ὦγ ενα Ῥαϊτὶ- 
ατος απά Ἐτορ]θί8, Άπ οΗἱρ. (οαπά αἱκο ἵπ α 
Κἰπάτοά ραβδασο απἲ Ματς ΕΙ. 6, 6ο πἷκο Ὠοιί. 
χχχ!, 50. απά Λος κ, 90. 

90. σὺ τίς εἴι] ]ο Ἰνορί Οοπηπηοηίπίοσς απο 
αρτοσς ναί νο φποβίίοη 19 ποῖ οπο οῇ δἰππρ]ο ἰσ- 
πογαησο, φοοκίησ Ἱπ[οτππαίίον Ὀί ἠπνο]νίηα 6οοτή- 
ϱΗ] τοβικο, α. ᾱ. νο αγί ἴἶνοι ν]νο εροηκοείκο 
1οβ1]1ν ο ην κα] ῇ, απὀ τοι κἑπρ]γ {ους ΟΥ Τ,οτὰ, 
Ἰοννονος, ννας ρ]οσφοά {ο αἩθνες, ας ΤΕ ἰἱ Ἠαὰ Όσοι 
Όιο [ογπισγ. 

--τὴν ἀρχὴν --- ὑμῖν] ἘΤ]νο βθηφο οΓ (Ἴνθςο ννογς 
ήησος προ τὴὺν ἀρχήνι ὙἈλετο νο απεϊοπί απά 
οἶδα, Οοπη πο η(πίογς βρρο8ο απ ορ. ο) κατά: 
ππά ἴπκο πο ρ]γηκο ΓοΥ ἀπ᾿ ἀργῆς. Τ]ο ἀργὴν 
ΒΟΠΠΟ 4 ῃΏροβο ἀσποίος (ο Λοσηπίπς ο ο/πος ς 
οἱ]νοτα, [ο Λοσήηπίπσ ο Μι Ῥγεβδοπί αάγεκ ; 
νο ἠπέίογ ορίπιον {ς Ρτοβρταν]ο, Ίαν Ότο οχ- 
Ρτοφβείοη πηαν «παρ ν ΠπΟΊΠ, «μα μηι, οὗ οίαηε μπα, 
ας ἵπ Ο9ῇ. κ]. 18. Της λαλῶ η] ο {ου ἐλά- 
λησα, ““ 1 Ἰανο θεσῃ (ος νο.” 

20. πολλὰ ἔχω, ἃο.] Τ]εεο ννοτάς ατα, Γγοπα 
Ῥτον]ίγ, οπαονν]ναί οὔβοιτε; Ὀμί ἴἶο 86Π56 56618 
ιο μα: [1 οου]ά αγ πο] πποτο ἵπ τε[ετεηος {ο 
Υοι, απάἀ ἵη τερτοοΓ ο γοιτ ππΌεΠεΓ.] ας [ αἰνα]] 
οοπίθη{ πηΥβε]Γ ντ ]ι ἀρμιρνᾳ, Όναί α8 Τ απι φεηί 
{ΤοΠα ἴιο στεαί Εαίμοτ οἳ ἴγυ(]ι, κο Ὕν]ναί 1 Ραθ]]ο]ν 
αγετ ἶ5 Ποπ Ἠίπα, απά ΏὈπετείοτο πιαςί ὃς (τας. 
(996 α εἰπηί]ατ οἡ1ρ. οῇ ἀλλὰ αἲ νι. 98.) Κρίνειν ἶ8 
Ἰθγο πηθαηί {ο ϱωτί]ετ ἀεβηο λαλεῖν. 

27. οὐκ ἔγνωσαν --- ἔλεγεν.] Τε 5εηςε ἶς: “΄ Τμαου 
ἀἱά πο, ογ οαγεὰ ποῖ το πονν αί Ίο 6ραΚε υπίο 
Όναια οἱ (1. 6. ναί Ἠς πιεαη{) 5 Ἐαίμετ, νἰκ. ἵ 
Ἰθανεῃ, (οἆ. 

28. ὅταν ὑφώσητε, ἃς.] Τ]νοεε γνογάε οομ]ἀ ποι 
Ἰανο Ὄθεῃ απάετεῖοοὰ ] Ἠ5 Ἰνεαγετα : Όί (ἶνου 
Ψθτο ρΙτροδε]γ εχρτεεδοά οὐφοιτε]ν, Υ Ποπη 
Όνο τοβεγνο νο ρταάεπςς Ἱπάισεά οις [,οτὰ 
Ώιη {ο ππαἰηίαίη 5 απά ρατί]γ Όεοπηκε ννθη νν]ναῖ 
γ/α5 πονν οηἰσιηαἶσα], κπου]ά ὃς οχρ]αἰπεά Ὦν {ιο 
ευεπέ, Όλεγο πα]σ]ί αγία (ναί οοπβτγπιαίου ο) Γαἶτ]ι 
νγηίοὴ τοδυ]ές {τοπ νο Γζβίπιεπέ οἱ ῥγορήροη. 
ιο 8αππο τοιηατ]κ αρρ]ίος {ο Όνο ννοτάς οὗ οατ 
1, οτὰ αἀάτοκεεά {ο Ῥεΐετ, τεδρεοίῖηρ «ολη, κχἰ. 
33. ἐὰν αὐτὸν θέλω µένεν ἕως ἐγὼ ἔρχομαι. 
96ο απο 1. 14. χα, 49... Ἰπάεες, νν]ναί 19 «ροκεῃ 
τονροοίῖης ϱαίατο ονθηίς, παπά πο Ιπίοπάοὰ {ο ὂο 
. μυνν α 51] γο ονοπῖς ποιηκο]νες Ἰνανε {πκεη 
να οση θ οχρτοςςθοά πο οὔιεγιοίκε {απ οὐδομγε- 
η. Ἠετο Όιοτο ἵδ απ οὔδοιγο α]ηδίοῃ. Ὀαί ρ]αίη 
ῄοιι ἴἶνο εὐοπέ, ο νο ννοπάστβα] οἰτοιππκίαησος 
πἰοπάἶπσ Όνο οταοἰβχίον, απά {ο νο ενεπῖς ε)- 
εοηιοπί 1ο ἴὲς παηε]γ, ἴ]νο τοκαγτοςίοῦ απά ἆδ- 
οθηβίοῃ, ο οοπηπς οῇ νο Ἠο]ν Βρίτίέ, απά (νο 
ννογκίπσ ο) πίτασ]ος ἵπ πο παπης οὗ (Ἠτίκε, ννἨ]ο] 
νου]ά 9ο ἀθπποηείγαίο θφας {ο ο ἶνο Ἀ{οκείαλ, 
Όναι Όνου νου]ά αἲ] Ίννο αὈαπάασηί ονἰάεποο {ο 
9οο, απά πππην ὙΝοπ]ά Ἰε]ίονο Όναί ο ννας (ο 
Οίκί. ΑΕ εἰμι κα8. ἐκεῖνος. 
Ἡ 19 κο] τοππατκοὰ ὃν 0Ἠγγβοβί,, ναί ἵη καθὼς 

--λαλῶ, οἳσ Τ,οτὰ 6ροπΚα πιογε ωπαπο. ἵ. 99. ἶ8 
οἸοφε]ν οομηοοῖθὰ νι Όλο ργοσεάῖηα, απἀ Όιθ 
βθη5ο 9, πο ἨΜανίηα βοηί πῃο, Ίθανος πῃθ πο 
πἱοπο, Ὀαἳ πάν απά «αρροτίς πῃο, νεσσιβδο ἵ Όνα 
Ροτίογίη Ες νν] τη αἲἲ Οήησς. 

5], ἐὰν ὑμεῖς µείνητε, οι] “΄ 1 γο αὀ]ετο γε] 

μμ μμ... 



10ΗΝ 6ἨΑΡ. ΥΠΙ. 90- 39, 279 

- - . 3 ” ’ 3 

90 ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἆληθῶς μαθηταί µου ἐστέ' καὶ γνωσεσθε την 

35 ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 
32 3 

Απεκρίθησαν αὐτῷ | 

ἘἈπέρμα Αβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαµεν πώποτε' πῶς σὺ 

84 λέγεις᾽ Ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 3 3 . ς 3 ” 

5 Απεκρίθη αὐτοῖς ο ᾿Ιησοῦς ᾿ ῥβοπι, 6.19. 
2Ρει. 2. 19 

3 . πο , ς ν 5/ “ ς ο ς Π δα. / 3 

μην αμµην λέγω Ὅμιν, οτι πας ο ποιων την αμαρτία», δοῦλός ἐστι 
-- ς ς ᾽ - 3 ΄ » ν 0 Ξ ς 

3ὔ τῆς ἁμαρτίας. Ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰώνα”.ο 
386 .. , 3 ᾽ .” ρὰ 5 ς οἳ ες: α ευ , », 

τνιος μενει εις τον) αιωγα. αν ουν ο Όιος μας ελευ Σρωση, οντως 

3τ ἐλεύθεροι ἔσεσθε. Οἶδα ὅτι σπέρμα 4βραάμ ἐστε' ἀλλὰ ζητεῖτέ µε 
΄ -. 5 ς ’ ς ο α 2 ”ω Π εοω ος ια) κ Δ 

9 αποκτειναι, οτι ο λογος 0 ἐἔμος ου χωρει ἐν υμι. γω, 9ο ἑἔωρακα 
.. - ς ω .] 

παρὰ τῷ Πατρί µου, λαλῶ᾽ καὶ υμεῖς οὐ», 
ὁ α ’ 
ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ 

39 ὑμῶν», ποιεῖτε. ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ Ὁ πατὴρ ἡμῶν ᾽4βραάμ 

οοηξίαποΥ {ο πιΥ ἀοοίτῖπε, απἀ αοῖ προῃπ 1, ἵῃ ἃ 
Μο]γ οὐεάίεπεε Ὁγ γοιτ 1νεφ.” 

32. γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν.] Τη9 8εηςε 18: ΄Υθ 
ε]ιαὶ] εχρετἰπιεπία]]γ Επά (θ (ταίἩ απά Ὀεπεβοιαι 
εΏαεί5 οὗ πιγ ἀοοίτιπε, α8 Ὑνε]] αξ {Πο τεα]ίγ ο 
Ώπε Ὠϊνίπε οτἱσίπ απἀ Ἰοσαίοη νο 1 ο]αίη. 
Οοππρ. Υ. 28. νΗ. 11. ΟἨτίκί αἀάς γεῖ πἹοτε, καὶ ἡ 
ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς 5 Ἠνετε ἀλ. Ιημδί πηθαῃ ο 
ἴταε ἀοοϊτίπε ρτοπηπ]σαίεά Ὦγ Ἠϊπι, (4οδροί ἐγµί]ι. 
ἛἘλευθ. εἰρπίβοες /΄ νυν! Ηὐεταίε γοι {Γοπη {ο Ὀοπά- 
ασε {ο εἶπ απἀ Βαΐαπ, απά ρίασε Υοι ἵπ {πε σ]ο- 
τίους Ἠετίγ οἳ Όνε ο ]άτει οὗ ἀοά. (3ε6 Ῥοπι. 
τι, 5. 15.) Αεγυμωίε Ὀεῖπα, ὮΥ α Πιείαρ]οςἕ οοΠι- 
ΙΑΟΠ ῬοίἩ ἵπ ενα Βοτίρίαταὶ απ Ο]αβείσαι ντίίετα, 
α Ρεγρείαα] «γπιθο] οἱ υἴορ. 

90. ἀπεκρίθησαν.] ἈΝοί πε οἱ πεπιστευκότες ]α5ί 
τορη{οπεὰ, Ὀαί 8οππο Ὠγδίαπάεις, νο Ἀθγε Ρεί- 
γετεε]ν παετερτεφεηί (τὶς πιεαπίησ, 

---οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν π.] Α5 ἴἴπο Ηεργενής Ἰαά 
θεεῃ 1π εἰπνετΥγ ποί οπ]γ ππἆοτ νε Εσγρίίαηπς απἆ 
Ῥαὐγ]οπίαης, Ὀπέ ννετο εαὐ]οοί {ο να Βοπισης, 
παην Οοπαπιεηίαίοτς τερατά Οπὶ5 α5 απ Ἱπριάεηπί 
Γαἰεε]οσά αετεὰ ἵπ Όνε Ἰχεαί οἱ ἀἱδριίαίοην. Βυαί 
Ότο Πππηπετ οἱ νε ερεαΚκετε Ιπάἰσαίος ποί απσογ, 
Ῥαΐ εγα[ιρα. Ἶ ἵ9δ Ῥείίοτ, γη οίπετς, {ο ἴακε 
ὀεδουλ. 1π πο] ἃ τεβίγἰοίεὰ 96Π56 αφ (Πε (ταίῃ οῇ 
Ἠϊφίοτν ννη] Παβά(γ, Ὑεί [ατα Ιπο]πεὰ, ννα πιοβί 
τεσεπί Τπίετρτείετς, {ο τεσατὰ Ὠνο ννογᾷβ ἂ5 5ΡΟΚΟΠ 
οἵ (ιρπιπρίυος ΟΠΙΥ απά Ονοίτ οιοπ ασε. Απά αἃδ- 
ευτοά]ν πο Ζεν», ενεη αἴοτ 0ου Ὀεσαππε δαῦ]οοί 
{ο Όνο Ἠοπιαπ Επιρίτα, νγετο 1εβί ἵπ πε οπ]ογπιεηί 
οἳ πο ἱποοπαίάεταῦ]ο Ἠθετιν, Ῥοίσαί αφ ννε]] α 
το]σίοια. 3866 Νοε ον Ναι. χν. 24 21. χν. 
20. μα αν ο πιά ὃς ανν ποι 

Πήσα], Όαξ πιο αρίγί! ἱρετίγ. ΟὉοπρ. 
η) 96ε ν. 02. ΄ 

24. ποιῶν ἆμ.] ρτασ(ἶκες 1 Πποαα]]γ. 
20. ὃ δὲ δοῦλος ---- αἰῶνα.] Ἠοτο ν/ε Ἰνανο ἃ σποπιρ 

Επ γαἶε, παπά απ Π]ακίταίίοη ἀταννη τοπ ας 18 
υεαα] ἵπ σοπποη Ηίο: α. ἆ. “Το Βίαυο 8 πο 
οἰαίπι {ο τοιηαίη οοπάπαα]]γ ἵπ (1 8απηο ΓΑΗΙΙΥ 1 
Ὀαί πια, αἲ Όνο ρ]θακατο οἱ ή οννποτ, νο οἱ 
υπίο αποθἸνοτ, οἱ κο {νο κοπ; Ἰνδ οπηποί Ὦο 
ανοπαιρὰ [τοι νο [απ]γ. Τῆνας 1 19 νι ο 
εγγαπέε οί απ, νεο ΠΙΑΥ, αἲ ΛΗΥ πιο, Όθ οχο]ιάοὰ 
βιοπι  Ἰνουκο απάἁ {πνουτ, Γπίο ομ{οΥ ἀπγκηςμς, 
ἨΊνογοπς Όνοας νο Ἠπνο νο μογί 
ο, οοὰ ν] ας ἵπ 1 (ος ονοτ,”. Υ. 90. οοπΙπίη 
απο γίεν,ο οπ νο ΓΟΤΙΠΟΥ, νο σοΠῃ- 
Ρίκο Ἰνοίπα νο καπο Ίνα νι Ον απο ]νογ αρρ]ίσα- 
σα, Απά μα, ἵπ Όνο Γοτοσοίημ νογνο ἴἼνογο 9 4 
εσρατίκο Ἐείνοση Όνα αἰπίςο ο  α «Ἰπνο, απά επι 
οἵ νο κοπ απά Ἰνοίτς κο ἵπ (κ Όνοτο ἵ, { σοη- 
οσίνα, οπς οίνος νο Ποσο οσο η/σπ{οὰ 
υγ να Ἰστά, απά Ενα ὮΥ ή κο, νι νο οσΠΕΗ- 

οὗ ὧνο 1ο 

Τεπεε ΟΕ Ἠὶ5 Ἐαίμετ. Ἐογ α5 ίηετο πιαΥ Ἠανο Ῥεεῃ 
οπ56ς5 1η /ηίο] α Ῥγορτίείος οοι]ά ποῖ παπα πηξ 
νηπουί {πε οοπβεπί ο{ {ηε 5οπ απά Πεῖτ, (ος αἲ 
Ἰθαξί α ππαπΗτη]ςδίοη 1π Πίο] ἔπο 5οπ οοπουττεὰ 
ΝΤἩ Ὠνε {αἴμος, πηὶσηί ὂε τερατάε αν Ὀοίπσ ἀοιὈ]γ 
ε[εσίια]); 5ο {6 {Γερεάοπι απά φα]ναίίοη ρτοάυσεά 
Ὦγ νε σοπ]οἶπί ππαπιπηϊκείοη ο Ὀοί] Εαΐπετ απά 
501 ἶ8 πηοδί {τα]γ οΠεοίια]. ὄντως ἐλεύθεροι Ίαν τεί- 
εΓεπος, πο πιεγείη, α5 Ἠαί5., Ἠοβθηῃ., απά Κι. 
ΞΙΡΡΟΕΡΘ, {ο {με ᾖδθεάοπι {ποπ {πε {γταππΥ οϐ εν]] 
Ρ858Ι9Π5, Ῥαΐ [εοάοπι {οπι «ο ἀοπιΙπίοη ΟΡ 
8ἱΠ,΄ πιεηοπεά ὮΥ ί. Ῥαι]. Βοτῃ. νΙ. Ἱπιρ]γίπσ 
αη Ιπίτοάιοίίοη Ιπίο «έ νο σ]οτίοις (δεγίη οἱ 1ο 
οἰι]άγεπι οἳ ο.” Ῥοπι. νΙ, 21. «ὁ ἀνο αἀορίίοη, 
{ο νέ, Ὠνο τεάεπηρ{ίοἩ, ο{ οἳσ Ροᾶἱες.”. Ῥοιη. νΗ1. 
29, Ἰκ. 4. 

Ὁτ. οἶδα ὅτι σπέρμα --- ἀποκτεῖναι.] Όιτ Τ,ιοτά 
σταηί5 {]εῖτ αςθογίίοη ; Ῥαΐ πιακος 156 ΟΕ 1{ {ο βΊνθνν 
Ώια Ιποοπβίδίεπογ Ῥείννεεπ {ιοί Ὀοσφίθά οἰαίπις 
οῇ αποθκίτγ απά (ἠαῖτ Ῥτοδεπί οοπἀαοί. Ἠον 
ἀεσεπεταίθ πιαςί ἴ]οβο ἀοεοεπάαπίς οῇ Αὐτα]ναπα 
Ῥε6 νο Ρήτδαθ α οοπάιαοί {πο τονογςε ο Πὶ5 Ρατο 
απά Ῥ]αππε]εςς αρ]τίί, ὉΥ Ῥρ]οίήησ (με ἀθαίῃ ος 
Ἠιπα {ο νποπη Ὠοί] ιο Ῥαίτίατο]μδ απά Ῥτορ]οίβ 
Ώρας νίηθρς. Τπεῃ 15 5ασσορίοᾷ ἴ]ιο γεαδοπ {οτ 
Όναί τε]εσίίοη οῇ ή9 ἀοοίτίπο, νν]]σ] πιαάθ {ποια 
ον ασαϊηςί Ἠΐ5δ Ῥ6δοῃ; ΠαΙΙΘΙΥ, ὅτι ὃ λόγος --- 

ἵν, νν]ετο {1ο Οοπηππθηία{ογς ατθ ποί αστεθὰ οπ 
{ο εχαοί 86Π5Θ6 ΟΓ χωρε. ἜΤ]ο 86η8ο “'Ἰαβ8 
Ρ]ασς,” αἀορίεά ὮΥ πιαπγ οπιποπί αποϊοπί απά 
πποάστη Εκροβίτος, ἶ9 ἀαείίο οἱ απἰΠποτίίγ, απά 
ποί ἀεβη[ίο ος εἰσπ]βοαηί οποισἩ. Ἔ]ο Ὀοεςί ἵη- 
{οτρτοία{ίοη. 866ΙΠΒ {0 Ὦο (παί ο) Νοππας, ατοί., 
Ῥο Είει, «απποτ., Ταππρθ, ΠοβαοπΠη., Καῑπ., απά 
Ἠ/αλ], «« ἆοσβ ποῖ σο το,” οτ Ροπείταίο ΄«γοιγ 
Ἱοπτίς,”' Ὦγ μοῖπς τοσαἰνοἆ απά οπττ]ος ἰπίο ο[[οοί. 
Ἐν 15 {ΟΥ εἰς, νν]ο]ι 18 νο ρτοροτ οοηδίτιοίΙοπ, α8 
πε, κν. 1π. Τ]ο Πιραί]αςο τπαγ Ὁο ποσοοππίεὰ 
{ος Ὦγ καρροξίπσ αί Όιοτο 18 Ἰοτο α Ῥ]οπόίπρ ο 
{ιο ρῃταβες οῇ ἀποτοπί οοΠΒίΓΗΟΠΙΟΠΝ. 

28. Τ]ο βοορο ο 8 νογβο (ΙΟ 18 νατίοιε]ν 
(ταποςὰ Ὦγ ενα ---- ΒΟΘΙΠΒ {ο Ὦο ΒΙΠΙΡΙΥ 
Όιναί οἱ ἀταννῖησ α- ρατα]]ο] Ἠοίννοσῃ Γἱν πο ΠΙΟΠΒ 
απά ἠιοίγα, ἴο αοσοπί [0 Ὠνοῖτ το]οσίίοι οὗ ΠΗίπι, 
σᾶ, Πρ βαν ἀθ]ίνογν (ο αθοίγίπο νν]ήο]ι 
Ίο Ίνα Ἱοατπί τοι παπά ντι ΠΠ [αρ (ου ἆο 
Όλο Ἰρογ{ς νήσο] ου Ἠπνο Ἱοπτηί (οτι ἠιοί [α- 
{ιοη, ϱΥΟΠ ιο Ὠον 1 Ἡν ἵ πποτο οἱσατ]γ εἰρηίβοὰ 
ῥαγήνοτ ος. Πο ποσομΠί ρίνοι Ὦγ οβορ] οῇ 
Όνο ον οὗ ήν ασο βΗ]]ν νἰπάἰσπίον ος Τοτς)8 
ννοτό οπα ην οἩπτρο οΓ οχασσογβ{ἶοῃ. 

--- ἑώρακα.] ΄Ορᾷν Ἰνιν οτο (18 οΏ ον) πο Όιο 
Ρ]γκἰσαὶ οπλο {ο ο,, Ὀαί νο ππογα] 4οηλο {ο ρε» 
ορίηε, Ἱ, ο, απ σγκέιπὰ, ΚΠπονν, Ίσβτή, 

00, ὃ πιτὴρ -- στι] ιο κσορο οῇ ιο ϱάββαμο 
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1 τέκνα τοῦ Αβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα 
τοῦ αὐραὰμ ἐποιεῖτε [ἄν]. Νῦν δὲ ζητεῖτέ µε ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον 40 

ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ" τοῦτο 

᾽αθραὰμ οὐκ ἐποίησεν. Ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. Εἲ- 41 
πον οὖν αὐτῷ ᾿Ημεῖς ἐκ πορνείας οὗ γεγενρήµεθα". ἕνα πατέρα ἔχο- 
µεν, τὸν Θεόν. ἈΕἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς" Εὶ ὅ Θεὺς πατὴρ ὑμῶν 4 
7 3 - ” . Π ᾿ 

Ἡν Ίγαπατε αν ἐμέ' ἐγω γαρ 

γὰρ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ 
ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω" οὐδὲ 

ἐκεῖνός µε ἀπέστειλε. «ιατί τὴν λαλιὰν 43 
" " 2 ’ ϱ/ 2 , 3 ΄ ᾿ / . ΄ 

την ἐμὴν οὐ γινώσκετε; Ότι οὐ δύγασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 
ᾳ 1 1ολη ἃ. Β, 
ζαάε νες, 6, 

15 ποί ννε]] (τασεὰ ὮΥ νο Οοπιπιοπίαίοτ. Τί 
βλοι]ά 8οεπι (πί νο ανν, ποί Κποννΐηςσ ναί Ὁγ 
(ιοί [αΐ1ιε εδις Ἰαὰ πιεα{ ιο Ώον1]: απά ποί 
αυἱίο απάοτείαπάίηπσ νν]αί ννας πιοαπί ὮΥ Ονεῖτ 
“βεείπσ ἠήησς νι [αραιά] Ενείτ {αἱετ, απά τε- 
ρατάίης 1 45 ἀῑκγοδρεοσί[α] ἴο ΑΛγαλµαπι, ἴακε τοί- 
ασθ ΤΠ ἐποίτ Γοτπποτ αἱ]εραίίοπ; απἀ εἰππρ]γ τερεαί 
Όναί ΑΌτα]απα 15 χοίτ Γαμος, 1π νν]οπα {που (τας, 
Το (15 ουχ Τ,οτὰ οὐ]θοίβ, εἶναί (ἶνεγ ατο ποί Άῦγα- 
Ἠαπι)5 8δΟ0Η8 ἵῃ 1ο αρἰγῖααἱ απά τεαὶ 56Π86: ΠΔΠΠΘ- 
1γ, νοβε Ίο ο]1οξε]γ οοΡΥ Ἠΐ5 εχαπηρ]ς, απά 4ο 
Πἱ5 ννογκς. Της, ἴνο Ἠοννς ἵπ ἴἶνδ ποχί νογεο, 
Όναυ ατο {λε [αγίμοςί {οι ἀοΐπα, ὮΥ ἐεῖτ ρ]οίίης 
νο ππατάοτ οϐ οπθ νο Ἰαά Τοἱά νοπα ἴἶνε νν]λο]α 
(τα ποπα ἀοά, 

Έτοια ἴἶα Ἠαρυϊπίσαϊ οἰαίϊίοπς αζάπσοεὰ ὮΥ 
ΓσΙΗΕ. απά οί]ους, Τί 15 οἶθατ (μαί ή βσυτα(ῖνθ 
86ΠεθΘ ΟΡ 5οπι να ννο]] ΚποννΗ {ο {πε οννς. ΥΝοίς. 
οοηίταςί5 {πο Ἠθ]ίο[ απἀ Ῥτασίίοο οῇ 4γα]απι 
(νο τοσθῖνοά ΘΝΟΤΥ τονο]αίοῃ οὗ νο νν] οἱ 
(ο απά ἀΐκοονοτγ ο ἴἶνα (τα νι απτοκετνεά 
{αἱ 1), νι Ὠναί οὗ 01ο ᾖ6νν5, νν]ο το]θσοίεά βοί], 

Τ]ιε ἂν α[ιοτ ἐποιεῖτε ἵ οπαθὰ ἵπ ππαπΥ σοοᾷ 
Μ85. παπά 5οπιο Ὑογείοπς απἀ Εαίοτςα, {οσοί]εγ 
ΝΠ ιο οατ]γ Εάά., απά 15 οαποε]]οά Ὁγ (τίεςῦ., 
ΤΠέπα., Ὑαΐοτ, απᾶ Βομοίπ. Ἰπίεγπαὶ ενἰάσπος 18 
Ἰπάεσὰ ασαἶηδέ Τε, Υεῖ 1 19 οοπβτιποά Ὦγ ἂν είπα 
αφθεά ἵπ α Κπάτοά ρᾳ5ραρο. ἱη[γα νεγ. 43. 

40. νῦν.] Τηϊ8 18, Ταπιρο οὔβδεγνθβ, α5οἆ πδ- 
περί (νε[ή. 9 Ἱκ. 81. χνΠ. 96. Λο αν. 10. Απά 
5ο, [ αάά, ἴ{ 19 οβεῃ {ακοι ἵπ Τμασγἀ. 

4]. πορνείας. Τε Ὠοεί Οοπιπιοηπίαίοτ ατο 
πστοσά ναί Ὠιο ννοτὰ Ἰστο, ας ο[ἴθι, αἰσηίμος {άοί- 
αγ; νο Ὕνα8 οοπβἰἀρτοά Ὦγ {ο ὀᾖενν ας α 
βοτί ο) ερίγ μα! αὐπ]{οτΥ, εἶποςρ 8Ο οἶοβ6 ννης έθ 
οοηΠθοἴΙοἩ οῇ Όιο ρεορ]ο οἱ Τετας] νι ἀοά, εἶναι 
τ να οοπαρατοά {ο ο οοπ]ασαὶ απίοῃ.. Όοπι- 
ατο οαάμ. Π. ΙΤ. 1 Οτο. ν. 20. Τ8. 1. 21. Ἠος. Ἱ. 
εῑν. 1ο. Τηνοῖγ πιοαπίπα, χετοίοτο, 9: “« ΤΓ νου 

ατί πονν εροακίησ οὗ ου παρα Ἐπινος, πουν 
Όιαί ννο τοσυοσπίβο πο οἵποτ Εαίογ (ἶναπ (οά. Το 
Εῑπι ννο ατο ἆθατ απὰ Ὀο]ονοςά, Πἶκο ο ή]άτον : Ἠίπι 
οπ]γ 4ο ἵνα νοτεΗΙρ.”. Της ατσαππεηί οας [,οτὰ 
τοβη{ς, Ὁγ ασαῖπ πἀνετίίπρ {ο Όνο αργα! 8επ8θ 
οὗ Επίποτ, 

432. ἐξῆλθον καὶ Ἰκω.] Τ]ο 8οηΏ8ο ἵς: “Ι Ρτο- 
οδού εἆ {ογήν (γοπι σος, παπά οοππο Ἰήτ]νοι [α5 Τη] 
Γ,ερα(ο].’”. Το (Όσπιοτ ἔοτπα Ἰας τοίετεπος {ο νο 
οἰατασίοτ ο) Ἱεβας ας {ο οίογπα! τοπ οί αοά: Όνο 
Ἰαίοτ, αἱ Ἰ,εσαίο, ἡραἰαίου, απᾶ Γράρεπιεγ. (οπι- 
Ρατο |. 460. υ. 59. κ. ο, ανὶ. οἳ, 38. χνή. Τ. 
απά 20. 

40. λαλιὰν] Γοτ λόγον οἵ λόγους: ἨπΠΙΕΙΥ, [νοφο 
ννἨ{ο]ν Ίο Ἠπά Ἱαδί ἀε]ινοτοά, απά πο} κο, ---- 
ἱπάοοά Ἠΐ ἀοοίγίπο ἵπ σεποραί. Γινώσκετε Ίνα 
το[ρτοηοο {ο ναί ΓΗ)] οσπεργε)ρηκίοπ οἳ ος ,οτὰν 
ννογάς, νήσο νο ον ορτίαϊη]γ Ἰαά πο; απά 

Ἱ Ὑμεῖς ἐκ πατρὸς τοῦ «ιαβόλου ἐστὲ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς 44 
έλα ΤΘΠΞΟΠ ΟΓ ν/μίο] 15 9 εἰοά ἵπ 11ο ποχί ννοτζθ 
οὐ ὀύνασθε, ἃτο., Ὑηετο ὀύν. τπακί ὃε απἀετειοοά 
ο{ λε πιογαί ὑπαδιίεν ατἰείπᾳ [τοπα ρετνοτείῖν απ 
παἰκρορίίἶοη {ο τεσείνα πν]ναί ἵς καίὰ. Όοπι 
1ο] νΗ. Τ. απά «ᾖετοπῃ. υ, 16. ᾿Ακούειν Ἠετε, α8 
ω»γ. αἰσπίῇες {ο /ιεαγΚεπι, ἴο εἶνε ᾖιεεά (ο νν]ιαϊ 18 
3414. ΄ 

44. ἡμεῖς ---- διαβόλου.] Όατ Τ,οτὰ πουν βρεακς 
ΠΊΟΤΕ Ρ]αίΠ]Υ, ροϊπίίης οί Ονεῖτ ἔγμε Ἐπιλετ, απά 
πάἰσαίπρ {νου οῇ νε ρεϊπεῖ]ραὶ οἰνατασίετίκήςς ἵπ 
νήσο Ὠνοίγ τε Ιπα]ατίίγ ἴο Ονεῖτ Ὠἱαῦο]ίσα] Γαε]νετ 
οοηεἰκί8; παππε]γ, ππαπ-οἰαψίπισ απὰ ἠηύπς. Θέλετε, 
- τοῦ({, 1. Θ. ΥΕ 3ἴθ τοβο]νεά. Απ΄ ὀεποίες 
ετα, α5 οΏοεῃ, “' {τοπι νε Ὀεσιηπίης οἳ Όνο ννοτ]ά. 

Οοππρατε Ἱ. 1. απά 1 ὁοἶνη 1, ὃ. ο εχργεφείοη, 
Ἰοννθενες, Ιπο]αάςς α ποίοη οῇ οοπέίπµαπορ απᾶ 
ΏΡΥΝΕΥΕΥαΠΟΕ ἴπ. Τπ ἀνθρωποκτόνος νετο ἵς πος, 
οοποεῖνο, α τε[ετεησθ (38 8οπς Πππαρίπο) το ὖνο 
πηπτάεγ οῇ ΑΡαΙ, οοιηπτιεὰ αἲ νο Ἱπεισαίίοη ο 
Ῥαΐαπς πεἰνετ, ΠονΝΕνετ, πημκῖ ἴἶνα 8ΕΠεε οὗ νο 
ν/ογά (νι ο]νετε) ες επρἰαἰπεά αισαη. Ἡ πιαςε 
Ὦο ἴακεη ἵπ 15 ΡγορεΥ 86Η56, απά ὃς τοΓεττεὰ το 
Ότο εεἀποίίον οὗ οἳς βγεί ηίς, οπ]]οὰ ἀνθρω- 
ποκτονία, 38 '' Ὀπηρίηα ἀθαίῃ Ππίο Όλα ννοτ], απἀ 
41] ους ννοςθς”. πο Οηρ Ὀείηρ Ὀτοισ]ί αὔοιί Ὁγ 
Φαἰαμ)ς πιποἰήπαίίοις. ας α Εανίπίοα ντιίοτ 
οἵτεά Ὦγ Ῥε]οείίσ. ερθεακ: οϐ “ομΙ]άτεη οῇ να 
οἱὰ Ῥετρεηί, νο Κὶοά Αάαπι απά αἲ] Ἠΐ9 ρος- 
τον... Το εἰαγίημ 18 αἶδο αφοτῖρεὰ {ο νε Ώεν1] 
π κά. . 94. 

Τ]νε ννογά καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἔστ. οοπ/αῖπ 
αἴτοιπς α/ῄτηλαίίοα, ΘΥ α ποσπίίοη οϱ πο οοη 0 
ἎΑπά αἩς ἴο φίαπά ἵπ ΔΗΥ ποοη 8 {ο αἰοπά [ας ν 
ΡΓπο(5ο Πέ, 5ο {πο 8οπες Ἠοθτο ἶς, '' Ηε Ίπς ρετρεῖ- 
παν (αἱ]οη. ανναν ποπ πο ται. Της ἵ9 το 
Ροεπίος ἵπ πποί]ηετ πποᾶς οῇ οχργεβείοπ (οοουτγίης 
αἶδο ἵπ 1 ο οἶνη 1. 8. 3 Μασο. νι. 18, οΏεπ ἵπ 
Όνο Μαὐρίηίσα] ντίίοτς), ἀεποῖίηα ναί Ίνθγε 9 πο 
Ῥγἰποίριε οὗ (ταῖ] ἵπ Ἰάπα. Ἔστηκε Ἰας (19 αἰπιοςί 
π]ννανς) α 86η9ο οῇ πιο, οτ ταίηογ 19 απο 
ΙπάεβηΙ{ε]ν ο αἲί πιο, Ἴιο Ίάεα ἵς θαγίήγετ 1]- 
Ἰηίτα(θά η Όνο ννοτὰς Γο]ονίηα, νο εεη9ο ο 
νο ουν] πια ἀεροπὰ προῃ ο ΠΠπάΠΠοτ ἵπ 
νν]ο]ι αὐτοῦ ἵπ {ἶνο πθχί οἶααςο ἵ οχρ]αίηες ; νν]ο]ι 
8οπιθ πποἰοπί απά α Γονν ππορτη Γταηβ]πίοτϐ ΓΘῃ- 
465, αοοοτά(πᾳ Το 1]νο πποτο α5αα] αἰσπίβοκίίοη ο 
Ότο ννοτὰ, ἑρφίμα, 9. Ὑοῖ Οπής ργοάμςσες κο οὐὰ α 
«οηπςο, ----'' Γοτ ο 9 α Ἰίατ, απά 9ο ἶ8 ὴς (αἱηου,) 
--ε ναί αἸπνοςι αἲἲ Εκροβίίογ ΟΕ πηγ οππίπεποο, 
{γοπι Έτακπας {ο Ῥηάπα., ἴπκο αὐτοῦ ἃ5 α Πριήρη, 
τοπθοτίης εμα, ἡέ; απὰ το[ετ  οἰ]ογ {ο Όλο τε- 
πιοῖο απίοοθάοπ{ φεῦδος, οἱ οοπβἰἀοτ Εἶναί ννοτὰ 38 
π]ιογοηά πι Όνο νοτύα] φεύστης. ΆΒ, Ἡονθνετ, Οἱ 
ν/ομ]ά 8οοπα {ο Ίπνο]νο α Ρίεσπακπι ἵπ να αγίο]ο, 
Βρ. ΜΙάάῑοι. (αΏοιτ αβϊτιπίηα ναί νο αγίῖσ]ο 18 
πονοτ ρ]οοπαβίῖο) νθηίητθς {ο Ργοποηςο ναί αἲ] 
Όνο ρτραί 5οο]αγς νο Ίανο θερουιςθὰ Όνο οοπι- 
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: » . ω 3 ο λα... 
ὑμῶν «θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἄνθρωποκτόνος ἦν ἄπ᾿ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ 
9 2 ε’ , 5; . , Ξ σδκ. 5» 
αληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν ' ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. Όταν λαλῇ τὸ 

” . - νο ς/ 3 3 - 

ψεῦδός, ἐκ τῶν ἰδίων Λλαλεῖ ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 
ν΄ - . 5 λ. ’ - , 

4ῦ ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω οὐ πιστεύετέ µοι. Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει 
ς . 2. / ’ . 3 

46 µε περὶ ἁμαρτίας, εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω, διατὲ ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ 
ς 218 νά -» . ς . - 3 -” 

4 µοι; 0Ο ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ Θευῦ ἀκούει διὰ τοῦτο τ17οῖα 4.6. 

ΠΊΟΠ ΥΘΓΣΙΟΠ, Ίνετο 1π ειτοτ. Απά, α5 τηῖσῃέ Ὦα 
εχρεσίεἀ, πε αἀορί5 ἴε Πιαδελ/ἶπε 5εη5ε ΟΓ αὐτοῦ. 
Ῥαΐ, ἵπ οτἀετ {ο αγοῖἀ Όιε Ιπεαρεταῦ]ο οὐ]εοίίοῃ 
ατίδιησ Γτοπα {ης 5εηςε πας ρτοάυσεά, πο επάεαν- 
ους {ο {θε Ἠΐ5 οτ]οῖσπα {τοι ἴπε ἀῑΠοι]ιγ ἴπ 
αιεξίῖοᾳ ὮΥ ολαπρίησ (πε αιῤ/εοί ἵη αὐτοῦ, απἀ 
τεπἀοτίπᾳα, ποῖ “΄ θιε Ώεν!],” Όαῖ Πῖ5 5ο, Ώιε μία). 
ΤΠή8 Πε ἆοες Ὦγ 5αρροξΐῖης {Πε Ρεἵσοη αἵ λαλεῖ ἴο 
δε ποῖ Διάβολος, Ὀπῖ τις απἀοτείοοάἁ. ἈἎπά Πε 
χοπάθτς, '΄ ΝΏΘΕΠ 4ΠΥ οἳ γοι ερεακ Οπαῖ υγ ]οΙ ἶ8 
{α]ςα, Ἶνε 5ρεαἷς α[τετ ἴἶε ΠΙπΠΠετ οὗ μῇ5 Κἰπάτεά 
(Ξ16] Ἡς ἴακες ἴο Ὦο {πε 5εη5θ ΟΓ ἐκ τῶν ἰδίων) 5 
{οτ Ἠε 15 α Πατ, απᾶ 5ο αἶςκο {5 Πὶς [α]ετ.” Βιαΐ 
(ο Ος 1: 18, ννῖΏι Γ6αςοΠ, οὐ]εοίεά γ ΡτοΓ. Θε]ο]θ- 
Πε]ά, Όναί αΏετ ἀεσοτιυίησ ἴε πΊαΠ π5 α Ἰἶατ, 1ί 
νναξ 5αρετῄπους {ο αἀά, “' {ος Ἰε ἶ5 α Πατ... Της 
ἀῑποι] τν νε Ιεατπεά Ῥτο[εςεοτ αἲειηρί5 {0 Τθ- 
ππονε Ὦγ οπποε]]ῖησ νο σοπηπαα, απάἀ τεπάετίης, 
ἑ: ζοτ Πὶς (αἴ]πετ αἷςο ἶ9 α Πατ: α 56Π56 ΝΠΙΕΗ Ἰιε 
Ολήπκκς 1 εἴταπσε 5Που]ά ποῖ Ἠανε οσσττεὰ ἴο ΒΡ. 
ΜιάάΙ. Βαι ἴτ ρτουαῦΙγ ἀῑάἀ οσους, απά γ/α5 Γθ- 
1εείεᾶ, α5 Τί παὶσηῖ νΥἩ τεαδοη5 5ἶποῬ 1 ἀοο5 
γίο]επσς ἴο πε οοπΣίτασίΊοῃ, απά Ιπίτοάασες α 
βεηςε ποί α Πε] ]ε]απε, ----51ο α5 ποιά πδονετ 
εασσε»ί {φεί[, Όαῖ ννοπ]ἀ Ἠανε {ο ο ἀενίςεά Γου 
Όιε οσέ σωμη ος τεπιονίησ απ οὐ]εσοίίοπ. Βαΐ Έχετε 
19 α εΕ] πποτο Γοτπιάαρ]ε οὐ]εσίίοι : {ΟΥ (ποῖ {ο 
ππρηίίοη Ὠναί 54ο] α 5εη5θ α5 ΄΄αβοτ ἴἶπο ΠΙΠΊΘΓ 
ο Πε Κἰπάτεά ᾿' ἵ5 νετν Ἠατεη απἀ ἵππρτοθαῦ]ο) 
5 οἨΏπησίησ πο εαυ]εοί αά ἠήίωι, παπά σρρί- 
ἴπις α ποπππαἄνε, τις αἲ λαλῃ, ἵδ ΦΙΤΕΙΥ ἴοο ατὺῖ- 
ΤΛΤΥ α πιειοά {ο ο Τ]ιο εΏτρεῖς ἵπ 
απεκίίοη 5, Ιπάεεᾶ, [Τεφαεπί ἵπ νο ϱΙαδεῖσαὶ 
σντίτετς Όνί ές 19 αἰπιοδί οοπβπεά {ο να Ατὶο 
οπε», Ὀείπσ νετγ τατε]γ {οαπά ἵπ νο Αἰεχαπάτίαη 
ψνγίίογς οἵ ἴνοβε οὗ Ἰαΐογ ἴππες, ππά πενετ ἵπ Όιο 
Ν. Τ. ος ἴπα Βερι. Έοτ Ῥτοῦ Ῥομο]εί, αἁπιῖίς 
Όναί Τε ἵ πππεσθςβαγ]γ εαρρ]ίεά αἱ Λος κ. 28. 
Απά Ἐν Ἠήτηκε]{ α]ουνς ναί Ες 19 α-  ηοδίίσπα- 
[τα οἳ νο οποία.” ο απθβήοπαῦ]α, ἵ 
πηυαί πήπ]ς, Όναί ἴέ ουσ] {ο οο γε]ροίρά. ΊΠετε 
{α, ἰπάεεὰ, πο ΤΘΆΡΟΠ Το ἁθγίαία {τοπι ΟΥ ΟΟΠΙ- 
ΠΊἹΟΠ γετρίοη; {ογ θιουση Όνετο ΤΠΑΥ 8ΘΕΠΙ 50Π16- 
Οήπσ πο ἵπ γα ἡ, απᾶ «ασ]ι ας ἵ5 πί Πτεδί Πτ]ο 
ἐπίο[ἠσ]ν]ς, γεί Όιο 9αππο 19 οὐβοτναῦ]ο ἵπ ΠΙΛΗΥ 
οὔὔνοτ ραγί οὗ Βοτίρέητα. Τ]ο κοπίπιεηί ἴσο, επ15 
απκίηᾳ ἵκ Ὀοῃ τρ απά παϊατα], απά εασσορίς 
τπτ {ον κετίους τεβοσοῃπ. Απά ἵπ α νΠίογ 
κε 5ε, 2οἶνπ, ποί ἠεὰ ἁοννπ {ο βίτίοί τη]ος, νν δη 
νε Ἠανε ατη]νεά αἲ Ες, νο πιαβέ πο νο ἀθίοττοὰ 
Ὦγ ρταπηπια σα] οὐ]οοίίοης. Της Μπηκ- 
Ι νι]νο ππαν ... Ψο σομίἀετεὰ 45 σοοᾷ α 
Οπεείπη αν Βρ. ΜΙάά1.} οἴαογνον, αργα νοτ, 30, 
Ον τα Ον Εναηρο](αί νο βοη9ο {9 πιοτο {ο νο 

Όναη νο οοµτασήοῃ,. Νονν Ἰνοτο ἴΊνοτο 
{ Πο Όναί πη ὃς σπ]]οὰ Ἱττορ]ατ. Τ]ή5 ακο οἳ 
αὐτοῦ ἵπ Όνε που ίοτ ἵν Ίπάεσὰ πο νοτν [Γοιποπί; 
εί Ἡ ἵν [σαπᾶ αἱ Οµ1. πι, Ἠ. ἵν. ΙΤ. Ερ]ν. 1. Π. 
οἵ ἵκ Όνα πο οὗ Όνο αγήσ]ο {ο ὃν οπ]]οὰ αΠΟΠΙΛ- 

Ίσα. Έα αγ εἶο πήσ]ή Ἰπάςσά ἵνο ἀῑκροηκο ντ], 
Απά Όνον ἵε 9 ακοῦ, αν ἵκ Άρη Όνο Ηοῦτ. πι. Βωη, 
{π βιοι, ἵε κ πο η! δα Γωτοςς νο «οηκο οο- 

πα “από Όνο ορια” νά Πε, ὉΥ Όνο ἀεοσρίίοῃ οἱ 
ζκ 

οαγ Πτι ρατοπίς,” (επ. ΠΠ. δ. (Φο ΒορΠ. (νά. 
Έντ. 908. οα]]5 αρίίεγ ἴἶε πατὴρ νόμων.) Αραϊη, 
Ιηξίαποςς ατα αὐαπάαπί οῇ ποιης Ρείῃπσ Ιε[ Το ϱο 
εαρρ]ῖοά Γγοπα α νοτῦ Ρτεσθάϊπςσ (5ες (αδς. ΡΜΙ]. 
μαοστ. Π1. 9. 10. απά 0αδαιῦοπ)5 ἴλις ἔΊηετο ἴ5 
ειιτε]γ πο στεαί Ἠατομηεςε ἴπ α ποιπ Ρείησ 1ε[ῖ {ο 
νε 5αρρ]εά {γοπι α υεγδαί, 1 ννε οοηδΙἀετ ἰΐς ἴταθ 
παίμτε, παπά εδρεο]α]]γ αφ ἴηε Υετγ ν/ογὰ ΙΤ1δε]{ Ίαβ 
1α5ί Ρρτεσεάἀεά. ο ΚοεςΠεΓ 5αγς {αέεέ 1Π ψεύστης. 
Τε αὈονα πιείποὰ οἱ εχροε!{ϊοη ἶ5 αἰδο 5ῤ- 

μα. Ὦ}γ Όνε εαῆγασο οὗ πε οατ]εςί απίαι(γ, 
ἴπσ πἀορίεά Ὁγ πο Ῥε5δο]μ. Ὀγτίαο Γγαηδ]αίοτ 1Π 

νο πιά α]θ ο{ ῆχο 56οοπὰ οεΠ{ΙΕΥ 5 1ο τεπάετς ΒΥ 

σια".] Ἡ {πο /εριὐεῖπε αἰΏπ., ΥνΠῖο] ἔιεγε[οτθ 

οαηποί Ῥο το[εγγθοά {ο πο Ώεν]], απά πιαδί Ῥε]οησ 

ίο Όι 4ἱ τες 6 Ρτοοεάίησ ᾖ/επιὐεῖπε ΠΟΙΠ Ιζας.ο ’ 

α Με ΕΙπαΙγ, ἠνουσ]ι ΤΙ Ἰπουν οῇ πο οχαπηρἰο ος 
ἐκ τῶν ἰδίων 1Π νο 56εΠ59Θ ἰδιώματος, Νε ΠΙΑΥ 51ρ- 
Ρο56 1έ {ο Ῥο α ΓΟΓΙΙ ο{ εκΡγεΣδδίοη ἵπ {Πε ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
ἀῑα]αεοί {ος ἐκ τοῦ ἰδίου. Απά 5ο ἴπε Ῥοθβε]. Βγτ, 
Τταπδ]αἴος τηὰξί Ἰανθ {ακοη {5 5ἶποῬ Ἠθ τοπἆθΓβ 

ἵπ ιο οἰπσιίαγ ΛΡΩΣΟ 9 ἀεδιµο. Απά α5 ἴοτο 

ἶ5 «οπιοίΠίησ Ροου]ίατ ἵπ 8ι. Φο]νπς πς9ο ΟΓ τὰ ἴδια 
αἲ ἰ, ΕΤ]. δε χὶκ. 215 5ο ἴπετε 15 1655 {ο 5δογαρ]ε αἲ 
Ἠθτθο. Ἅῥδ. 15 ΓΟΓ οἰκεων. 39 ΗΘΝΥΟΠ.: ἴδιον " 
οἰκεῖον. Απά Ταππρε αἀάασες ΡΟΤΡΊΥΤΥ α5 ςαγίησ 
ΟΓ ἀθπΠοῃς, τὸ Ψεὔδος τούτοις οἰκεῖον. 

40. τίς ἐξ ὑμῶν --- ἁμαρτίας.] ἜΤ]ιο 8εορο οῇ {18 
αἀάτεςς ἶ5 {ο οοπνίποθ {λοηι οῇ 6 ογοςΙβΙν Ὁγ 
πποίᾖετ απά α ρορι]ατ Κἰπά οὗ ατραπποηί. ἜΤ]ο 
νεςδί ΟοπιπΙπΘΠΙ{Α{ΟΤΕ ἴακο ἁμαρτία ἴο ἀεποίε, πο 
οὖπ, ποσοτάΊπσ ἴο [πο οΟΠΙΠΠΟΠ αοοερίαοἨ, Ὀυαί 
εΡΡΟΥ, οἵ [αἱ5ο]ιοος ἵπ ἀοοίτίπο, ἄ5 ορροβαᾶ {ο {ο 
{γα πποπίοπες ἵπ πο ποχί οα1»θ. ΟΡ Οχὶς εἰσ- 
πἱβσοσαίίοῃ ΠΙΠΥ εχαππρ]ο5 ατα αἀάπσσάς ἴο νν]]ο] 
Γ Ἠανε ἵπ Ἠθσθη». ΒΥΠΟΡ. αάάοὰ οί] πποτο αρ- 
ο... 45 Ἠδελγ]. Ασαπι. 400. φρενῶν ἁμαρτία. 
Ἠαογά. 1. 23. ὀόξης ἁμαρτία. ἃὲυ Τ8. ἐν ἁμαρτίᾳ ὄντες. 

Βυηΐ Ἡ πιαγ Ὦο Ὀοίίογ {ο Κεερ {ο {Ίο ρεπετα] 5οη8ο, 
π5 Ἱπο]αδίησ Ῥοῦμ ννογὰς απά ποίΙοης. ᾿Ελέγχει 
τηδί Ὀο τοπάσταᾶ, πο εοπυίποδίῃ, Ὀαί ουσ δή, 
Τ ας ἵπ α Κἰπάτεὰ ρᾳββασο οῇ ΑΤΙΒΙΟΡΗ. Ῥιυι, στ. 
(οἴιοὰ Ὁγ Γο]νατὰ) καὶ σύγ᾽ ἐλέγζαι μ’ οὕπω δύνασαι 
περὶ τούτου. 

965.85 αρροα]ς {ο Ἠή5 αΙΔΙ{οΓΒ, ΥΥΘίΊ6Υ {]1ογ ος 
πππ]κο ου { απγ βποἩ «Ἠατρο αραἰπεδί Ἠίπα, οῇ νίος ἵπ 
ασΠίσ, ΟΥ οσο ἵπ ρογάς, 8 ἴο ννατταί 18 
οἱαΐπης {ο Ὦο ὁἱρτοσατάσὰ ; 566 α αἰπαί]αγ αρροα] οΓ 
Νοεος {ο νο ατα] ίος, Ναπτης, χνὶ. Βασ) απ ἵῃ- 
(ογτοραίοτγ λα πνο]νορ νο (οτος οῇ α ρίτοηπᾳσ 
ποσποη, πας, ἵπ πο ννοτὰς Γοονίης, ἴπο 
ΠΟΠΓΟΤΗ απο εµμροβρά {ο Ἠπνο πηβννοτοᾶ, Λο σπο! 
Το ὑπργοπος 1 πππη(οκί, ἴπγ. ΕΤ. 1ο πτραπιοπ{ 
ἵ [ο]]οννοά αρ. « Τ γο νοτο τοα]]γ, π8 γε Ῥοσβί, 
κο» οὗ Οσ4, νο ννου]ά ἨοατκοἨ {ο απά γἱο]ά ο{6- 
ἀσπσς {ο εν ννοτᾶν οἳ οἳ [τον πο, Η]ε Ιοραιο]. 
Τ νο νουγ ΓΟΑΜΟΠ ννἩγ γο Ἰνοαγκοι πο 1ο Ἴνοπα 18, 
Ενας νο απο ποί ο οσο, 1, ο. 5οην οἳ Οσἳ, Ἐκ 
τοῦ Θιοῦ ἵν Γου υἱὸς Θιοῦ, 
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1.39. 10.30. ἡμεῖς οὐκ ακούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὖκ ἐστέ. 

10ΗΝ ΟΗΠΑΡ. ΥΠΠ. 48. «7. 

"᾽απεκρίθησαν οὖν 38 
οἵ ᾿Ιουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ" Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς, ὅτι Σαμαρείτης 
εἶ σὐ, καὶ δαιµόνιον ἔχει; ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς' Εγὼ δαιμόνιο οὖὔκ 49 

ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν Πατέρα µου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ µε. ᾿Ἐγὼ δὲ οὗ 60 
ζητῶ τὴν δόξαν µου" ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. ᾽ἁμὴν ἁμὴν λέγω δι 
ὑμῖν" ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃη, Φάνατον οὐ μὴ Θεωρήσῃ 
εἰς τὸν αἰώνα. Εἶπον οὖν αὐτῷ οἳ ᾿Ιουδαῖοι" ἈΝῦν ἐγνώκαμεν ὅτι ὔδ 

δαιµόνιον ἔχει. ᾽αθραὰμ ἀπέθανε καὶ οἳ προφῆται' καὶ σὺ λέχεις " 

άν τις τὸν λόγον µου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσεται Θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. 

Λ4ἡ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὺς ἡμῶν ᾿4βραὰμ, ὅστις ἀπέθανε; καὶ οἳ ὅ8 
” 3 . .. 

προφῆται ἀπέθανον  τίνα σεαυτὸν σὺ ποιεῖς ; ᾽Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς "64 
᾿μὰν ἐγὼ δοξάζω ἐμαυτὸν, ἡ δύξα µου οὐδέν ἐστιν" ἔστι ὃ Πατήρ 

µου ὁ δοξάζων µε, ὃν ὑμεῖς λέγετε, ὅτι Θεὺς ὑμῶν ἐστι. Καὶ οὖκ 5ὅ 
΄ 3 

έγνωκατε αὐτόν " ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν: καὶ ἐὰν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα 

αὐτὸν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν, ψεύστης" ἆλλ᾽ οἶδα αὐτὸν, καὶ τὸν λό- 

ον αὐτοῦ τηρῶ. Αβραὰμ ὃ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδη τὴν 56 

ἡμέραν τὴν ἐμήν' καὶ εἶδε καὶ ἐχάρη. Εϊπον οὖν οἳ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς 5Ί 

45. ἸΝοί δείησ αὐ]ο {ο απφισεγ ἴπεςδο ατσιπιθηίς, 
Όιε ον ατθ ΓαἱΠ {ο Ἠανο τοσοιτςε ἴο τεν]]της. 

---᾿Σαμαρείτης ----ἔχεις.] ΟΕ νεο Όννο 6ΧΡΓ6Β- 
εἶοης {πο Ἰαΐίτοτ ος οχρ]αϊπες αἱ νΠ. 90. Ἔηε 
{οτπιοτ αρρεατς [ποπ νε Μαὐυϊπισα] νντίίοτς, {ο 
Ἰανο Όσον α ἴοτπα οῇ γερτοασςῇι, οφ αἱνα]εηί {ο σα]]- 
ης ἄΠΥ οπθ α ᾖοαί]επ, οτ α ᾖιεγείίο; {οι νο 9α- 
πιαγίίαης ννογο αοσοιπίθἆ ῥοῦι, 18 ννε]] ἵπ ἀοοίτίπα 
α5 1η ργας(ἶσο. 

49. Ἠοτο οιγ Τ,οτὰ, νι πη]ά ἀῑσπί εν, τεβα {8 
Όιο πει] ἶπςσ οἨατρθ. Τιμᾷν τὸν Πατέρα Ίετε εἰσ- 
π]ῃος οτι εεσδε, ο οτροµἶπσ 5 Εαοτς ἵπ- 
Ἱαποίοης, Ὀγ ἀθ]ίνοτίης Ἠΐς Ἱπθβκασο απἀ ἆος- 
ἴΠπθ. Ὁοπιρατο χν]. 4. Τη Ἀοποιτ {ο σά, 
Ίο ατσιθς, ννοι]ά ποί ο τοπάφτοὰ Ὦγ α ἀαιοπίας, 

00. ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ, ἃτοι] Τ]ε {111 5εης5ε ἰ5: 
“ Ἠονψενοτ, ἴέ {5 ποῖ παγ ρατί {ο νἰπά]σαίο παν Ἀοη- 
ους [που πορά Ἰ :] ιετο ἶδα Βοΐπσ νο νι γίη- 
ἀϊσαῖα Τε, παπά Ἰο]ὰ Παάσιποπί ΟΠ ΠΊοη 48 {ο (λεῖτ 
γασθρίίοη οῇ πιθ.” 

61. ἐάν τις τὸν λόγον, ἃο.] Ἠοτο ου Τ,οτὰ ος- 
Ροε]α]]ν αἀνοτίς {ο ο ΠαΡΡΥ Ἰοί ο) Ίποςο νο ας- 
οερί Ρἱ5 οονοπαπί οΓ σταςο, απά οἈβογνο 15 τοφι]- 
βίοης, Ἔ]αϊ Όιογ α]ια]] ΠονθΓ θεωρεῖν θάνατον, 
ΝήσἩ, Ἰκο ἰδεῖν θάνατον αἲ Τλικο . 96, εἰσιήῇος, 
ἔέτο οχρετίοπος ἀθα]ις 1, ο, ἀθα]ι αρἰτι απ], απἀ 
οίετηπ]. αι, Ενουσ]ν 1 Ίας ΌσοἨ ρτονες ἴαί (ια 
1/11/4996 38 ννο]] ας (ο ἀοοίγίπο ννας πο απΚΠΟΥΝΗ το 
Ότο ον, ἴπο Ἰνοπτογς πακαπάοτείαπᾶ οτ Ῥοτνοτί 
οί Τ,ογ4”5 ννοτάς, απά οπάσανουτ Ονοτοῦν {ο {18- 
ἵοη οἩ Ἠἶπα ἴπο οἨατσο οὗ Ὀοῖπσ Ῥοββθβςθοά να 
ἀπ πιοῃ.. ἈΤοτοονος, α5 ή οἰαίπα {ο οοπ/όγ ἵπ- 
πιογία τν ἱπαρ]]οά νο ροδεσκκίοπ οΕ  Ἠήπηκο]ῇ, νο 
ὀθννς ]ηεν Ἰπίοτργοῖοά ή απ δω ππ ΤΓΟ- 
ϱη οἨ ο) Μαρογιοτ](ν ονοτ Αυταλαπα απά χο Βτορ]ι- 
εί» 

00. καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον.] Απ αραπάσππιοηί 
οΓ ιο οοηβ/γαοίἶση, ΓοΥ καὶ τῶν προφήτων οἳ ἀπέθα- 
νον. είς. οοΠάρήτος Ποπιος, Π. ϕ. 107. κάτθανε 
κ.ὶ Πάτροκλος, ὅσπερ σίο πολλὸν ἁμείνων. 366 Ἱμι- 
οτοι. 1. 10905. νο ὀοννς οπ]γ εαπηρ]οὰ αἲ Όνοκο 
οἰαίπις νδσαμκο που νου]ά ποῖ αοκπον]οάσο Ἠίς 
Μορεία]ιδήρ: ος ον οἷά πο ἆσην Ον νο Ἠοι- 
αἰσ ννης το ὃς ΕΥ κηροτίον το αἲὶ Όνο Ῥαϊτίατο]α, 
Γτορ]είς, απά ονοπ λημε]ς. 

64. Ἠετο οι Τ,οτὰ τερα!ς νο «Ίνατσο ο αΓΤο- 
πος, ὮΥ ελοννίπς ναί Ες σ]οτΥ ἵδ ποῖ οι] Ὦγ 

ἴπα, Ὀαί Γοε]γ σίνεπ Ἠἶπα Ὁγ να Ἐαλετ. 
---δοξάζω ἐμ.] ἴακο ρ]οτγ ος Ἠοποιτ {ο ΠΙΥΒΘΙΓ; 

εφιἱνα]οηί {ο ν τὴν ὀόξαν µου, «αργα 50. 
--- ὅτι Θεὸς ὗ. ἐ.] ἵ5 ρα {οτ Θεὸν ὑμῶν εἶναι; Ἱ. 6. 

νο5ς ννογεμίρρετε Υε Ρτοίε»ε {ο μς. 
00. καὶ οὐκ ἐγν.] “Απά [γεί] γο ἆο ποῖ {τι] 

Κπον Πίπι, Ὀεσπικα γε τοίικο {ο αἀπηί πρ; 
ος, π5 Εαλγπι. οὔκετνεἙ, {πο Κεερίηπρ οὗ (1ο 8 
οοπηππαπάππεη!ς 19 Όνε οΠΙγ 5ατο Ῥτουί ναί ννθ 
-- Ηίπη, τς Ἄμος Ἐν 

» ᾽Αθραὰμ --- 3 τ 1 οτά Ίνεγε οοΠ{γαδ{8 
Πιοίγ ὄρνα, μα... κ ἰθν λαί οὗ ΑὈταφαπα, 
οῇ ννποπη 11ου 9ο Ὀομδίές απά ναί ἵπ οτάςτ [ο Πἰηε 
αἱ Πς Ἀ{οφεια]ιβΙρ, απά οοπεεφπεπ!]γ ἰπβπ]το ειι- 
Ροτίοτί(γ {ο ΑΡταµαπη. 

-- ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδμ.] ἘἨεπάετ (νι Βρ. 
Ῥεατες) “' οαγηοε!ί]γ ἀθείτεά {0496 : ̓’ νυμ]οῃ εεπεο 
ἵ οοπῄτπιεὰ ὮΥ Όιο Ῥοβεμ. Ἀντ, Ἰετείοπς “Ἠο 
θαγηορ!]ν ννε]γεά {ο θε, οἱ Κπονν νο πιο ννΊγεη 
ο ργοπηίδα πιπάο {ο Ἠἶπα (09. χα. 5.) α]νου]ά νο 
βΗβ]]οά.””. Ἠο απἰοἰραίοά {ιο ρετίοὰ, παπά οχυ]ί- 
οᾱ ας ΙΓ 1{ ννετο ργοφοπί {ο Ἠήπ. 

"Ἵνα 8ΘΘΠΗΦ πὰ-ᾱ Όνο Λοοικα νο (ννῖν ἴ]νο ορ. 
ΟΕ κατὰ) οἱ ἲς, α φ]ιουί, ου βήγε, ννηπίενοτ ἑεειος 
{γοπι α τουί; παπά ϱεποτα]]γ, ἑκκμο. Της Ἡ ΠηἍΥ 
ννο]] ἀοποία ἴἶνο {κκο, ο οπά, οἳ αοίοπ. πο 
Π ἀεποῖες τ0ήογε, Τϊ εἰρηῖβος ιο Ίκθιο ος οπὰ οῇ 
ιοΓἴοπ, ἴπο ρίαςο ο εγε Ιέσσηδες. Έτοπα νο ννοτὰ 
Ες «απ νο Εμαἰἷη οἱς: ΓΟΓ ας ὃς εἰσπίῆες α βυτο, 
κο 5 παση{έ νο] ἀοποῖο α πεγοε (απ απίπιαὶ, βὐτο), 
ππά ογο[οτο κεἰγεοπσί, (Ππαππε]γ, ναι ο γης, 
Ότο πδτνος, [ου ναί ἵς ὖιο οτἰαίη οὗ Όλο ννογὰ, παπά 
Ότο παίατο οὗ Ότο πποίπρἸοτ.) Έτοπα Ο]8 8απιο ἲς 
(οτ νε) ἰνὸς Ίπαγ ο ἀοάπσεά νο Απρ. Ῥαχ. απἀ 
Οιά Επρ]κὴ πρ, ἔπιρ, α φλιοοί, απιὰ πηθιπρ]ιοτίοα]]γ 
α 8Ο. 
-τὴν ἡμέραν τ. ἐ.] “πιγ ἄπιος 1,6. πο Ἰ 

ὡς πως Ααίονς. [δν οἱ ἡ. {) ωροιὶὰ 
οσπης Ἱπίο νο ννοτ]ά.. Ιδεν ἡμέραν εἰπηίβες Το 
νο ο απν εἶππος οΓ κής Ἡ οκαπηρ]ες ατο πάάποσὰ 
ὃν Ελκη., Ἰ)οίς., ππά Κνρκο. 
-καὶ εἶδε καὶ ὁχόρη] ταπά Ἠο καν Τ υν]] ἆ6- 

Πρας ο 1. ο, 5 πποδί τοσρηί Οοπιπιεπίαίοτο εκ- 
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68 αὐτόν ΠΠεντήκοντα ἔτη οὕπω ἔχεις, καὶ 4ῤραὰμ ἑώρακας; εἶπεν αυ- 

τοῖς ὃ ἸΙησοῦς' ᾽αμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν πρὶν ᾽4βραὰμ γενέσθαι, ἐγώ 
5 τ ΄ ’ 3 3 2 - ΄ 

69 εἰμι. " Ἠραν οὖν λίθους, ἵνα ῥάλωσιν ἐπ αὐτόν" Ιησοῦς δὲ ἐκρύῤη, { Ἱηΐτα, 10, 81. 

-- - - , 2 - 

καὶ ἐξηλθφεν ἐκ τοῦ Ἱεροῦ, διελθὼν διὰ µέσου αὐτῶν" καὶ παρῇῆγεν 
5 

οὕτως. 

Ι ΙΧ. Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ ἠρώ- 

Ρ]αΐπ, ἐπ Ότενς, οἳ {πε 5εαί ο {πε τἰσηίεοις ἀεαά 
(5εε Τακε αν]. 22. απά Νοίες). Ἰπ Ρτοος ος νΥΠΙςἩ 
Ώιεγ αἀάαςο ππαςῃ δρεοῖοις ενἰάεποθ. ΕΒιῖ, α[- 
ἵετ αἲὶ, πε πιεαπίηπσ ῬτοῦαβΙΥ ἶ5 (α5 ἴπε οἰάετ 
(οπιπιεηίαίοτς Ιπίετρτεί), ΄' ο δαν’ ΙΤ ρατῖγ Ὁγ 
ἔιρ ευε οί αμ, 5ο 5ἴτοις αφ {ο Ῥε οοπιραγεά {ο 
δὲσ]αέ, (5εε Ηεῦὺ. χὶ. 19. 1 Ρε. Ἱ. 10 --- 132) απἀ 
αγ Ὦγ α τενε]αίῖοη «αρροδ5εά {ο 6 πιαάο {ο 
πι οηπ Ὀείῃπσ οοππιαπἆἀεά ἴο οἩει αρ Ίδααο. 

Αἴ Ἰεαςί, Ἀεμοείίσ (μήπκς (πετε ἶ5 σοοὰ Τ6αδοΠ {ο 
επρροςο (αί Ἡε ἵνας {ανουτοά ὮΥν {πε «εμονα] 

εἰ νηῖΏι 8οπιε {αἰπί τερτεδεπίαῖοης οῇ γη]αῖ 
ν/ου]ά ἴακε ρ]αςε αί νε Ώππε οΓ {λε Μεςείαμ. 

ὅτ. πεντήκοντα ἔτη, ὅιο.] Ἔ]πε ΟοπιπιεηίαίοΓ 
Ἠανε Ὀεευ πεεά]εκε]γ Ρετρ]εχεά νέα ἔοςε ψογάς; 
ν:ηῖο]Ὦ ατε εί ἰτεαίεὰ οἨ Ὦγ Βετα, Ἐοφεπῃι., απά 
Και, πο αοσοαπῖ Γοτ Οδ πιοάς οἳ 5ρεακίπσ 
οἩ {πε Ῥτϊποίριεα, ναί ορροπεηίς ἵπ ατσαπιεηί 
ΒΟΠΙΘΙΠΙΕΕ ἔ πιογρ Όχαπ Οπεῖτ απίασοηϊείς αξκ, 
ἵπ οτάετ {ο ναπαπῖςῃ Έχει ἵπ λε επ ΊἸπογθ εβεοί- 
αα]ϊγ. Τ]ε παπηθετ βῇη ἶ α5εἀ ποί (45 (τοῖ. 
εαρροςεε) α5 -- α τοισιά ΠάΠηῦες, (ιοισἩ ναί 
ππισηΏῖ ὃε αἀπηιτεά, ἰΓ 1 οοα]ά Ὀο ρτονεά ναί ους 
1,οτά ννας ΏΊ1θῃ, αξ Ιτοδηπσαςδ απά 50Π16 οίμοχ οΓ {Πο 
Γαΐλετς 5Ἡρροβε, αὖοαί /ογίη γεατ ο ασε,) Ριί 
ὕεσαα5θ απποῃς {πα αποϊεηίς Πγ ννας οοηβἰἀετεὰ 
35 πε ασε ννΊχεη αΠΥ 9Π6 γνας ραςί 5 νίσοιτ, απἀ 
ννας ἀἰποβατσεά {Τοπη 5ενετο θετνίσε, οἶν]] οἱ το]]- 
ρίόις. 3ο Ρ]ή]ο, Ρ. 94. ἀνὴρ ὃ' ἄχρις ἑνὸς δέοντος 
πεντήκοντα. Τηα8 {πο βοηςο 5: /' Τ]οι ατί ποί 
γεῖ ενθῃ πρεσβύτης, ΠΙΟ] 1988 γέρων.”) 

ὤ8. πρὶν Αβραὴμ --- ἐγώ εἰμι.] ἜΤΠϊδ Ῥαδασε ἴ5 
οὗ νο Ἠάσ]ιερί Ἱπιροτίαπος, ας Π]αείταἶπςσ ιο 5η- 
Έγοπιε πια]εσίη οἳ ϱ Ἠτὶκί. Ὦγ πονίπσ 8 ΡΓθ-εχίβ- 
{απο Ίοπς Ὀείοτε Ἰής τι ἵπ Εή5 νγοτ]ὰ :; απάἀ αἱ5ο 
ὮΥ ναί αρρθατς απ΄ αβειππρίοπ οϐ ιο Ἠαπηθ ο 
φεμοναα, οἱ Ἠς ΠὨὐπιπη. Ἔ]ετο ας, Ἠονήενετ, 
Ώρεῃ «οπιε ἀπετεποο οἳ ορίπΊοῃ απιοησ ΟΟΠΠΙΠΕΠ- 
{πίρτ» ο Ὠνε 8εηΠεε οἳ πο νγογάς. ΑΑ ἴο Ίνα ΓΓπί- 
ἑπτίαπ ἱπίοτρτείαίίοἨ, μοι οχρ]αίπς Όιο οχίβ- 

Ὅ τεπσος ποι οἳ παν, Ὀυί οἱ ἀραιπαίίοπ, ἵπ 8 
βρηκα: ΄ Βείοτε Αβταµαπι ἵνα [Αρταβμαπα, {πα 
Γαπνετ οὗ πιαπΥ Ππίοηα, ἵπ α πιγβήσπ] ϱεηςε] Ἰ 
αἰτεπάγ ννας ἀεκήάποα {ο ο Όιο Μεμεία] ς ) --- Τε 
18 ρε Όνο πιονί Γ{ατ-Γείσ]εά απᾶ [Πὶριά ονογ 
Ῥτοπς ενεῃ ἵῃπ ια! Βο]ιοοὶ. Ἡ 1 αττοτ]ν ἵη- 
οοηαήκίοπέ ννον νο οοπίοχί, απ ἶ5 απ{έο Ἱππάτηίε- 
εἰνία, εἶπος { Ἱπίτοάασες αἩ ἠιση/ιογίτρά πα ΓΠίοπι 
ἵπτο Όνα φοπίεπσο,. Θες νο πΠπηκν/ογαβ]ο τοβιία- 
σης οἵἳ ΜΟΥ, ἵαπιρο, Κμπ., απά Γ{απι. 
Ηανίης 866η ναί ἵ9 πο, οί 159 οχαπηίπο νν]αί {9 
νο κοηκο. Τ]ο απείσπί απ πιοβί οπγ]{ογ ΠΙοάθτη 
Οσπιπνεππίοτν Τσο] εἰμὶ {ο ἀσποίο νο Ίργπα! οα- 
ίσο, απᾶ ο Ὠήπίπί οἱ Οίκέ, α 
οπής Όνο αρρε]αήοη οὗ Ὠοίιγ, ““Τ Αν Οι 1 
απαι' Απά Οκ Ππεοτργοίαίοῃ Ἠπα Όεοῃ αβ]γ ε4ρ- 

ϱΥ Εαννπη , Οἶπκα, ΝΝΗΗον, πιά ορροςἰπ]- 
[Γρ Ύει Οτοε,, Όταν, Ηοίης,, Ίππο, Το 

στο,  οἳξ, παπά Ἠοῖα,, απ πἰπποκί αἲ] εἶνοκο οὗ 

Τηπη. |} ἔπκο Όνα βγρεσπ/ αν ρηί οΥ νο προ /[οί 
ο νε α πάς οὗ οκαπηρ]ο. ατγο π που 
ποπ νο Βοπίρίηγον, Την Όνο αοηκς νν] νο: 
α Ἱαίοτε Αγαύνιπι οχἰκίσὰ, Τ νο {ῃ οκἰκίοµσς 

α ἀοοίτῖπε απο αστεεαβ]θ {ο ΠΙΑΠΥ οίΠ6γ ρα5εᾶσεΒ 
ο με Ν. Έ., εδρεεία]]γ είς «οδρε]. 3εε 1. 1 ὅσ 
25 ΠΠ. 195 νι. 46 ἂν 60: νι. 295 ανὶὶ. ὅ. Τα 
Ἰάἱοπα, Ἠούγενετ, (Ί]κε επα]]ασε οί 6νετΥ ΚΙπά) ηαβ 
1ἱ5 Ἠπαϊίς: απἀ, απποησ οίμεγ σαδθς, 1ἱ οαηποί ϱθ 
αἀπηεεεϱά ννπετεο 116 δεπςο επ{ἰγείι ἔγπς οἨ ἴῃε 
ἴεηςε; Γοτ ἴηας απ μποεγιαἰπέη ννοι]ὰ Όε ρτοάιςες, 
αἲ νατίαπος ΝΟ με Υετγ ΡΙτροςε οἳ Ἰαησιασο. 
Τε {αοί 15, Ὠναί Επ] ρεσι]]ατ α5ε ο8 εἶναι, 1 1 4οεβ 
ποί απιοιπί {ο οοηβεττίηπσ οἩ Οητὶδί Ένα αρρεἰία- 
ἐἶοπ ο ΏΕΙΤΥ, »{1]] πιαγ τεαςοπαθ!γ ο (ποισηῖ {ο 
ἹπΏπιαίε, (οσεί]ιεγ νν]{]ι εχἰφίεποε Ῥγίογ {ο α ϱΤυει 
Ῥογίοά, (ννπῖο]ι 19 εα{Ποϊεπί]γ Ροϊπίεά οί ΡΥ ἐν 
γενέσθαι Ρτεοθάῖπϱ) ειπε” ερίεά επἰκίεποε δἴποε 
ἔ]ιαί ἐἶπιε, απᾶ, Ὁ} ΙΠΙΡΙΟΧΙΟΠ,, ο εδέοποε απεοπροί- 
ε ιο ΑΝΥ πο: ---ἶ 6. είογπαὶ ἀμγαίίοη, απ αἲ- 
ΠΠραίε οἳ {πο (0ΡΗΕΑΡ αἰοπο. 39 Ε8. χο. 2. 
πρὶν τὰ ὄρη γεννηθῆναι, σὺ εἷἴ. 'Τ]ας ἴ]ε δαπῃθ 59/56 
π/Π] ατίςθ ας ἵπ {Πε βγαί πιεπί]οπεά Ιπίετργεία]οη 5 
8η αἰίγίρωίε οἱ ὨΏεἴίγ Ὀεῖπςσ επιρΙογεά {οί απ αρ- 
Ῥεἰἰαίζυε. ἴπ ἰλῖς νναγ, 1 εποι]ά 8εεπῃ, {11ο 6υν8 
πιεί Ἠανο απἀετείοοά ὁθδαδ: οίπεγνίε {αγ 
νγοι]ἀ πο, ἴπ οχαδρεταίίοἩ, Ἠαπνο αἰτεππρίεά {ο 
5ίοπςθ ΠΠ {ο Ῥ]αξρΠεπηγ. 

53. ἐκρύβη, ὅτο.] Τη ἐκρ. Ὑνο Ἰανθ απ εκαπιρ]θ 
οῇ Ῥαφείνε {ον ΜΙάά]α, οἩ νΥπῖο] 56ο Ἰἰποτ΄ς (απ, 
ατ. Ρ. 101. Μορί τεσεπί 6οπιπποηίπίοσς 5αρρο5θ 
απ Ηεπάίαάγς, ἵπ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν: ΟΥ (α5 ικὰν 
ατ, ιτ. ᾧ 41. 9.) τε[εγ Τί {ο {λε τα]ο ὮΥ νν]ίο] ος 
Ώνο νετῦς Ιπ οοπποθοίίοπ ο9Π6 ἶ5 {ο ϱο τοπάετεςά α8 
απ αἀνετορ. Τί 15 ποί, Ἠοννενοτ, ΠΘΟΘΒΞΙΓΥ {ο τε- 
βοτί {ο Εαί ρτϊποῖρ]ε Ἠθγθ. «θδας, 1{β]ου]ά 56θτη, 
Πἱά Ἠήπαδε]{ /0) ἴ]ιο πιοπιοπέ, ππά 8οοπ α[ογννατἆΒ 
νοπί οί οϐ ια (οπιρ]α. Ίο ποεὰ ποί, πνΙ(Ἡ λα 
οἰάετ Οοπιπιοηί{αίοΓς, β4ρρο8δε (5 οοποθα]πιεηί 
πιζγασμ[ομδ[η ο οοίεᾶ, Ὦγ ναπιδηίπσ {ΓοΠα {πο εἰσ]ί 
οἩ να πι] πάς. ΧΝοί οπ]γ ἶ5 ποίλµίῃπσ φαΐ ἴο 
ναί οπεοί, Όπί πο ννοτὰς {ο]]ονίπςσ ταί]οτ ἀἱδ- 
εοιὔήεπαπερ 5πο]ι α νίονν. 366 Νοίο οἩ Τμικο ἵν. 
20. Ἰπάεσᾶ, νο νγοτάς διελθὼν --- οὕτως Ἠανο Ώοσῃ 
το]εοίοά Ὦν ΠΙΠΥ οῇ Όνο Ὀορδί (οπιπιθηίαίοΓς, απά 
το οπποθ]]οά ὮΥγ Οπίθ8Ρ. Επί {νο ἶ5 8οατοθ]γ 
ονἰάσπσα εα/Ποίοπί {ο ννατταπί ΘΝΟΠ ἄΠΥ είτοηπς 
δΗαμίοίοπ ; ΟΥ Ππογ ατα ΟΠΊΥ οπη({οά ἵπ οπο ΜΡΒ., 
(απά Εναί οπο οῇ νο πιοδί α[ίοτοά,) νο οἳ ἴ]τουῬ 
Υ6ΓΥ τοσθπί απά Ιπβοτίογ Ὑοτείοης, απά (νο ος 
Ώπτου ΕπΙΠΕΤΑ. Απά α5 πο ννοτάς απτο ποί αἱ αἲ] 
οββοη{/π] {ο χο 4ρη Αρ ΟΕ νο ρᾳβδασο, [πο {οβίίπιο- 
ΠΥ οῇ Ὑοτβίοπς, απά Επίνοτ οπηποί Ἠθτο Ἰανο 
τπσἩ ννοὶσ]αά, ΛΙ πο πιοδί αποϊοπ ΥοΓΕΙΟΠΒ αυ 
Π; απά ιο Εαί]ογε πἀάποσά Ἰανο Τί ἵπ οίεγ ο (α- 
Ποπ, Ἐἰπα]]γ, Πε ἵ οοπῄτπιοὰ Ὦγ ιο πιοἰτίσαὶ 
γογβίοη οῇ Νοππαβ. ἵ οπηποί Ἰνοὶρ ϱαβροοίίησ 
Όναῖ νο Οτ]]σος νν]νο Γοτππος πο ἰοχί ο ιο ΜΑ, 
Ὀοίοτο πιοπήοπος (νγονν ου νο ννοτὰς Γοτ πο Ρεί- 
{6ί ΤΟΠΑΒΟΠ ΟΠ {ο τοπιονθ {ιο (αι/ο/ορίος. 

ΙΧ. ΤΠ ΟἩπρίογ τοσοτά οἵογ τοΓα (ποπ 
Ὦγ οἳτ Τ,οτὰ, οὗ νο οβ]οσίίοπα Ὀτουρ]ί (ογννατὰ 
ΡΥ νο Ὦ]πείκοςν, 

]. παρόγων] '' α5 Ἰο ννην ρπμκίπσ ὮΥ, ο π]οπα 
[νο κίγοςκ]. 8ου Μα, κκ. 90, Ματς, Ἐν κν 51. 

σετ λά ὃς ἔκ γεν] Αλπά σοπκοφποπί1γ ἱπουταθ]α 
ΡΥ αγ Ἱμπππαῃ ατΙ, 
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τησαν αὐτὸν οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ, έχοντες" “Ραββὶ, τίς ἥμαρτεν, οὗτος 
.. ε » 3 -- ϱ/ ᾽ - 3 , τη, -- ” 

{ οἱ γονεῖς αὐτου, ἵνα τυγλος γεννηθη; «ἀπεκρίθη ὁ Ιησους" Οὔτε 

0ΗΝ 6ΗΑΡ. ΙΧ. 2---7. 

5 

] 

τ ε/’ ” ε - 3 ., 3 Σο . . »ν . 

οὗτος ηµαρτεν οὔτε οἱ γογεῖς αὐτου" αλλ ἵνα φανερωθῃ τα ἔργα τοῦ 

Θεοῦ ἐν αὐτῷ. μὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός µε ἕως 4 
α]1.5,9. 
4 5. 10, 
πίτα 1, 85, 46. - ’ Ε - ” - ’ 

ἐν τῳ κουµῳ ω, φως εἰµι του κοσμου. 

, ΄ 3 ε«/ 3 δ. 

ἡμέρα ἐστίν' ἔρχεται γὺξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάκεσθαι. ὅταν ὅ 

Ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ ϐ 
κ, , . - Π π . . . 9 . 

καὶ ἐποίησε πηλον ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλον ἐπὶ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ὕπαγε νίψαι εἲς τὴν κολυµ- Ἱ 

3, τὶς ἡμ. οὗτος ἢ οἱ γο.] Ξοππο οῇ ἴ]να Ὀεεί Οοπι- 
πηοπίαίους ΟΠ] Οναί (ηοτο 19 Ἠθτο α ΤΟΓΕΤΟΠΟΘ {ο 
Όιο ἀοοίτίπε Οἱ 1ο προύὔπαρξις, Ρτο-οχίδίοπος οῇ 
βο18: ΟΓ ΟΓ {6 µετενσωµάτωσις, ΟΙ µετεμψύχωσις, 
(ταπβπαἰστατίοή οὗ 5ος Ἱπίο οἴ]χοτ Ὀούίος, Ὁγ νν σολ 
ναί α εοι] Ἰαὰ ἰπησθά ἵπ οπς Ὀοάγ παὶρΏί Όε ρι- 
ἰδ]οά ἵπ αποίοτ. Οἵοτς, Ἠοννενοτ, α5 Τρ], 
Γααρο, απά Τπση., ἆἀθεΠπΥ Οκ πιαϊἰπίαἰπίης ναί 
ἵ οπηποί ο ρτονεὰ ναί {πε ον Ιπ ία ασο ο 
Οκ λοἱά αηγ 8αοἩ ἀοοίτίπθ. Βυαί ρταπίίης Ενας 
Όνο αΠτπιαϊνα οπηποί ορ. Ῥ)ουεά; γεῖ πεῖ- 
Όποι οσπ ἴο ποσαίσο; απιά οοηβἰἀοτίησ ἴλιαί Όινα 
ἀοοίτίπα ναδ Ἠο]ά ἵπ Ὠνο βαττουπό πρ πα ποις (68- 
Ρεοία]]ν Γρυρί), 1 εεσπας ποχί {ο ἱππροφείρ]α, Ολα 
Όιο ἀῑκοιρ]ος οῇ ᾗοδας 5]λου]ά ποί Ἰνανο Ἰνοστά οϐ 
νο ἀοοίτίπα, απά Γε]ί 5οπιθ Ιπίοτοςί αὐοιί . Τη- 
ἀ4εσὰ }οδορᾗ. Απ χνΏ. 1. 5. αά Βο]1. Π. 8. 14. Π. 
ὃ. ὃ. ροβί1νε]γ αίἩτιης, ἴ]λαί ἴπο Ῥ]νατίδοςς (ν1οςς 
ίοηοί5 ννογο σοποτα]]γ τουθίνοὰ Ὁγ {νο ροορ]ο, απά 
νο] Κποννῃ, αἲ Ἰοαδί, ΙΓ ποί (ινοταβ]γ τοσατάοὰ ὮΥ 
νο Αροξί]ο8), ἀῑά Ἰοἱά νο ὮγίΠασοτεασπ ἀοοίτίηπε 
ο) (νο πιο[οπιμκιο]ιοδί. ἈΒοδίάςς, ἴο Ἱαπσμασο ἶ8 
ποί οΓ μοφί{ἡπο Δο[ἰο/ ποοκίης {ος οοπβτιπα({ομ, δα{ 
οΓ ἀοιιδί 5οοκῖπς Γοτ Ππ[ογπιαίίος.. ἜΤ]είτααθείίοη, 
α5 {ο ναί οπαςες (5 παίιτα] Ῥηπάποςς, τορίοὰ 
οἩ {ο ΟΟΠΙΠΠΟΠ Πποίίοη (ργονα]οηπί αἱδο απποηρ Όιθ 
Ηοαίποι)}, Οναί αἲ] ἀππσοτοις 4ἱ9θαδο», ογ στίσνοις 
οαπ]αη]ίτος, τηε Ἠανο βασῃ ργοάισοᾷ Ὁγ Όνο ἵῃ- 
(ογνοπίίοη ο, βοππο Ἠθίποις βἶπ, Πίο {Που Ὕνογο 
πησπηί {ο Ῥιπίῃ. Α ποῖοῃ Ηκεῖν {ο νε Ἰο]ά Ὁ 
Όποδο. νο Ἰνεά υπάςτ α ἀἱεροηδαίίοἨ, νο 
ἀννο]ί πο ἵπ (οπιροταὶ απά οοτροτεα] ρα 5η- 
τησοηί, Ἀονν, ἵπ αρρ]νίπς 5 {ο [πα οπ5ο ο πΗΥ 
ἀἱδοακο νν]ο]ι Ὀνο[ο] α ΡΟΓΣΟΠ ΤΠ ιο οοσ5ο ΟΓ Πΐ8 
Π[ο, ἴποτο να ΤΟΠΒΟΠ [ο Ρροτρ]οχίίιγ; ἶποο 1 
πηϊσΏί Ὄο το[ογγοὰ οἴ]ιοτ {ο Ἠΐ5 ο/η εἶπ, ος νο 
αἶπ οῇ 5 ρατοηίς: [ος πο 9 ον Πκοννῖκα Ἰε]ά, 
Όναί Όνο επ ο ρατοηίς, νο πο εαβοτοά Γοτ Ὦγ 
ποιηβο]νος, ννας νἰκ]τοὰ Ρο (αῖτ ολ]άτοῃ ΤΠ {1ο 
{οτπι ο) ἀϊβοπδο ος οα]ππηίγ, 36ο Ἐσο]ις. χὶ. 58. 
Βυϊ Ἰουν {ο αρρ]γ Οπής {ο ἴο σᾳ5ο ΟΕ αΠΥ ἀἴδοιδο 
Ρο ο ἃ ΡΟΤΒΟΠ, οσσαδ]οποά πο Π]ο ροτρ]οχ/{γ. 
Ίονν [οτ α εοἰατίοη οὗ Επ]ς ἀἰβιου]1γ νο ἀῑκοίρ]ος 
αρρ]γ---ννοί]νου νν νο ἀοσπια οῇ πιοίσΙΡΒΥ ΟΊιο- 
βἰς ἵπ νοῖγ πη]πάς, οἵ πο, οπηποί Ὁο οθταϊπ]ν 
ἀστοτηι]πσοά, Τ]ηο {οσπιος, Ἰονονοτ, ἵ8 {ιο Ππογο 
Ρτοῦαβ]α. 

9. οὔτε οὗτος ----αὐτοῦ.] Ἐοροαί ἵνα τυφλὸς γεννη- 
60, Γης ρλπάποςς {9 ΠΟΠ πο δἱπ, εἰίογ ἵπ 18 
Ρατοηίς οἳ ἵπ ἨήΠΙΦο]Γ. 

--- ἀλλ ἵνα Φανερωθῃ, ἃοι] ΛΙ ἀλλὰ εαρρὶγ 
πυφλὸς ἐγεννήθη [τοπ ἵνα τυφλὸς γεννηθῃ. τι 
Ι.,οτὰ ἀῑὰ πο νοπσ]ικα[ο {ο σῖνο ΠΠΥ αἨκισε; {ο χο 
ὑπφηίγη, Νο] ορθής {ο Ἠπνο νσου οοπορα]οά πη- 
4οτ 9 ἰπίσγγορπίοτγς Ὀί (ας νηση αλκοά, Τακο 
χι. 93, “λτο Ώνογο [ον ναί ο βανθοά Τ”} ἤχου 
αἰίοιΗίοιπ οπ α ΠΠ οἳ π ρτοπίθγ Πποπιοηίς 
παΠΙΘΙγ, Όλο πα, ναι Οοὰ ρογπη(ς ἀἱκοπκος {ο 
α/Πἱοί ππση [ο Ἠϊα οννη νεο ΡΗΤροβθες Γρ. [ος 
πο πια (οβίαἴοι οὗ Η]ς οννη σ]ουν ἵπ νο παΐτασ]α 

ψοτκεά ΡΥ Ηὶς Μεκείαμ; οπε οῇ ν]οβς «ὔατας- 
τογϊκήο ππΙτας]εΒ (5εε 8. Χαν. ὄ.) 1 να ρτορ]ο- 
εἰεά, «Που]ά ὂε σἰνίηρ εἶσ]α {ο ενα Ὀ]ιπά. 

4. ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι, αἱ Τ]νε οοηπεοίἶοη 18 
Ῥθ8ί (τασεά ὮΥ [αππρε αδ Γοἱἱοννς: '' Βγπιο [1 καν 
1ἱ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ Όλαῖ Ώνεκε ννογκς εἸου]ά ο [πονν 
Ρεγ[οτπιεὰ [ποῖννἡηνείαπάἶπα Όνε οὐ]εσίίοης οἨ {πε 
βοοτθ οῇ ρτιάεπος]; ποιο [1 τερεαί] νν]ή]ε ενα 
Ι8 γεί πιο απάἀ ορρογυΙ(γ, Γογ Όνα π ση ἵς οοπῃ- 
ης. Ἰπ ἔρχεται νὺξ, ἃτο. ἴἶχετε ἵδ ρτουαῦ]ν απ π- 
ασο, α. ᾱ. Ἅρῃς ἆαγ ἵ9 {νο τὸ ἐνεργὸν, ἴἶνε ἴἴπιο {ος 
Ῥηδίπθεςς Μα 5 ιο ἔεπιρις ἰπορρογίιπιηι 
πιοσοίίο. 30 νο (1εγπππΠ αἀἆασε, “'Ώἱε παςί ἴδι 
πἱειπαπά)ς Γευπά.”. Όατ Τιοτὰ ππθαπί «πετεῦγ Το 
Ἱηήππαίο, ναί Ἰς οοπίπααηο να τηε νου] ο 
β]ιογί, απ ναί ιο «Ἰλου]ά ποῖ Ίοπρ οἴίιεγ οοηνίποθ 
Όνοπῃ Ὦγ 5 πηίτασίθς, ος οπ]σηίεν Όνεπι Ὁγ Ἠ]8 
ἀοοίτίπε», 

ὅ. ὅταν --- ὦ] “π5δ Ίοπς αἱ Ταπι, ὅο. ο 
ὅταν Ἠπ8 {Ἠε 5εη5ο ο{ ἀηταίίοη οῇ πια, 1 τοφίτες 
Όνο Ῥ0]αποίίνθ. Φῶς τοῦ κόσµου ἀοποίο» Ἰνοίῃ νε 
επέἐσ]ιέεπε απὰ λα ῥήεκδεγ οἳ ἴο ννοτ]ά: {ση ἴνε- 
ἵπς α ππθίαρ]ος Ὀοῖ]ι ο) Κπονν]εάρο απ ᾖαρ ίπθνς. 
5ρο Εκεί, νΗΙ. 16. Ῥς. κονΠῖ. ΕΙ. οκ. 4. ο οἶνη 1. ὅ. 
Τη οππιοπί ννας ἀοιμί]οςς εασμεςίεὰ Ὁγ ἴνα 
οπεθ οΓ (16 Ε]πὰ πιπη. 

6. ἔπτυσε ---- τοῦ τυφλοῦ.] Τ]ο τθπβοἩ γην Ες 
ποίῖοἨ (Ὁν ν]ο] Ὕναςθ πισαπῖ ἴο Ὦς εαρροείοὰ απ 
ἰάσα οΓ Όνε οο[[γίπηε, οἵ εγε-βα]νε) ννας οπιρ]ογεὰ 
(ὔποισ] 1ξ οου]ά {π Πἱςε]ῇ οοπτῖυαἴο ποιλήπσ {ο να 
ουΓ6) ν]] αρρεας Γγοπα νο Νοῖος οἨ Λατ νι. 98. 
απά ΕΙ. 90. 

Τ. νίφαι] ϱν ννακ] (ηγκθ]ῇ ργοῦαβ]ν νο ογος 
οπ]γ: ΓΟΓ νίπτεσθαι ἀθποίεΒ {ο ννακ] ἃ ρατί ΟΠΙΥ 
ο) Όινο Ὀοάἆγ, ν]]ο λούειν ἵ9 {ο γναςῃ οἱ Ὀαίμο πο 
νηοἱο Ὀοάν. Της ἀῑδμποίίου ἶ9 εχργοκε]γ πιατκ- 
οὐ Ἱπίγα χΕ]. 10., ννηθγθ λελουμένος ἶ8 αβεὰ οἩ Ἠἶπι 
Ἠηοφςςο Ὑν]ο]ο Ὀοάγ ἱ9 ναδ]οά, απἁ {νο νετ νί- 
ον 18 ἀλλὰ ΝΕ] τοὺς πόδας. (Ματκ]. απά 

αππρο.). ϱοἴονίοις Πήποτ. Ηίετος. ϱ. 993, ατοκίς, 
Όναί Ος ουπίαῖη ἵς πιποἩ τονετεποεὰ Ὁγ Ὀοι]ῃ 
Ο γίδα απά Ῥωτία, νν]νο αφο νο νναίθτ {ο νναβ]ῃ 
Ότο οὖγος να ἵπ οργίαῖη ἀἰκοτάσγε οἱ ναί ογραη. 
Όη κολυμβήθρα 899 Νοίο 8αρτα ν. 5. Ἐηής οτὰστ 
ας σίνοῃ {ο ἵτγ Εὶς Ρα]. 
ιο ννοτάς ὃ ον ἀπεσταλμένος Ἀτθ Ὦγ 

Ἰ)αβκοπ τρ] παπά Καπ. οοπεἰἀρτοὰ α8 α σἶοεε; 
ας νν νου ί τθπδοης δἶπος 6Υ ατα οπιί οπ]γ 
ἵπ ἵννο Οτἰοπία] Ὑετείοης. Άονν Ὑετείοπβ ατο αἲ 
Ῥορί Ὀαῖ εἸοεπάςτ ονἰάσπορ [ος Όνο οπεκείοπ οΓ 
οἼπακος Ἠέε]ο πθοθβκατΥ ἴο νο 86Π86; απά ο 
οπι]κείοῃ οῇ 1ο ... Όνοβα νν]νο ντο νντῖϊ- 
ἵπα Γοτ νο Ἠκο οὗ Οτἰεπία] τοπάθγα πιαν ὃς οακί]ν 
ποσουηίοὰ Ρος. ω πο οαππ ὃθ οί κετῃ Ὀας ναί 
Π ἵν ποπµἶπος ΠΟΥ πο οἴνππο πῖοτρτοία- 
σης οὗ πππηος νετ ἴποἨ νοτν υβυα]ς ο το]ρλι 
ο «Ἠοννη Ὦγ πΊαηΥ οχαπηρ]ος οἳ]ν Γοπη νο Βοτίρ- 
(αγα] απά νο 0 ]ηδείσα] νυτίίοτα, οερεεἰα]]ν ΈἨηςγά- 
άρα; Ὀνοισ]ν πο] πνο υευα]]ν Ργονεὰ 
{αρα Ἰπίο νήσο] ἰσποταπί οἱ ΠΠ ννατΥ Οτί]ος Ἠανε 
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βήθραν τοῦ Σιλωάµ (ὃ ἑρμηνεύεται, ἀπεσταλμένος). ἀπῆλθεν οὖν καὶ 

ἐνίψατο, καὶ ἦλθε ῥλέπων. 
π - Ἆι Ὦ ν ’ / ᾽ 

86 Οἵ οὖν γείτονες καὶ οἳ Φεωροῦντες αὐτὸν τὸ προτερον οτι Ττυφλὸς 
7 3 τ 3 ς , - » 

9 ἦν, ἔλεγον' Οὐχ οὗτός ἐωτι ὃ καθήμµενος καὶ προσαιτῶν; ἄλλοι 
τ ΄ 5/ Ἀ, . 

ἔλεγον ' Ὅτι οὗτός ἔστιν ἄλλοι δε Ότι οµοιος αυτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος 
5 τ αλ. ν 2 Π , ο 

10 ἔλεγεν Ὅτι ἐγω εἰμι. Έλεγον οὖν αὐτῷ" Πῶς ἄνεῴχθησαν σου οἵ 
Ὢω σ ’ 3 - 

1 ὀφθαλμοί ; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν ανθρωπος λεγομενος 1ησους 
Ν . ’ .. - ’  . ᾽ 3 νι 9 στ) . ο 

πηλὸν ἐποίησε, καὶ Επέχρισέ µου τοὺς ὀφθαλμους, καὶ εἰπέ μοι" Τπαγε 
- ᾽ 2 ΄ 

εἰς τὴν κολυµβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νγίψαι. ἄπελθὼν δὲ καὶ γιψά- 
’ αν] 5 δω. Ὁ » , ὸ 3 

19 µενος, ἀνέβλεψα. Εϊπον οὖν αὐτῷ Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει Οὐμ 

οἶδα. 
.) , 5 3 

13 ᾿αγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τὸν ποτὲ τυφλόν. Ἐν δὲ 
[ή ., ᾽ . . ΄ κ ο -” Ν Μη 5 3 - ... 

14 σάῤβατον, Οτε τὸν πηλον ἐποίησεν ο Ἴησους, καὶ ἀγέῳξεν αύτου τους 
” 3 3 ω - κά 

16 ὀφθαλμούς. Πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἳ Φαρισαῖοι, πῶς ἀνέῤλεψεν. 
- 3 3 

“ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς ΙΠηλὸν ἐπέθηκέ µου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ 
’ , 5 . . τ ς 

16 ἐνιψάμη», καὶ βλέπω. Ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές Οὗτος ὁ 

3856. 

3 - - ς/ ο ; 2 » ’ 

ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, Οτι τὸ σάῤῥατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι 
- ς ω .. . 

ἔλεγον" Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν ; 

Ιτ καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖ. «4έγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν Σὺ τί λέγεις 
3 5“ »” ᾽ 3 . ΄ ς ᾽ 3 ι 

περὶ αὐτοῦ, ὅτι ηγοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὉΟ δὲ εἶπεν Οτι προ- 

(α1]επ. Όεε Ῥοτποπι. ]δετίαί. 4ε (ο. εν) 
Τεςι. 

---ᾖλθε] {ον ἀνῆλθε; α [τεηπεπί βἰσπ]βεαίίοῃ. 
Β. τυφλός] πε τεαάῖηα ἶ5 Ἠετε ποθγίαίη 5 

εοτετα] απε[επί ΛΤ33., ὙεΓβίοΏΒ, απά 8οπιθ Ε- 
Ώπετα, Ἰανίπσ προσαίτης, ΝΥΠΙΟἩ 9 Ῥτε[ετγοά ὮΥ 
πιοβί (τίς, απά τεσε]νεὰ Ὦγ αἱπιοδί 6Υ6τΥ Εάῑίος, 
[ποπι Οτιθεὺ. ἴο Ξομο]σ: Ραί, ἵ «οποεῖνε, ο Ἱπ- 
ευ/Πείεπί στοιπά». ἸΝήσμενετ Όε ενα ἴτιε τοπ - 
πα, οπρ πιεί Ὃες απ ὑπίομ[ίοπαί αἰογαίοπ; {οΥ 
πειτπετ εοπ]ά Ὦε α σ]οβ οἳ ἴ]α οίετ, Ἀον 
ΕθεπῃΒ πποτο ρτοῦαβ]ο ναί τυφλ. ανου]ά ὃε αιίεγεά 
{πῖο προσαίτης, ΤΗ προα. ΙΠΙΟ τυφλ. Απά 1 5β- 

Όναῖ νε Γογππετ αἰτετα {ο νναβ πηπάθ ὮΥ νοςθ 
ψ]νο ἐοο]κ Εἶνε ὅτι [ος α επµκα {σε εσπ]πιοίοπ. Γ]ναβ 
{τ {5 ἵῃ να Υεγείοης τεπάετοὰ μία, ΟΥ ἠποά. Απᾶ 
Γ Ον ννοτα να τἶσηί ἱπίοτρτείαίίοῃ, ο 86Π8θ 
νιου]ά γην τοφαίτο προπαίτης ΕΠ τυφλός. Βιυ 
{μμ οἵ θεωρ. α. τ.πρ. Νον]ά γ1ε]ά α Γεεῦ]ο 96Π8ο; 
απά ὁρῶντες Ννου]ά ὃς γεφήτος, Ποῖ θεωροῦντες. ΤΠ 
εἰνοτί, ἴἴνοτε «απ ο Π1]ο ἀουί θαί Όναί ἴσποταπος, 
οι ἱπασπίίοῃ {ο ιο Ε{ε/Ιεπίηπι ἵπ οἵ θεωροῦντες 
αὐτὸν ὅτι ἦν {ΟΥ οἱ θεωρ. ὅτι αὐτὸς ἦν, Ιοά {ο ο πιῖν- 
ἴκο απά αἰτεταίίοι ἵπ αποβίίοη. Απά βΓο]γ 
συ βλ. ἵπ [αν πποτο κατα ῦ]ο Τη 46Π80 {άΠ προσαίτης. 

ϱ ΠΙαΥ τεπάετ: “ Απ ὀνορθ νν]νο Ἠά 86ϱη, 18- 
σετιαηεά, απά ποννη Ἠἶπι {ο ὃο υ]πά, ο. Τη 
ἵς πιεηήοπεά ἵπ ογάστ {ο ρ]ασς νο ονίάεπος [ος 
να πήγηο]α ἵπ α αίτοπᾳ ροίπί οὗ νίονν, ππά α]νονν 
να τπι το οἱ οο]]ηίοη ννας ἱπιροβκίρ]ο, Τ]ο 
Ε πο, ς πάθος, Ίνηνο ν/γίση τυφλὸς καὶ 
᾽ πε, 5 [ουπᾶ ἵπ α ον ΜΑΝ, απά Γμαίη Υεγ- 

: ης Ἰνο ἵν πο ασομκίοπηθὰ {ο ο ο οχποί; 
που να  πεερεκαγη, Γοτ νο Ἱπίοτ οἰτομπιμίπησς 
εσπικα ο Ἡπν να κη]πθφπσηί ΠΑΓΓΛΙΟΠἾ, Τ]νο 
Οπής νο Γοησᾷ νο ἑακί οἱ Όνοκο Μδ5,, {ε 
επου]ά «ορ, πετο Ἰπάπσσα {ο οσπεσσί Όλο τοπὰ- 
πα τυφλὸς καὶ προσαίτης Ἰνδοπηκο 1ογο ἵν ΤΟΊΜΟΠ 
(6 -- -- πτωχὸι τυφλὸν ΥΠΑ 48 ΟΟΠΗΙΠΟΠ α 

Ρηταςς ἵπ (τεεζξ, α8 οῶσιδ γοσαίογ ἵπ Γιαῖπ ; Γοτ 
Όνο Ὀ]πὰ ννοτο αἱπιοςί αἱνναγς Ώθσρας. 

Ὢ. ὅμοιος αὐτῷ ἐ.] Ἐοτ Ώιε τοβίογαί(ίοη οῇ 5ἱσ]έ, 
απά λα 1ΟΥ οοπδεφπεηί προ 1ἱ ννοι]ά σίνο α ἀἱ[- 
{ετεπί αἰτ {ο Ἠἱ5 νο]ε οοιηίθπαησθ. 

11. ἀνέβλεφα.] “1 τοεσεϊνεὰ εἰσ]ί. 
19. τοὺς αρ.) ἱ, 6. ἴιο Βαπμθάτίπι, [πο [άτ 

ρτεαίετ ρατί οΓ ποπ Ίνετε Ῥ]ατίσοςσς. Τ]αϊ ἴεςδα 
ν/θγς ἴ]ιε ΓΙΙ2ΥΑ, ἶ8 ρ]αΐη {τοπα νν. 22 ἂν 94, 

15. µου.] Τη ροβΗἶοη οῇ µου Ιπείεαὰ οῇ ελα 
αετ ὀφθ., 18 Γουπά 1π πιοβί οῇ πο Ὀδεί ΜΒ. απά 
εασ]γ Εάά., απ 18, ντ τΘαδοΠ, τοσθἰνεά ὉΥ αἱπιοςί 
πα] Γάῑίογς Γτοπα Ὑγοίς. {ο Βο]ο]1. 

10. παρὰ τοῦ Θεοῦ] 9ο]. ἀπεσταλμένος, οοΠΙΤΠΙθ- 
εἶοποαά {ποπ (αοά, 

----τὸ σάββ. οὗ τηρεῖ.] π 11] αάναποο {ο 
δαπιο «Ώαχρο ναί ὁοδς Ἰαά Ὀο[οτο τοβιίοὰ (6. 
γ. ὃς Υ.) βἶπος {Που Ἰαὰ πο οίπογ Παπά]ο οῇ ασοι- 
απἴοῃ. Βυπί Ἰετο εβρεοία]]γ ἀοος (ιεῖτ πιαίορ 
αἰήπο (Ἠτοισῇ πο ΠΊΠΙΦΥ σαιήο οἱ Ἠγροογίδγ υγ] 
πλ]ο ΓΠ6Υ εοοκ {ο ναι] τ απἆοτ {ο ραἱςο ο γο- 
ἠἰσίοπ. (1,απιρο.) 

--- πῶς ὀήναται ἄνθρ. ἆμαρτ.] ὮΥ ἀἄνθ. ἆμαργ. ἵ8 
Ἰνθγο ΒΙΠΙΡΙΥ πιεπηί απ Ἱππροδίογ. Τ]ο ατσαππθηί 
ἱ8, επαί απ Ἱππροβίος κ οαὶά πο Ρο οπάιοὰ Ὁγ αοἆ 
νι πο ροννοτ οῇ ννοτκίπρ παἰτασ]θς; απά ναι ἰΓ 
βο οπάμοᾶ, Ἠε γης ϱ]αίπ]γ οοπιπἰβΣίοποά Γοπι ΟΠ 
Μαρ]ι, απ οο]ά νογο[οτο ἀΐδροπδο ντι αΠΥ τινα] 
οὔβογναΠοθΒ. 

ΙΤ. σὺ τί λέγεις --- ὅτι ἤνοιξε, ἃ οι] Ἴ]οτο 8 πο 
οσσαβίοι (νι Ταππρο παπά ο λοτκ) {ο Ῥτουκ πρ 
Όνο οπίοπσοο ἵπίο νο Ἱπίοττορπίίοπα, “ πι 
βαγο»ί νοι ο Ἠήπα Ί ναί Ἰνο να] οροποά Οήπο 
ογον 1”. Έοτ θνουμ]ν ροοἶοιΒ ΓΟΠΒΟΠΕ ΠΙΑΥ 6 α- 
ἀπσθᾶ ἵπ (πνουτ ο) Οναί πιοᾶς, γο (πα ἴ]νο κεοσπά 
αποκήοῃ νου]ά Ὁο βαὔ]ο, ὕοσπακο Πέ Ἰνπά Δε/ονν 
Ψοοῃ ρΗΗ, παπά Όνο ΠΛΗ Ἰπά πιπη([ον]γ τοσσγοτοὰ 
Πήν εἶρηα, Ἡ ἵν Ὀοίίου, νι απ Ότο αποἰοπί απά 
Πιο πούστη (οπηοΗσ{ογ, {ο αβκίρη Όλο 86Π8ο : 

“0 
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φήτης ἐστίν" 

0ΗΝ 6ΗΑΡ. ΙΧ. 15 --- 26. 

3 τ 3” - .. “τηυ ᾽ 
Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἳ Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, οτι τυφλος 18 

στ , ΄ ε. . » .) - - νο . 

ἡν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέ- 
ε ᾿ Ὁ ͵ . - 

Ψαντος καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς, λέγοντες' Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, 19 
ε. - , ε, ᾽ ’ - Γ . 3 

ον ἡμεῖς λέχετε οτι τυφλος ἐγεννηθη; πῶς οὖν ἄρτι ῥλέπει; «πε- 20 
/ κα ς ν εκ -. κα. . », ο τ , 

κρίύησαν αὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτου καὶ εἶπον' Οἴδαμεν οτι οὐτός ἐστιν 

ὁ υἱὸς ἡμῶν, καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη" πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδα- 91 

μεν) 

κ Ἱηπίτα, 19. 49, 

. , ” ς 3 - ᾽ 2” ᾽ ε ” ε) 3 9 ουν 

{ τίς Ίνοιξεν αὐτοῦ τοῖς ὀφθαλμοὺς, ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν' αὐτὸς 
΄ ..4 ’ . 

ἠλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε αὐτὸς περὶ αἱτοῦ λαλήσει. 3 Ταῦτα 59 
Ξ « - ε] α εϱ/’ . ᾽ ΄ - ” ) / 

εἶπον οἳ γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ιουδαίους" ἤδη γὰρ συνετέ 

Φεωτο οἱ Ἰουδαῖοι, ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήση Χριστὸν, ἀποσυνάγωγος Ἵ , 
, ᾽ ” »” 2 ” τ νὰ ς 3 

γένηται. «ἀιὰ τοῦτο οἳ γογεῖς αὐτοῦ εἶπον" Ὅτι ἠλικίαν ἔχει, αὐτὸν 959 

ἐρωτήσατε. Εφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον ὃς ἦν τυφλὸς, 94 
φ ε) . ᾽ ’ - ας « - Ὅ ϱ ε ” 

καὶ εἶπον αὐτῷ" «Ίος δόξαν τῷ Θεῳ' ημεῖς οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρω- 
ζ ς ΄ 

πος ουτος αμαρτωλός ἐστιν. ᾽πεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν": Εἰ 55 
7 | ” 3 ια . Γι) ” . 

ἁμαρτωλός ἐστιν, οὐκ οἶδα". ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὤὦν, ἄρτι βλέπω. 

1ἶπον δε αὐτῷ πάλιν" Ἰϊ ἐποίησέσοι; πῶς ἠνοιξέ σου τοὺς ὀφβαλ- 56 
. 

ἑὁ λ]ναί καγοςί έποιι (1. 6.) νν]χαί ορ]πίοη Ἰαδί έποι 
ο) Ἠἶπα, ἵπ ναί Ίο Ἰαι ορεπεὰ {πίπε «γς65, οἵ 48 
ο Ἠὰ5 ορεπίηρ (μ]πο ογες 1 

---προφήτης.] ὙΝοι «έ ενα Ῥτορ]εί [οτεῖο]ά ὮΥ 
Μοβεν’) (48 8οπιθ (οπιπιοηία{οτ ιρρρςς), {οτ ναί 
(ας .9 ΜΠάά]εί. Ἠας οΏεετνθς) ννου]ά τοφαῖτο ινα 
αγίείε,; Ὀπί α ρτορ]ιεί, θεῖος ἀνήρ, πδ ΕΜΙΗΥΠΙ. εχ- 
Ρ]αίη5 19 ρ]αίπ [τοπα νν. 9ἱ δι 00. Ενα νο πιαΠ 
εοπβἰάθγοά 9 εδαβ οπ]γ α5 51ο; οετίαἰπ]γ ποί Ίλθ 
ΦΟΠ οὗ (οἀ. 
18. οἳ ουδαῖοι] 1. ο. 6 Φαρισαῖοι Ὀθ[ογθ ΠΠΘΠ- 
Ποπθά. ᾿Εφώνησαν, “' Ἰνπὰ «απιπποπθς.” 

19. οὗτος ἐστιν --- ἐγεννήθη.] ἵαπιρε, Ματκ]., 
Καῑπ., απά Τηπα. πι]ς ἄνδι νο ααοδίῖοης ατο 
Ίποτο Ὀ]οιάεά Ιπίο οπο, 1. 6. "5 (5 γοιγ 5οπ 1 
Γο γο βαγ Ἠθ ννας Ῥοσπ Ὀ]πά 137. 5αοἩ ννου]ά, ἵπ- 
ἀθεά, Όε {πο πποτο γοσυ/αγ ΠΙΛΠΠΟΓ ΟΓ οχρΓΘΡΡΙΟΠ Τ 
Ρε ἴ]να Ῥγοβοηί 185 ἴ]νο πιοτο εἰπιρ]θ, πίτα], απά 
οἰιαγας/εγἰκἰο ΟΕ 11ο ΡοἵεοΠ5; {ΟΥ 1π Ενοῖγ Ἰαρίο ἴο 
Ῥτοσσος {Τοπι ἠπίογγοσαίίοπ ἴο ἐπιρμία[ίοπ οί [γαπά, 
Όπου Ὀλατί οαί νο Ἰαίίοτ (νο 18 Ἱπαρ]ιοά ἵπ 
λέγετε) {οσρ//ιογ ιο] ἴἶνο {οτποτ. ἵπ νεῖγ αηἈλνοτ, 
Ώινο Ρατοηί5 ραδς ουεΥ Ὠνο Ἱππραϊπίίοι, απά οοη- 
ἰά6γ Το ν/ογά5 ας σοπαργοµεπάἶπσ έιοο φαεβίῖους, 
{ο νπῖο] που τορ]γ. 

3]. ἡλικίαν ἔχει] ἜΤ]α 8θηςο ἶ8, “ Ἠο ἵς ο{ απ 
ἃσο εα/Ποῖοηί {ο οπαῦ]ο Ἠΐπα {ο σῖνο {οβίΙπιοηγ. 

23. συνετέθειντο.] Ἠοτο ννο Ἠπνο α φἰσπίβεαίίο 
Ῥγασπαπα. ἈἨοπάοτ, “' αρ ορπιηηί οοπαἰ[ίο ἄεογοι- 
οραμ/,. 8 Ίπ Λος κκ. 50. Οµπ 8 15ο οὗ ια 
Ε]αρογῇ. Ῥακε. ἵπ νο ΜΠΙάά]ο οτ Ώοροποπί 9οπ»ο, 
«οο ΕΒυτίπι, (τ, κ 954. παπά Ὑ τη. Οτ, (Γ,. ΄Ὅμολο- 
γήση Ἀριστόν. Ξη8. ᾿Ιησοῦν εἶναι. 

---ἀποσυνάγωγος γένηται] “' εἸοα]ά Ὃο οχοοπι- 
πηπἰσα{οά.  ]νοτο ντο {γορ φοτί οὗ οχοοπῃ- 
ΠΙΠΠΙΟΛΗΟΠ {5οο Ἐοο, 3ΥΠ.), πο βοζοπά οἱ νη]ο]ι 
5 βαρροςοά το Ἐα Ἰθτο πιθαηξ, 

94. ὁὺς ὀόζαν τῷ Θε.] ία ἆοοβ ποί αἰσπίθν, 
ναί 1 ππρξ 8οοπα {ο Ἱπαρογί, “(νο νο ργαῖδο 
οὗ Όιν ουγο {ο (σα [απὰ ποῖ το ή πιαπ.] Έοτ 
Όνο αὔΏδοπος οἳ (ο Ατισ]ο κ] ποῖ ρογπξ ναι 
8θη86:; παπά νο ννοτὰς ατο α /όγπι ΟΓ οχργοβείοῃ 
οΏση οπιρ]ογοά ἵη πο Ο. Τ. ἵπ οτάςτ {ο κογίονε]ν 
πάπιοπίκ αΠγ οπθ {ο αροπκ νο (τῖ]ν (8ος ο. 
να, 18 Α. 19. 1 Ἀαπα, νι. δ. }6τ. κ. 10). “ος 
α ο (α8 [αππρο οὔνκογνος) ἶς α ἀοπ]α] οὗ νο οπη- 

πἰφοίεπος, Ἠο]ΐποςς, ἵταία, απά Ἰαείςο οὗ ο: 
απά ας νο νι {αγ οοπορα]ς νε ἵταῖῃ, ος ἆε- 
οἰατες α [α]εε]οσά, Ιπευ]{5 αἲ] Όνοςα ατίυαίος ο 
Όναο Ὠοείιγ.. ἜΤἶας νο Εοτπι να αφοά ννΊνεη α 
οοπ{Εβείοπ οΓ οτίπιθ Ίνας ἴο ὃς ννταπρ ΓΓΟΠΑ 4ΠΥ 0Π6. 
Τ]χε κεη»ο, ἴΊχ6Π, πιθαηί ἴο ὃε οχρτερεε 5, ''ζοη- 
[οςς (νο (γα, ἀϊδεοπιρ]α ποϊΠίησ: Ἰαξί οι Όθεῃ 
τεα]]γ Ὀ]]πά Γοπα γ ΕΙ, απά Όθδει Ἠθα]εά ὮΥ 
5 πια 1”. Τη6γ Ἰνορεά Όνις {ο ἀείεοί 8οπιθ 
[Γαιὰ ος οο]πείοπ; Όαί θείπς ἀῑδαρροίητεά, (ἨεΥ 
μονα ιο εχοοπιππαηἰσαίο Όνα πας ππιθς]- 
αἰο]ν. 

0. εἰ ἁμαρτωλός --- οἶδα.] ἜΤϊο Οοπιπιεπίαίοτβ 
ατε ἀῑνίάεὰ 1π ορΙΠΙοῃ ἃ5 ἴο νε εοορε απά εἩαΓ- 
ποίΐοτ οἳ 1νοςο ννοτάς, ἵπ Ὑνλ]ο]ι 8οπιθ τοσοσπίχο 
αἱ κὐπε]αέίσπ, Οοἱ]νθγς δαγοακπε: πεϊηοτ οὗ ννη]σ]ι 
γίθννς 56ε6πα ΝΕΙ] Γοαπάσά. Τ ἱ δε εν (νίθι Έταρ., 
«απποτ., (ατος., απά ἨΝΜΙΤΟΥ} ἔο ἴακο να ννοτᾶς ἴο 
ἱππροτέ, ναί Ίνε Ίνας πο Κπονν]οάσε οὗ ν]ναί νου α]- 
Ίοσος α. ᾱ. “' Τ]ναί ᾗεσις ἶ5 α εἴππετ Τ Κπονν ποῖς 
εἰ Ὀοίπα ραΐ [ος ὅτι. Βαῖ Όνο απθλοτγ Γοτ Ες 
εἰσπίβοαίίοιπ ο) εἰ ἵ Ῥτοσατίους: απά 1 που]ά 
Ώνογο[οτο τοἰαῖῃ νο αδια] 5οη9ο το/είεγ, ππά ἴακε 
οὐκ οἶδα ΤΠ π Ῥοριίαγ 8ΘΠ8Ο ἴο ἀεποῖε, { μῖνο πο 
ορίπίοη: Τ ανα ποϊμίηα ἴο 4ο νι ναί, Της 
νιουν 19 οοπβγπιθά Ὦγ νο ννοτὰς Γοἱ]ονίπᾳ, ἓν οἶδα, 
νήσο] 4ο πο ἱπαρ]γ Κπον]οάρο οὗ ποϊμή ὑοείάθς) 
Ῥαί οὗ οπο ης οεερεοἰα η. Ἠετο εί. μσ 
οοΠΠΡαΓΕς α ἰπαῖ]ατ η Ατκίορᾗ. Αν. 11Τ0. 
τίς τῶν θεῶν; Λα. οὐκ ἴσμεν' ὅτι ὁ' εἶχε πτερὰ, τοῦ) 
ἴσμεν. Απὰ Τ Ίνανο πιγκο]{ ποῖϊσσὰ ἴἶνο Γοἱ]οννήηᾳ. 
Ατὶκί, Ῥαο. 231. οὐκ οἶδα" πλὴν ἓν, ὅτι (Ἴνεχο ννογάφ 
Ὀοίης αἶκο 4η αΠβΜΘΓ Το ἃ φποείίοη). Ευρ. ΕΙ. 
Τ09. οὐκ οἴδα, πλὴν ἓν ---- Φόνιον οἰμωγὴν κλίω. δορ. 
(ά. 0ο]. 1161. τί προσχρήζοντα τῷ θακήματι; Οὐκ 
οἶδα, πλὴν ἓν, σοῦ γὰρ κ.τ.λ. Ειρ. Ἱρήν, Τατ. 
ποδαποί; Ἕλληνες, ἓν ποῦτ οἶδα, κοὺ παραιτέρω. 
Ἠοτο. Εητ. 1116. οἷκ οἶδα, πλὴν ἓν --- πάντα 
είποο Ἰνς τοπιπῖηοὰ οοηείαπί (θςΓΙΠΙΟΠ 
ιο νο (ταῖς απά ννου]ά Ὃν πο (τοπία ἴνο Ἱπάν 
το ἀἰκκοπηδ]ο ἴἶνο Ἰνοποβί νν]]ο]ι Ίο Ἠπά τοσοϊνεά. 

90, στ. ΤἼιο Βαπμοδτίπη πον) ααᾖρ ἀον 51π1ο 

υστυ 

τὰ σά. Τγηας Όνο πιαη νους 4 οταν (ο σα) 
η Ὀδυτίηρ 

αποείίοπ Ῥο[οτο ρτοροβθὀ. Α ἀενῖσε, Ὦν 
ίσο] που ορθά {ο ἀθῖοοί κοπιο ἵπ 
Ἠ8 {ος πΙΟΠΥ, Ισ παὶσ]ῖ είαπερ Γαἷκο οη 
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9Ἱ µούς; ᾽Απεκρίθη αὐτοῖς' Εἶπον ἡμῖν Ίδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε' τί 

πάλιν Θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς Θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι ; 

ϱς Ελοιδόρησαν οὖν αὐτὸν καὶ εἶπον' «Σὺ εἲ μαθητὴς ἐκείνου" ἡμεῖς 

29 δὲ τοῦ ΠΜωῦσέως ἐσμὲν µαθηταί. Σ"Ηαεῖς οἴδαμεν ὅτι ΛΙωῦσῇ λελάληκεν 
- ο 3 , 3 3 ς », 

3 ὁ Θεός" τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πὀθεν ἐστίν. “Απεκρίθη ὁ ἄνθρωπος 
νο εή 3 » ο 3 υ 

καὶ εἶπεν αὐτοις' ἔν }αρ 
, ΄ ω 5! ς -- 3 

τούτῳ «ὦαυμαστον ἐστιν, Οτι ουμείς οὐκ 

987 

Υ Βαρτα 8. 14, 

3 αἱ Δ 3 ’ τ 2, . ϱ/ " . ς 

31 οἴδατε πόθεν ἐστὶ, καὶ ἀγέῳξέ µου τους ὀφθαλμοις. Οἴδαμεν δὲ οτι εξ 15.39 

ἁμαρτωλῶν ὃ Θεὸς οὐκ ἀκούει ἆλλ᾽ ἐάν τις Θεοσεβὴς ἡ καὶ τὸ θέλημα 
3 - - ’ 2 ’ ., ” νο 2 3 ’ ο », Ξ 

39 αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἄκούει. «κ του αἰωνος οὐκ Ἰκουσῦη, Οτι 1οιξε 
. - ο .᾿ τ η κ 

τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγειγηµένου. Ἐϊι μὴ ην οὗτο παρὰ Θεοῦ, 
3 λος’ - Σς, 3 ΄ Ἅμνς . δ ο..ς. ς 

84 οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. «Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ" Ιν ἅμαρ- 

τίαις σὺ ἐγεννήδης ὅλος! καὶ 
3 - 5/ 

30 ἔζω. Ἔκουσεν ὃ Ιησοῦς, Ότι 
3” - . ’ 3 

30 εἶπεν αὐτῷ «Σὺ πιστεύεις εἰς 

. ’ 5 - . 3 

σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν 
. 1. Ν ς 3 

ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω" καὶ εὐρὼν αὐτὸν 
. - σ 3 ” 

τὸν Τἱὸν τοῦ Θεοῦ; «Απεκρίθη ἐκεῖνος 

1εα. 1. 16. 

. στ ’ α , ο’ ’ 3 δα. 

31 καὶ εἶπε καὶ Τίς ἐστι, κύοιε, ινα πιστευσω εις αυτον ; 
ο στ ο 5 

εἶπε δὲ αὐτῷ 
- ΡΝ ς - ω κν 

ὃ ᾿Ιησοῦς" Καὶ ἑώρακας αὐτὸν, καὶ ὃ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν, 
- . - 4 2 αι 3 35 Ὁ δὲ ἔφη" Πιστεύω, Κύριε" καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. " Καὶ εἶπεν 

Όνο πλοία; ος {θγ Πορεά ναί 5οπιο αάἀῑδίοπαι 
οἰτουπδίαποςθς κα ἓ Πταπερίτα, {τοπ ΝΠίςἩ {ευ 
πιίσΏί ρ]α51θ]Υ τεαδοπ (αί {πο Ῥπάπεςς Ίνας ποί 
γεαί, οἳ, αἲ Ἰεαφί, ποί [τοπι 5 Ὀἰτίμ. Ἔπα ππαἨ, 
Ἰούνενετ, ἀῑ5είποί]γ Ρετοείῖνες ἰΠείτ αἶπις απἀ, ηΟ 
ΊοησεΓ αὐὶο {ο 8ιρρτοςς Ἰίς Ιπάϊσπαίίοη, Ιπρᾶ- 
Πεπί]γ εκο]αίπης, εἶπον, ὅνο. 

οτ. τί] {ος κατὰ τί, το]ιή. Οὐκ ἠκούσατε, πτεπά- 
εἆ ποῖί ἴο ναί ἵ φαί. ἜΤ]ε πεχί νγοτάς ατα 
ἱτοπίσα]: {ο νΥλ]ο] να βαπλθάτίπα τερΙΥ ὮΥ Ρτοβ8 
αθμβ6. 

- ἐλοιδόρησαν καὶ εἶπον] Ριῖ ΓΟΙ ἐλοιδ. εἰπόντες } 
Γοτ ἴπεγ Ονοασ] Τξ αὔταφα εποισΏ {ο οα]] Ἠϊπι {με 
ἀῑδεῖρ]ε οἳ απ΄ Ἱπιροβίοτ. Απά, ἵπ [αοί, α5 Βα5!!, 
εἰιεά Ὁγ Ηοεϊπείας, ννε]] τεπιατκς: Πᾶν ῥῆμα ἐκ 
διαθέσεως τοῦ ἀτιμάσπι λεγόμενον λοιδορία ἐστι κἂν 
μὴ τὸ ῥῆμα ὀόξῃ εἶναι ὑβριστικόν. ΑΦ) ο 

23, οὐκ οἵὗ. ---- ἐστίν.] Α ρορυ]ατ αχρΓθββίοη, 1πῃ- 
Ροτιίπσ, “Με Ἐπον ποί ή Ῥϊνίπο πβείοη, 
ννἨεί]νετ ής ἀοοίτίπο απἀά παίτασ]ες ρτοσθεὰ {Γοια 
Πήνίπο ἱπαραίφα, ος ἀπιπποπίασαὶ αρεπογ.”. (366 
γη. 5τ. Νοίς.) 

90. ἓν τούτῳ] οἴ]. µέρει, ἵπ Οπής οἰτουπηρίαηςς. 
ΓΑρ Ἰαβ Ίνετε, κο Όνε Που, 13, ιο 86ΠΡ8Θ δαπό. 
'Ὑμεῖς ἵφ οπερ]ια [ίσα]. Καὶ, “ απά γει.  Τ]ε 5επ8ο 
5: “Της ἵτα]γ 9 εέγαπσε, Οναί γοι, νο ρτοίεπά 
{ο ἀῑκήπσαίκ] ἵταο {τοπι [αἱφο ργορ]εί5, οι] 
ποῖ ο αὐίο {ο ἀΐποεγη ΥΕ ]ι 1ρ/1ο86 ΡΟΝΝΕΤ ᾖιο οΟπΠςΒ 
νο σίνον οἰσ]η {ο Όνοβς Ῥοτη Ὀ] πιά 

31. οἴδαμεν] “Τε ἵ9 νγε]] Κποννη.”. Το Γο]]ονν- 
της ἵς α ποπίπποπί (οφποπί ἵπ Βοτίρίατο (45 ΡΑ. 
κ. 18. ἓς, {. 10.], {οαπᾶά {π Ἠοπα. Η. α. 218. 
Απά Ομ απά ναί ἵπ νο ποχί οἶπικο ατα πιοπάοἆ 
{ο ὃς οεροεἰα]]γ αρρ]{οά {ο Ενα σᾳ9ο οἱ {αἱ56 ρτορ]ι- 
εἰς ακκίπᾳ οοπίσπαπος {τοπι 6ο, 

03. ἐκ τοῦ αἰῶνος] “ [τοπα Όνο ἱορίηπίπς οὗ 1ο 
ψοτ]ά,”. 8ες Νοῖο οἩπ Ίο Ἱ, 0. Τις, εοἲ]. 
ἄνθρωπος, ΠΗΥ Ππετο παν, ἜΤ]ουρ] οοπιηιη/σᾶ- 
ὕση ος «Ισ, ἵπ κοπιο «π.ο., (ο Όνοκο Έογη Ὀλ1πιὰ 
Ῥαν ο{ ]αίο ὕδοη οβοσιοὰ ὉΥ Όνο Ἱπιρτονοπιοπίκ οἱ 
πιοάρτη κοτρῖσαὶ ατε, γε Όναί ἆοον πο αῇοοί νο 

ηί σα.ο; {ος εις ορογηίοη ἵπ απομήοη ἆς- 
ποπ νο Γπεργνοπίίοῃ οἱ νο πιο οοηκΗπηπηπίο 
εΚΗΙ απά Ἰαΐοα κ; απᾶ 1 ννου]ά Ὃο οφ απ] α πείγα- 

α Βπρτα ὃ. 19. 
Ἰη[τα 19. {7. 

οἷε ἴο τθβίοΓθ 51ο] ΡεΙ5ΟΠ5 {ο εἰσ]ί τοὐέ]ιοιί {]ιοςε 
πιεαπς. 
94 ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος.] Ίε πεεά ποί 

ΒΙΏΡροςε, ΥΠ {ια οἰάει Οοπιπιεηίαίοτς, (παί ἴπετα 
ἶ5 Ἠθγε 4ΠΥ τε[ετθηοσε {ο {1ο ἀοοίτίπο ΟΓ ο” ἱσίγιαϊ 
οἶπ. Τί πια, α8 8οπηο (Ἠϊπ]ς, Ὀο δαἱἆ οἨ {Π6 8απιθ 
«σα αν νπίο. Ῥτοπιρίεα {πα ααεςίίοπ οῇ {ο 
ἀῑδείρ]θς, ν. 2. Τ]ουσ] ιο οςί Οοπηπιεηίαίοίς, 
απεϊεηί απά πποάρθτη, τοσατά Τί ἶ5 απ΄ Ἠγροτρο]ίσαἱ 
Ἠταςα, οααἱνα]επί {ο δοαίος ρεοσαἶ. Έοτ]λαρς Ιί 

15 α Ῥ]επάϊπσ οἱ νο ΡΗΓᾶΡΕ5, ὕλος ἁμαρτωλὸς εἴς, 
ππὰ ἐν ἁμαρτίαις ἐγεννήθης, {οτιιθά οἨ Ῥ5. Ι]. ὅ. 
ππ]σ] ννοι]ά Γοτπα πο πποδί ορρτοῦτίοιςδ 5Ροθ6ς 
Όιαί οαπ οαςῖ]γ Όο Ιπιασίπεά. 

----ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω.] ἜΤ]ε 0 οπιπιθηίαίοτς ἆἴθ 
ποῖ αστοεὰ νν]οί]ος Οδ πΙσαΠς, “ (ωταςί πι ους 
οϐ νο σοαποΙ] οσπαππθετ,” ος οχοσπιπιαπ]οιίοἆ 
Ἠϊπα”. πο εχρτεβδίοι πηιςί βἰσπ](Υ ο /Όγπιο; 
Ῥαΐ ιο ἰα{οη 18 δσσοφίεᾶ, 

90, πιστεύεις --- θεοῦ.] Αἰπιοβί αἲ] Οοπιπηπθπία- 
{ος τεσατά λοφο ννοτᾷς 5 ΟΠΙΥ Ἱππροτίῃᾳ, “Ώοεί 
Όχοι. Ῥο]ίονο ἵπ να οοπιίπσ οῇ νο ΜοβείαἩ 1 
5 αἲ] ρίους ὀοννς ἀῑά, Ῥωαΐί νο πιοὰρ ο{ αἀάτοςς 
ΒΘΘΤΗΒ {ο 6 ἀῑτοσίοςά {ο να δ/ίαίε ο ἴιε πα 
πεπά ; Ὑν]νο, ποιρ] αἱ ο πιο (ιο πηίτασ]ο νναβ 
πογκοὰ προπ Ἠἶπα, παπά ονο ννπεν Ὀγοισ]νί Ὀο[ογθ 
Ότο Βαπμαθτίπα, Ίο 866ΠΙ8 {ο Ἰανο τορατάοὰ κ οβιιβ 
45 οπ]ν α ψτορῃεί; γαι, οἩ τοβοσίίομ, απά οοηβ]ά- 
εγαΓίοἩ οὗ Ίνο ννοπάστβα] ννοτκς οφ Ἠπὰ ἆοπο, 
Ῥοσαπ {ο Οηπ]ς Οινπί Ἠο πιαδί Ὃο Πιογο ἴἶιαη ἃ 
Ρτορ]οί; απά {ο νλῃ το νο 9 ἀἰκοίριο. Ἠϊβ 
ΠΗΒΜΘΥ 8οοπης {ο οοπιρτοποηά Όνο ἠήηρας Ίει, 
“Ύγοα, θ]τ, Τ αθο ναί Ὀο]ίοβς ) απά 941γ, ' οαπεί 
Όνοι. (οἳ] πιο νν]οτο, οἵ νο ναί ΡΟΓβΟπασο ἴ8 
Όναί Τ πια Ῥο]ίονο ἵπ Ἠἶπα, απά οοπηπη πηγκο]/ 
(ο 5 (οπολίησ.”. Το ννοτάν βοοπα {ο 6ΧρτοΡΒ α 
οτί οῇ οχροσία (οι Ενα Όινο οχίγποτάΙΠΗΤΥ ΡΟΓΜΟΠ 
νο Ίο να πτομκίπα, οοι]ά {ο)/1 Ἠέπι νν]ο απά 
Ὑλοτο νο Μομκία]ν να ο ρογπαρς πηἰσ] Ἠήπι- 
βε]/ Ὁο Επί ρογκοηπμο. Τπ Εν νίονν, ἴ]νο ννογάη 
οἱ ἸήΝ απκννοτ πιαν ὃς τοσητάοὰ αἱ α τοβποά ΝΝΑΥ 
οὗ αγία, « Ατι νου ναί ρογκοπαρο 1 ἀομί ἴἶνοι 
καμέαίη. ναι οἰαγασίοτΊ ἜῬίάπα, Ίνοτο τοππγκα, 
Ενα ὙΥἱὸς τοῦ Θιωῦ ἵπ, ἵπ Όιο ἀἰνοσμγκον ο ον 
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ὁ Ἰησοῦς" Εὶς κρίµα ἐγὼ εἲς τὸν κόσμον τοῦτον ἠλθον: ἵνα οἳ μὴ 3 

ῥλέποντες ῥλέπωσι, καὶ οἱ ῥλέποντες τυφλοὶ γένωνται. Καὶ ἤκουσαν 49 

ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ ὄντες µετ αὐτοῦ, καὶ εἶπον αὐτῷ": Μἠ 
Ὁ Ἱηίτα 15. 29. καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν; ' Ἠῑπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" Εἰ τυφλοὶ ἦτε, 41 

ὴ οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν" νῦν δὲ λέγετε' Ὅτι ῥλέπομεν" ἡ οὖν ἅμαρ- 
ς ” , 

τία ὑμῶν μένει. 

Χ. ᾽αμὴν ἁμὴν λέγω ἡμῖν ' ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἲς 1 
τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ 

Τ οτά απά οῇ Ἠΐ6 Αροβί]ας, πενετ α Πάπης οΓ οῇῖσαε, 
υαΐ ο{ Πλιυΐπε παίµγε; γεί Ίο Επίκ Οναί Ὁγ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ ελα ΠΙαΠ ΟΠΙΥ απἀοτείοοά α ἀῑνίπο Ρεί- 
8ος, απά ποῖ Όιο Ἀ{ονθίαλ. Τ Ἰνανα, νι αἰπιονί 
α]. Εάῑίοτς [τοι λαοί. (ο Βο]μο]α, ἱηδετίεὰ καὶ 
{Γοπα ΝΕΤΥ ΠΙΣΠΥ οῇ πο ῶθεί ΜΑΑ,, Υεγδίοης, Εᾱ- 
ναι», απ οατ]γ [άὰ. Γή οπιἱβδίοι (οῇ νο] 
οἵλογ εχαπηρ]ες οσοι αἲ χὶν. 22.) ατοβθ ἴτοπα ἴπθ 
Υ6ΓΒ6 ]αδί Ὀδ]ονν. 

9). εἰς κρίμα, ἃο.] Ἴ]ιθεο ννοτά Ἰετο (18 
Ῥοάάτ. Ἠα5 86ο) 6ροΚοαΠ Γος ἴα 8ακο οῇ νο Ὦγ- 
Βί4ΠάΘΓ5. ΕΟΓ {ιο Υ6τΥ αοί ο ν/οτδβἰρρίης νγου]ά 
Ρο Πκε]γ {ο ἆτανν α οτοννὰ ΟΓ ΡΕΓΒΟΠΒ α ουϊ Όνοπῃ. 
Οµ {ια 86Η89 ΟΓ εἰς κρίµα («οπιππεηίαίοΓς ατα ποί 
αστοθεά. 39πιο ίακο 1 οῇ νο ἰακέ )πάσπιεπ. Ἐαί 
Όναί 19 ποί ρετπηε{εὰ Ὁγ νε ννοτάς {ο]ονίπςσ: απά 
Όντας, ίσο, ἷις Αγε[ε ννοα]ά ο τοφαἰτοά. Οἱ 6τ8 
Ὠλ]π]ς Ὠια 5θη9ο 5, “' Γος ο Ῥηγροβο οῇ ]αάρίπ 
[οοποστηίης πια], 5ποννίπς νοίτ σοπάΙίοή μα 
Ροϊπιίηα ουἵ λείο.” Βαΐ Ενα εἰσπίβοσίίοη 
19 ποί νο]] ορίαθ]ε]ιοάς απά νο 8εη5ο γἱε]άοά 
ψ/οι]ά ποί οπ]γ ο {οο [οερ]ο {ογ ἴπαο οοσαδίοῃ, 
Ῥαΐ ἀορτίνο ιο ννοτὰς οἱ ναι οἶπα, ννμῖο νναῖ 
{οἱ]ονής 5Ίνοννς {Π6Υ Ἰνθτο πποπηί {ο 6ΟΠΝΘΥ. Τ]α 
{γαρ 56Π56 566/Η5 {ο ϱ6 ναί αβεἰσηοἆ Ὁγ το Ἀλλνος 
απά Εαλγπα., απά αἀορίεά Ὦγ 8οππο οπη]πθηί πο- 
οἵη (οππσΠία{ΟΥΕ, εἰς ὁιάκρισιν καὶ διαχωρισμὸν, 
ἔε Γον ἀἰκεποίοπ απά δεραγαίοπ,) ναι πιο) 4ἱ5ρο- 
ΒΙ{10Π58 ΊηαΥ ο ρυῖ ἴο νο ρτουί 'ΤΗΐ5 19 ας 
αστοσαῦ]ο {ο νο ρεϊπη {να βισπίβοαίίοη οῇ κρίνειν, 
νο 5 {ο ποίπποιο, απᾶ, ἵπ α πεποτα] Ὕναγ, ἴο 
δρρα)αίο, αἰσίάε, 38 3Π ΤΠΙΥ Πίο ταΠΚ6, Ἀθς6 
Ηοπι, Η. β. 9603. 80 πἱκο Χοεπορμ. Μοπα. Π1, 1, 9. 
8 κρίνειν τοὺς ἀγαθοὺς καὶ τοὺς κακούς. 

ἵπ πο ποχί ννοτάς πο ἵνα 18 ποῖ οπµφαί, Ὀαί 
ουοπµαί, οἵ ταί]θτ οοπδρηµεπεἰα[. ἜΤ]ο ποποταὶ 
πποηηίησ, 1θή, ἴ5 8ο Οπαί πο ο/οοί οἱ 60Η56- 
σαποῄσο οῇ πιν οοπαῖησ ἵπ πο ννοτ]ὰ νν 6, ναί 
α ἀἰδοτιπηιπατοι η] Όο πιπἆο Ὠοΐννοςη ἴο ἴτας 
απά ο [πο Ἰνογ5μίρρος» οἳ αοἆ (86ο ἵν. 55): 
βο (αί (οθο Ίο ατα Ὀλ1πά (τοισ]ι εἰπαρ]θ ἴσπο- 
ΓΊΠΟΘ ΠΙΛΥ 9οθ, ----ᾖ. ο. τοσοίνο εἰσαί (Ὁγ νο Πσ]ηέ 
οἱ ἴἶνο (4οβρο1, απά ἴἶνο Ἠλαπα πα {ο ος εις Ποῖγ 
Αρίτιτ), απιά Οναί ἔποδο νο Ἠανο νο ακο οῇ ασημί, 
παπά Ἠανο Κπον]οάρο, Ὀπί πτο Ῥ]πάοά Ὦγ ραβεῖοπ 
ππά ρτο]ηθίσο, ---- πΙαΥ ποῖ 5ος ναί ἵς Ὀοβοτο (ιοῖτ 
ογο», Ὀιαί Ὦο 1ο ]αάιοία]ν {ο Ονοῖτ ον Ρ]πά- 
πο», Κρίμα ἵδ στο α8οὰ ἵπ ρτο[οτοποθ {ο ὅτα- 
χορισμὸν, ἵπ οτάςτ {ο βσποβί ἴἶνα γοκέ οὗ Εναί 
 οἶς ἀἰσοηαλακέίοα ο Οπής ννοτ]ἀ, παππο]γ, ἴἶνο βπα] 
παπά οἴογπα] 5οραταΙοή ο ο νο οἱαφκος αἱ ο 
Ἰαδί αννατὰ, νο κρίµμα. Ἀθο Μα, κκν. 93. οοΠ- 
Ρατοά νν]ὴν Λος χχὶν. 90. Που. νἰ, 3. Ἑν Όνο 
οἱ βλέποντες 416 πιοαπί νο οἱ δοκοῦντες βλέπειν οἵ 
ὀξυδερκεῖς, λοβο νν]νο Ὑνοτο (νουσηί {ο ανα, παπά 
Ονουσηί νου Ἠαὰ Κπονν]οἆσο οὗ Βοτρίητο, 

4]. εἰ τυφλοὶ ἦτε] Όυατ Τ,οτὰ Επί Ὠναί νου 
ἰαῦοιγ απάςτ α- Πλογο ἱπουταῦ]ο Ἠλπάποκα ναι 
ναί οἱ νο οΟΠΊΠΠΟΠ Ῥρορορίο Ὑλοπα ου ἀο- 
ερίκδὰ. Τ]νο (111 κακο ἶς, “1 γε νοτο [αἰππρὶγ] 

ἰσποταπῖ. γου απρε]{εΓ παὶσ] ὃς εχουραῦ]ε ; τί, 
βίπος Υο {ΠΟΥ Υθ ατο ννδε, γοιγ ΠΘΕΙΕΓ τεππαίηβ 
Πποεχοιφαθ]ε].”. ἍΤεγ Ἰαά ενετγ αὐναπίασε οἱ 
οοπλίπς αἲ (με ἴταί]ᾗ, απά τοοορηἰδίηᾳ ὀεδη» αφ ἴ]νθ 
Μερείαα; Ὀυί ἴπευ τοβὶε(οὰ οοπνΙσοοῃ, ννετε νν]]- 
Γι] Ε]πά, απά Ώπαγείοτο νείτ απ οὗ απ]νοΗοΓ 
εου]ά ποί Ῥαΐ τοδί αροπ Όνγεια Ἠπεκρίαίεά, απιά 
αἰπ]ς 1Ίχοπα ΤΠ Μο Αμαρτίαν ἔχειν 5 ἃ 
αἰσπ]/γίηρ {ο Ὁς σι] οἱ αΏΥ οτίππε, απά ὃε ΠΗαῦία 
{ο ριπἰκηπιθηέ Γοτ Ἡ. Τ 15 ποῖ α ππετε Ηε[]επίείίς 
Ιάΐοπας δίποε Τ Ππά 1 ἵπ Ρ]αΐο Τν. ρ. Τ0. ΒΙρ. ὁ μὴ 
ἔχων κακίαν καὶ ὃ ἔχων ἀδικίαν. 

Χ. 1 2οφα.] Ῥοπς Οοπιππεπίαίογα Ο]π]ς ελα 
πο ἀἴδοοιγδο ἵπ νν. 235. Ὑνας ἀε]]νετεὰ αἲ 
αποίἸοετ πιο. Επί πα Ιπίτοάιοίοτγ ἁμὴν ἁμὴν 
λέγω ὑμῖν ἵδ πονοτ π5εά αἲ Όνα ῥοσίππίπς οἳ α 
ἀϊδοουγεε, Ὀα{ ἶ8 εππρ]ογεὰ ἴο Ιπίτούσσς 6οτηθ ΡΙΓ- 
Όνατ τοπιατ]ς ου αἀπποπίήοηῃ. 9ε6 οᾖομπ ν. 54, 550. 
νὶ, 26, 90. ΥΠ. 94, ἃτο. Απά Όνο Εναησε]ϊκί φε]- 
4οπι 6ΟΠΙΠΠΘΠΟΘΑ ΑΠΥ ΠΘΥΝ πατταίνο νν του εοπιε 
Κἰπά οἳ ρτο[ασα, Ἠονεγοετ Ὀτίεί. Βεοείάος, ν. 5]. 
πηαν ὃς 5αρροβεά {ο Ἠανε τε[ετεησς ἴο να Ὀλπιὰ 
πια. λα. πποτΘονετ, νο Ἱπραία ο Ἰαἴε]ν σαςί 
προη ο [οτὰ, ἵκ. 31. οὗ Ὀεῖπσ απ΄ Ἱπιροείοτ 
ν/ου]ά ἱπάασς Ἠΐπα {ο {ακε νο Ητεί ορρογαπΤγ οί 
γείογέύισ ο οἴπατσε οἩ Ἰ5 οααπηηίαίογα, απὰ 
εἰνοννίηρ ναί ο 5ουσηί ποϊµίησ Ρα{ νο Ῥοπεβι οῇ 
Όια ρθορίο. ἜΤ]αϊ ο ννας ἴἶνο ἴταο Βπερ]οτὰ, {ιο 
Ηοεκία; απᾶ ναί Όνευ νν]νο οα]]οά πεππκε]νοἙ 
Όιο μορ]ετάς οῇ νο ρεορ]ε, παπά οχοοπηπηππ]σοπτοά 
Ώνοφο νν]νο ποκπονν]οάσεὰ νο ΜοφκίαἩ, ννετο ἴ]νο 
Γα]56 (εποἨοτς απά Ἱππροβίοτς : ναί Ἰνο Ἰήπηκο]ῇ, 5ο 
{αγ (γοπη κθεΚκίηᾳ, ἃ8 απ. Ἱππροδίοτ ννοι]ά, Ες Ονντι 
ἰπίετοκί, φοασΒί ποϊμίηπσ Ὀαίς Όνο Ῥεπεβί ο Όνα 
συ. Ίο, απά ννου]ά Ἰαγ ἆονντπ Ἰς Ἠ[ο Γοτ ιπεπη. 
π Πακίταίἴον, ος Τ,οτὰ Ὀογγοννς απ΄ Ίππασο ΓΓοπι 

Ῥακίογα! Ἰ[ο. ἩἨο εἸνοννς, ναί Ένοχο ἴεπο]ετ 
π]οπθ Ὑνθτο ννοτίῃγ οὗ Όνο Πππης οὗ ερλεγάς, 
νλο, Ἠανίπσ Ἰοπτπί οὗ Ην, εἰνοι]ά ῥτοεποἩ Ἰή8 
ἀοοίτίπο. τν Οχίς, απά οἴποτ οὗ Ἰς ἀῑκεοιτκοἙ 
τοσυοτὰσὰ ὃν 8ἱ. ὀοψπ, ος Τογὰ Ὑνας ρ]ουκεὰ το 
οπιρ]ου οχρτορείοηα ποί ἀτοοί, Ραῖ Ἠήση]ν Πσιγα- 
νο, ἵπ οτάςτ ἴο 9πονν νο ππίητο ΟΓ Ἰής ΡΘΓΦΟΠ 
παπά οῇῇσο. ἸΛν νο ννας ο το 4ο Ος, νν]] 
ρροατ πι ν]ιαὲ ἵς απἰά ἵπ νο Νοῖο οἩ Ῥαγα- 

ἴσαίι ἐπαιγησίονι αἲ Μα. κὴΙ. 3.  Ἠετο ἵτ 8 
Ῥτοροτ {ο ὃδ πποτο απ ακαασ]]γ αἰοπάνο Το (νο 
οπι{οη ἴἼνοτο «ασσορῖοά ας ἴο ἴπο αρρ/ίσαῄίοπ οϐ 
Ῥαταῦ]οςς παππο]γ, πο {ο Ῥτονς {οσο ππποἩ οἩ 8οΠηθ 
οἳ Όνο οἰγοιηιδίαπορα, αἴπου Όνου ατο Όσί ογπαππεηῖ- 
αἱ, απά ἔοσπα, ας ννοτο, πο ἆ ιο νο ἤσητο 
ἵπ Όνο ρἰοίατος. Βπί {ο αἀνοτί ἴο Ἡ οολορέ οΓ ἠνθ 
Ῥγονοπί , 1 ---ἳ.. Μοεί ο Όνο αποϊθηῖ 
παπά οατ] τον ππούστη Οοπιππθηίαίογα «αρροεοὰ (νο 
ακὴ]οεί οἳ 1 το ἴνο 1ο ων, Εοεϊεκίαςἶσαὶ 
ο/ΐοες, ντηνουἳ Ῥοῖης πα λλοτίτος Ὁγ α οοπιπιἰδείοΠ 

τη ἴλοκο Ὕν]νο Ἠπνο 5ο) οοπηπΙ]βκίοη Ἰατὶν 
(ταπαπη τος ἀοννη Γγοπη νο Αροβί]ος, απά 
οοποφαεπί]ν οσα ΟἨγὶκε Ἰήτηκε][. Βαί ναί καο]ι 
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9 καὶ ληστής ὃ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς Θύρας ποιµήν ἐστι τῶν προ- 
ς , . , 

8 βατω». ΊΤούτῳ ο 
3 ν η / ” ἀκούει' καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ 

Θυρωρὸς ἀνοίγει καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
» ἂν π αμίκωβ σα 

κατ Όνομα, καὶ ἐξαγει αυτα. 
ιν 5 | 3, ’ 3 ’ 3, 3 ” ’ . 9 

4 Καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρὀβατα ἐκβαλη, ἔαπροσθεν αυτῶν πορεύεται καὶ 
α ο 3 ” ε/ ᾿ 3 » 3 

ὅ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, Ότι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ. -ἄλλοτρίῳ 
᾽ 3 . 3 ’ 3 4 ος λ ο 3 ο. ς/ 3 3, 

δὲ οὗ µὴῆ ἀκολουθησωσιν, ἀλλὰ φεύξονται απ αὐτοῦ" οτι οὐκ οἴδασι 

6 τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 
, . , ια ο Ακόρν, εα 

Ταυτην την παροιµίαν εἶπεν αυτοῖς ο Ἱη- 
ας ». ν δ) 3 3/ ῃ 5 ὁ ση ὁ 8 

σους εχειγοι δὲ ον εΥγγωσαγ τινα 1”, α έλαλει αντοις. 

κ Ἶ- ες φ ο 

Ἱ ἈΕϊπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὅ Τησοῦς ᾽αμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐγώ 

8 εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. Πάντες ὅσοι [πρὸ ἐμοῦ] ἦλθον κλέπται 

ο.π Ὦ6 ἀράασεά {Γοπη {ε Ργεςεηί ραξςασθ, πεϊίηες 
Έχε παίητε οἱ {Πε οοπίθχί, πος ἴε Ἱπροτί οῇ λα 
νγοτᾶς συν], 1 επ], Ρεγπιέ ας ἴο Φ1ρρος5θ. ἜΤ]α 

6 Ἠετε ἵπ νίεν; ἶ9 οργίαϊηΙγ (αοσοοτάῖπσ {ο 
ἴπε ορίπίοπ οἱ {ε πηοδί ειηἰπεηί ΟΡ {6 ΠιοΓε Τθ- 
οεπί Οοπιπιεπίαίοτς) ναί ὙνλΙο] Πας Ώθειπ αΏονα 
ἀείαι]εά. Τετ εἰνετείοτο Ἠαβ τε[ετεπος ποί {ο έεαε]ι- 
ετς, Όπε {ο ΟΛιγἰκίίαπς ἵπ σεπεταἰ. 

1. αὐλήν.] Ἔπε υνοτὰ ππεαηΠ5 απ ορ6η Ἠογε!, 
Εοτπιεὰ Ὁγ Πατά]ες απἀ ννοκεγυνοτκ. ΒΥ αὐλὴ των 

Δάτων (Οτο οἳ Όιο Ν. Τ., να Κἰπσάοτη οΓ 
Ηγίς{). 19 Ἠετο ἀθείσηαίεά {χε «Πειοίς]ι νεορίο, ΥΤιο 

πεεἀεά νε {οοὰ ος ερ]τιιαὶ Ἱπςίαςσίοη. Ἀεθ 
Ἐπεϊς. κεχῖν. 11. ᾗετεπι. κχΠῖ. 4. 5α. ἜΤο επέεγ ἴπ 
δή ὔιο ἄσον, ννας ρτοῦαδ]ν α ρτονοετυ]α] εχρΓθβΡίΟΠ, 
{ο ἀεποίε πιαζίπσ α τοσµίαγ ἴπσγρο. 39 ΑΤΓΙΔΠ 
ἵπ Ερϊοί. Ηπε]γ τοπιατΚκΕ, ᾽Αρχὴ φιλοσοφίας παρά γε 
τοῖς ὡς δεῖ, καὶ κατὰ τὴν θύραν, ἁπτομένοις 

ς. συναίσθησις τῆς αὐτοῦ ἀσθενείας. (ΟἨτὶςί 18 
οα]]εὰ {ἶιε ἀροτ, 45 σῖνίησ απ ορροτίαπΙ{γ ο{ οηίθί- 
ἵπς Ἰπίο Ἡθανθη. Κλέπτης απά λῃστὴς ργοροτίη ἀῑί- 
ἔοτ, α5 οατ ΕΗἰο[ (οτ ρή/[εγογ) απά γούῥεγ, (ος Ἠϊσ]ι- 
νιἍγτηπη), [πο οπ6 τοΓεΓΙΠσ {ο ργϊναίε π-η- ῆια 
οἵπετ {ο ραθ]ο απά νιο]εηί τοβΏθεγ. ἨΗετε, ΠΟΥ- 
ενετ, Όνου Ἠανε Ἠ]ο οἵ πο ἀϊπετεπςςε, Ῥμί Ρόϊΐησ 
πίρά, Ἠπνο α [οτοο στεαίοι ἴαῃ εἶλετ ννοι]ἀ 
Ώθαγ βερατα(ε]γ. 

3. ὃ θυρωρὸς] Ἱ. 6. {ο απἆοετ-επερπετά, ἵῃπ αἲ- 
{ρπάππσο αἲ {ιο ἆοοι οὗ {ο αὐλή. 

--τῆς φωνῆς α. ἀκούει] Ἱ. 6. αἰτεπά {ο, οΡεΥ Ἠί8 
Τ5. Φωνῆς ἀεποίες {οβε ὑπαγέίσι/αίρο φοηηιάς, 

ας νηήκπᾳ, ἅτο., οἱ οργίαίῃ αρογήίς, ΒΙΟἨ 48 ὝνεΓθ 
αἀάτοςεσς {ο πο απ]ππαἰ5, οἩη ὙΝΠΙοΠ 59ο Ἠθοθῃβ. 
Βγπορ. Τ]ε οαπ]]{πς Ώνεπι ΡΥ Εποίτ παπηος 9 Π]1β- 
υλιοὰ ὮΥ ναί Νο απά οἴ]νετς απἀάμσα; νο 
Ῥτουο Εἶγαί απε[επ{]γ Πππιος Ἠοτο σἰνοπ΄ ποί ΟΠΙΥ 
{ο Ἡογβθς, Οχεῃ, ἆορ, παπά οπίς, αἱ αἷκο {ο 19. 

4. ἱκβάλη] “ ρυεοἷν οτι ς 7 Γοτ Ἴχετο 18 Πο Πο- 
Ποπ ο{ {οτορ. 3ο ἠξάγειν παπά ἐκβάλλειν απο Ιπα][- 
{οτοπε]ν υνοά Ὁγ Όνο Τ,ΧΧ. 1ο εχρτεβς {ο βαπιο 
Ἠεύγονν ννοτᾶ. 

--ἴμπροσθεν αὐτῶν πορεθεται.] (ΟοπΠίγατγ {ο ο 
ουαίοπα νήσο] ρτο να] {π νο Ἰλορί, νο Επεβίογη 
εἰνερ]νοτάς ργεεράε Ενοῖτ βος]α, απά Ἰοπά Όποπα Ὁ 

α]ίαγ κουπάκ οἱ νο νοίσο, 896 Ῥ.. αχ], 3, 
παν, 50, Ίκακκ. Ἱ. Τα ουλίοπι (πο ἀοιὺί ΠΠίτο- 
ὁπερά Ὦν Όνο Μουγκ) «ΗΠ οοπίπαος ἵπ Δραίη, 
Υει Ἰνονν ππε]οηί νυπν 1ο ργπο σας, αἲ Ἰοπαί {η {]νο 
Ἠ καί, Γον Όνα Ίγεερ Το σο Ὀο[οτο, απ νο κΊνορ- 
Ἰνετά (ο ονν, πιαν ὃς πσητοά ῄοπι νο 4ο εασ- 
πε«ιοὰ Ὦν ένο τος] νιοτὰ πρόβατον. ἨῬτοῦναβ]γ 
Όνας οὐ κέοπν πῖσης Ίνα ρτονα/]οὰ {Π {ο στοπί 
ρἱαίης οὗ ορη γα] Ακία, (οπή Ὑν]οηος ΠΟ (λονο 
εαν ορ]οπήκί οἳ Οτοσσο νν]νο Ἰπτοδνποσὰ ἶιο 
Οτοεκ Ἱπησμαρο. 

6. παροιµίαν] {ο παραβολήν: {ο νουσὴ νο 
πονάς αγ μυ νο ΟΙακκίσαὶ ντ ίστν, 

2 

μα {οτπχες ἴπετε εἰσπί/γίηπσ α ϱΟΠΊΙπΙΟπ δαμίπιο, 
ΤΟΠΙ οἶμος, υἷα ἐγία. ο ουχ ῥη-ιοογᾶ) Υοί ἴΠΘΥ 
Ίγετε οοπ{οπάεἆ Ὦ} πο ἩΗο]]οπῖςίς. 

π. ΟἨ {Πὶ5 απά ἴπο Γο]]ογνίησ Ρᾶβ5ασθ Ίνθ ΤΙΔΥ 
τοππατκ ελαί Ἡ ἶς οηΏΙτε]Υ αἰ[εσογίσαί. ἨΝονν αἱ! αἰ- 
Ίεσοτγ ἶ5 εἰπηϊλΠίαάε: Ῥυἱ απ Πίαάς ΤηαΥ ὃδ «οἩ- 
εἰάργοά ἵπ νατίοις ν]θυνς; απ {πετείοτα, ἴπ οηθ 
απά (ο 8αΠΠΘ αἱ16ςΟΣΥ, ἆ ΡΘΙΡΟΠ ΤΠαΥ 6 οοπεἰἀοΓ- 
εᾱ ἵηπ ΠΙάΠΥ νναγς. (Ἠοβεπτη.) Τ]ετο ἶ5 Ἠθγεποία 
ππογε γερε(Ηίοπ, Ὀαΐ απ οχρ]απαίίοηπ ος αρρ]ίοαίίοη 
οΕ {ιο [οτεσοῖης εκαπηρ]θ. (Καπ. απ ᾿Γη(πι.) 

Θύρα, κο νε Ηεῦ. ΠΏ3Β, ἀεποίθες ποί ΟΠΙΥ 
ἄοργ, Ὀαί αρρτοασῃ ; αἱφο, ας Ἠθγε, /ιθ 1ο]ιο οτωυος 1ἷ. 
Τακεη ἵπ οοη]αποίίοη ΥΜίἩ νν]αί Ρτεσθἆθς, (θε 
Ρείπιατγ ἱπροτί οἱ ιο ννογάς πηςί νο, ἴμαί Οηιγίςέ 
15 νο ΟΠΙΥ Ὕναγ (Πτουση ννλ]οῖ πιαπ]κ]πᾶ οαπ οὉ- 
{αΐπ. βα]ναοη {5ες νετ. 9.)5 (λοισ 1 ΠΣΥ ἵῃ- 
ο]αάς, ἵπ απ ππάεγ 56Η56, (λαί (48 Ὠοάάτ. οῦ- 
«ογνος) α5δ α ΠΙάΠ ππὰςδί οὔδογνθ απἀ ραςς (ητοισ] 
ἴπο ἆοος, ἵπ οτάοτ {ο Πὶ5 πιακίησα τοσι]ατ απἆ ἹἹΠ- 
ειδρεοίεά οπίταποθ ΙΠπίο α 6πεερ-{ο]ά: 5ο Ἠε πιηςέ 
πιπἰη{αϊπ α- Ῥτορος τεσατὰ {ο ΟἨγὶκί, ἵπ οτάετ ἴο 
Ἠἱ5 Ὀείης α ἴτας {οπομετ π να ΟἨτοἩ, απά πηαδέ 
Ρα», α5 ἴέ Ἰνοτοα, (τοις πα, ο: Ὦγ Ἠὶ5 αα{οΓ- 
Πέγ, Ἱπίο 5 οῇΏϊσο. ο αἱ χὶν.θ, ο 18 οσ]]εὰ {ε 
τοαι/. 

ὃ. πρὸ ἐμοῦ] ἜΤ]εςο ννοτᾷς Ἰανε ρετρ]οχοά Τη- 
{οτρτοίεγ» ο{ 6νοτΥ ασθ. Τ]οαγ ατο οπιϊ(έοᾶ ἵπ νΝΘΤΥ 
ππαην ΜΑΒ., ὙθΓδίοής, Ἐαίλθγς, απά οατ]ν Εάά., 
απά ατο το]οοίεά Ὦγ (τοί, απά Οαππρῦ., απά οπη- 
οε]]εὰ Ὦν Μαιν. Όαϊ οη ργοσπτίους στουπάς. Τι 
15 οπ6 οῇ πε πιοβί οσγίαἰπ οὗ Ο τη ισα] οαΠΟΠΒ, ναί 
ππ ομη]ακίοπ ΟΕ ννοτάς, νπίο]ι ανο οοσαδίοπεᾱ Ρ6Γ- 
Ρ]οχ]τν {ο πο Οοπιπιθηία{οΥΕ, 18 αἱνναγς {ο Ὀε Τ6θ- 
ρητάεὰ 35 Ηβρίοἰος8. Απά {Ἠθγο 8Γθ ΓΘΊΡΟΠΒ 
Ν]οἳ ππακο (πο να]άτέν οὗ Ες Οαποῃ βίτοηροΓ 
ἵπ Όιο Νογίρίμγο ναἨ 1η ιο Ο]αβδίσα] νντΙίογς. 
Τ]νο οππἱβείοη πιϊσηί Ώετο Ὃς οβϊοίοιδ]γ πιαάο, {ο 
βΊνο [νο Ἠοποιγ οἳ Μοβρς απά {πο Ῥτορ]οίς, ϱ8- 
οοἶπ]]γ 45 ιο Μαπίσμααης ἀοπίος (παίτ Ὠἰνίηο 
οσπίοῃ. Ιπίογπα! ενἰάσποςθ, [ογείοτο, 18 8ο 
αίτονςσ ἵπ [πνοιτ ο (ποθο νοτά», π5 {ο Ὀα]απος 
ονοπ α απρογίορτ(η ΟΕ οχίοτηα]ς ννλ]ο]ι, Ἰοννδνου, 
ἆσ6» πο οχἰί, Ἠοαείἀάςα, πο Ὑογᾷ ατο α]πιοβί 
ΠΘΟΘΒΑΛΕΥ {ο πια]κο πΠΥ (ο]οταῦ]ο 8θἨ8ο. ἜΓ]ογ 
πηβί, Όποῃ, Ὦο τοσπτὰσοὰ 45 ροημίπο, Απά νο 
οπ]ν απθκήοη ἵ, πι 9 Πιο τας ἱπιρογί ᾖ 
Μήπηγ αποϊοπί απά πιοάστα (οπππιοηίπίοτ ἴακο 
πρὸ Γοτ ἀντὶ, παπά ΜΗΡΡΟΡΟ απ ο)ρ. οῇ ἐν τῷ ὀνόματι 
τοῦ Πατρός µου; απθγκίαπά(ηρ Π οῇ [η] ιγίκί, 
π5 Τποπόας απ ὀ πάσαν οὗ οπ]οο, Την ἴν αἱκο 
τη η πίποά Ὦγ οΏἼνοτα, νν]νο ἴπ]κο πρὸ ἵπ νο πε απ] 
βοηο ϱ0γ.. Ἐν νο ΓΟΤΠΙΟΙΥ Ππίοτρτοίπίίοη. 18 
ππ[ουπάσά, απά νο Ἰπίίοι Ίπνο]νον απ {παδπι]κεί- 
Γ]ο ο) ρε], απᾶ, Ἰπάσσά, απ σπασ)ιγοπίκπα; ος, 38 
Οτο Όορι ϱοπαπποίαίοτα απο αστοσὰ,  οπηποί ο 
Ρτονος εί νογο 1ης ΗΥ [1ο (ϱγίκίς ργονίοιη 
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εἰσὶ καὶ λησταί" ἆλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. Ἔγώ εἰμι ἡ 9 
δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃη, σωθήσεται" καὶ εἰσελεύσεται καὶ υ, ύρα. 

10ΗΝ ΟΗΑΡ. Χ. 9, 10: 

ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσε. Ὁ κλέπτης οὔκ ἔρχεται, εἰ μὴ ἵνα 10 

κλέψι, καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ' ἐγὼ ἡλθον, ἵνα ζωὴν ἔχωσι, καὶ περισσὸν 

ιο Οιαί πιο. Απά 1 ονεῃπ οπε 5ποἩ σοπ]ά Ὦο 
{ουπά, Πε νου]ἀ ποί 1540 Όιο πάντες σοι. 
Οπε ΟΠ 9 ρἰαίη, Ὠναί οας Τ,οτὰ οοσ]ὰ ποί Ἰανε 
πηραπί ἴο Ἰπο]αάο Ἀῆοιθς παπά νε Ῥτορ]ιεί5; οἳ 
Νοπα Ἠθ ΘΝΥΕΤΥ Ὑ]χετο 8ΡεαΚς ἵπ {οτί οἱ {ο 
Πσ]ιοδί τενετοησοο. Τ]ε Ὀορί κο]αάοπ οῇ Επής ἀ1ί- 
Που]1γ 15 εαρροφεὰ {ο ϱο ναί οὗ Βοεημ., Βοβεππη., 
Οαπιρῦ., απά Καῑπις νο ΟΙ] Ὠναί ἦλθον 18 {ο Ὀθ 
ἵακοη ΟΡ πιο γεεεπί{ή ρᾳδί, απά αρ {ο (ο ρτθβεηί; 
1. 6. “'Ἰανο οοπιθ :) απά Οιαί Ὦγ πο ἵθτπι 18 
πηθαπί “"Ἠανο Ἰαιε]γ σοππς Ἱπ Όια οἰατασίετ οἳ 
{εαε]ιεγ οἳ (9043 Ρρεορ]ο.”. Νον ου Τ,ογὰ (5 
Όνου) (τοιρ]ιουί 15 ἀῑκοσοιγες οοηβίἀοτς Ἠήπαςα]Ε, 
νΙ7. 35 Όλο 5µργεπιο βρ]τιίααὶ Ῥμερ]οτά, Ώντοισ] 
ν/ηοβθ Ιηβίτασίίοη απά στασθ {ο απάετ-αερ]ετὰς 
πηδί ο αἁπηϊιίεὰ Ἱπίο Ἰς Γο]ά, ο ΟἨτομ. « ἵπ 
Ὀής γίον/ (5αὖγ5 0απιρὸ.) πο νγοτάς ατο ἀῑτεοίθά 
οΜΙΘΗΥ ασαἰηεί {ο Βοτίρος απά Βματίδεε», οο- 
εἰάετεά αφ (6ασῄμοτε: Ὑοβο ἀοοίτίπο νναβ {ΑΓ 
{τοπι Ὀτοασίηίησ (πο 8αππο αρἰπί γην ΠΒ, απἀ 
Νο5θ ολο Γ οὐ]εοί ννας πο, Ί]κο Εἶναί οῇ {να σοοἀ 
Ῥπθρ]οτά, {ο να απά Ῥγοίεοί Ώιο Άοο], Ὀαί Ἰ]κα 
ἴμαί οῇ ἠιο τοῦῦθος, ΟΥ ο νο ννο]Ε, {ο άευομγ νοπα.) 
Ὑεαί ἵπ (μή Όπετε 19 «οπιο(ηΊης ποῖ α Ἠτ]α Ἠατεῃ : 
1. ἵπ ατὈἰἰτατΙ]γ (ακίησ ἦλθον 48 α Κπά οἱ Ῥτείετ- 
Πτο-ρτοδεπίς 2. ἵπ απργείαπάἶπσ ἦλθον ἵῃ {πε 56η5θ 
«πανο οοπιθ, 48 {ρασ]εγα; {ος (ποί ἴο πιθηίῖοῃ 
Όναί Ες 19 ἱποοηβίκίοπί γη] ἴ]α πρὸ ἐμοῦ) ους 
Γ,οτὰ 18 Ἠετο ποῖ τορτοφεη{ἶπς ΠΙπΙδε]{ α5 α {ρασ]ιεν, 
υι{ ας ιο σουά Α]ιερ]ιογά; νηΙοΝ, 48 19 βπθννη αἲ 
νοτ. 11, παιδί ργιποῖῥρα]1γ Ἰπνο]νο νε Ίάεα οὗ σου- 
εππίπσ. Βυαί πονν, (ποπ, υγ] νο ρατα]]ο] Ἰνοὶά 
σοοᾷ Ὀοίνναοσῃ ἴ]α ἸἨεεκία]ι παπά νο Βοτίοος απά 
Ῥ]ατίκοςς. Τπ οτάογ {ο ταπιονο πίς ἀἰποι]έν, 
ΠΗΠΗΥ Ἠανο απάργείοσά οἱ πρὸ ἐμοῦ οἱ Γαΐκο Οικία. 
Τὴἱ5, Πονονετ (18 Ὑο ανα 9θοεπ) ἶς αἲ νατίαποθ 
ν(Ἡ {ποίδ. Αβετ ΓΗ] απά τοροεαίοὰ οοπεἰἀθγαἴοῃ 
οῇ νο ννοτὰ», [ απ ρογειαἀεά Ομαί ἴπο οπΙΥ αγ 
{ο αττῖνο αἲ πα γα] 19 {ο ΑΠΡΡΟΣΘ ο ρατα]]ε] 
ιο Ὃο ρεγ/εεί, παπά {ο Κερ ἵπ νου’ να Ιοαάϊπς 
ἱάθα ἵΠ ποιμὴν ὃ καλός Ἰπ β]οτί, ὮΥ οἳ πρὸ ἐμοῦ 
ἦλβον πτο, ἵ οοποσΐνο, πισαπί {ιο8ο Ίο]ο Δο[ογε 
Οὐγἱκ! ]ιαά εοππο ἴπ ἴ]ιο ε]ιαρασίεν ο ΦΡγεπιε 
{ιργά ο/ {ιδ Ῥρομίο, παπά ρτοπηεῖπα ασςθ88 {ο βα]να- 
Ποπ, α5 ἈΤοδίαίοτ ο) ιο Μοεαϊο οονοπαΠί, 38ο 
(α], 1, 19. Όχνο Τνανν 19 ααἷά {ο Ἠανο Όδθῃ ὁιαταγεὶς 
ὃν) ἀγγέλων ἐν χειρὶ µεσίτου. Απά αἱ Ηεὺτ. γΠ. 6. 
Γκ. 10. χ, 941. Όνο πιοὐϊαίοτ οῇ χο πενν απά Ὀείίοτ 
οονεΠαη! 18 (πο]γ οοπαρατοά νι Ὠναί οῇ νο οἱά 
απά Ἱππρετί[οοί οπο,. Νονν εμας ή Μεαδίαίογ ππ- 
46τ ιο οἱὰ 0 ονοπαπί σου] ὃο πο οὔ]νογ πα 1ο 
Ηἰσ]ι Γγίονί 19 ρ]αϊπς απ ἵς ργουοά Ὁγ πο ρατα]- 
Ιοἱ ἀτανα ὃν Βτ, Ῥαμ], ἵπ Ἠὶς Ερίκίι]ο {ο ἴἶνο Ἠο- 
Ῥγοννς, Ώοΐννοςη (Ἠγῖαϊ απά νο Μοδϊαίοτ οὗ νο 
ᾖγεί οονοπαΠΕ, ο Πἱση Ὠγίοκί; βγεί, νοίννοσῃ 
Μοεος, ἴ]ο ογἱσίπα] Μοδϊαίος, απά Ὁ Ἰείκε, οἱ. λες 
ππά {1η Ὀοίνοσῃ {ο εασσθβεῖνο Ἀ{οδίπίοτα, ἴἶνο 
Ηιρ]ιν ῬἘτίοκία [οΥ νο πιο Ἰνοῖηα, ο], ἵν. 10. οὐ γὰρ 
ἔχομεν ἀρχιερία μὴ δυνόάµενον, ἃο. ἀλλὰ, ἃο, 
Ασαΐπ, ος. ν. Τ. Πὲ ἵ9 καἰά, πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἂν- 
θρώπων λαμβανόμενοςς ΥΝΙΗΟΝ 18 οχοπιρΗῇ Ῥ 
αγοη, Όνο βγεί ἨΗὶσι Ῥτίιοςι, 38ο αἶκο αἲ ο. νι. 
Ἡο οοπ πας νο ρπγα]]ο]. Ἰοίννοση 1γοχο πποδῖα- 
τογς, νο Ἠ]ίρ]ι Ῥτίοκία νν]νο αἷρ, παπά Ἰνο νο ἵ α 
Η]σ]ι Ετϊοδί [ο 0 απ γον Όνο οτάογ οὗ Μο]ο]μίκο- 
ἀθο, ἁπήτωρ, ἁμήτωο, ἀἁγινεαλόγητος: ΝΟ οὗ κατὰ 
νόµον ἐντολῆς σαρκικῆς γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ ὀύναμιν 

ζωῆς ἀκαταλύτου, νετ. 10. Ὦο αἶφο αἱ νετ. 25. ηθ 
οοΠίγαβίς νο Πἱσ]ι Εγίενίς απ νε Ἠεροία)ι να : 
καὶ οἱ μὲν πλείονές εἶσι γεγονότες Ἱερεῖς ὁιὰ τὸ θα- 
γάτῳ μεν ψώην" ὁὲ, ὅτο. απᾶ -- 26. 
τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν εἶναι ἀρχιερεῦς, ὅσιος, ἄκακος, 
μονη ἀδ φοο αἱδο -ᾱ- η ανά 25. Αι ολ. 
γη, ὃς ἱκ. Ίο ρτοσθεςς {πο ρατα]]εἱ, ης τα ίπᾳ 
ἃ παπί οοπαρατίκος. Τῃης 1 19 ενἀεπί εἶναι Όνα 
εΧΡΓΕΒΘΙΟΠ 1Π φπεβίίοη, οἳ πρὸ ἐμοῦ ἦλθον ΠΙΑΥ ΥΘΓΥ 
ψ/ε]] Ππεαη {ᾖιοδε 1ο]ιο ῥε[οτο «Ο)ιγίκί [ιαά κωκίαϊπεά 
ὔιε ο[ίοε οί ἐεπιρογαγή πιράἰαίογα Μείισεεπ (άοά απ 
πιαπ, Ὀαῖ νο Ὑνθτο πουν ἀἰκπππα]]οά Ὁγ νο ἀἱδ- 
αππα]]{ης οῇ νε οἱά οονεπαπῖ, απἀ νε οοππίησ οϐ 
ἃ πον/ απ Ὀείίετ Μοδϊαίος, νε [,ογά οἱ ιο επι 
Ρε Ἠήπαβε]{, Βυί ουν, 1 ππαγ ὃε αξκεά, ἆοος 8 
οἨαγαοίετ ΟΡ κλέπται καὶ λ. οοττεβροπά {ο πε -- 
ΡτιθρίιςΊ Ι απανος, 1]. Πξ ας Όεεν αὐπητιοά Ὁγ 
αἰπηοβί 6Υετγ Οοπιπηεπίαίο ναί πάντες Παν Υετγ 
ν/ε]] ὃν {ακεῃ {ο ἀεποίε πολλοί. 3. Τί 19 αἰπιοςί 
ππ]νεγκα]]γ αρτεεὰ, Οναί Ὦγ κλέπται καὶ λησταί νε 
ατο ΟΠΊΥ {ο απἀετείαπά γαραείομς Ῥεγδοπς, εἰίς[ῖψ 
ἴπίοπί οπ σαΐπ. Απὰ Οναί πιοδί οἳ Όνοφβα πετ ο 
δεεοπά Τεπιρίε αἲ Ἰεαδί ννετο 51ο], νο Ἠϊείοτγ οἳ 
ᾖοδορ]λας γη] αὐαπάαπ1ν (ορίθν: παν, 1 18 οἶεατ 
ναί αἰπποβί αἲἰ ο (επι Γοτ πε Ἰαδί 60 ος Τ0 γεατ 
Ἰιαὰ Όθθῃ Φ16Ἠ : ΡΘΓΒΟΠΒ νο ῥοµσί Ενοῖτ οῆσε, 
απά (πειπ πηαάο π5 ΤΙΙΕἩ οὗ 1 α5 Όνεν σου], Γοτ 
Όνα «οτί πια (ἴπογ νετε α]]ουνεά {ο Ἰο]ά µ. ἜΤηε 
Γγαῖί5 ο Οεῖτ εἸατασίθγα, 45 ἀομπεατεά Ὦν ᾖ996- 
ΡΙΜΙΕ, οχαο!]γ οοττοκροπά {ο Όχοβο πἀνοτίεὰ {ο ἵπ 
νο ργεβθιιέ οοπηρατίκομ, νυν. 10, 19, δε 19, παπχε]γ, 
αναγίοε απ να πιοβί οτε] εείογέίσπη, απο νν τὰ 
Όνο α{πποδί ἠπιάτίγ απά πορ]εοί ο  ργοίεείίπσ ΌΏχορα 
απάογ χείτ ρονθγπαποθ. Τ]ηαί ου Τ,οτὰ ππεπηί 
οἰίε[ῖ νο Ἠισ]ι Βτίεςί5 ο α τεσεηί χα 19 Ῥ]αἶπ 
{τοπ [πο πε οὗ νο Ῥγεδεπί ἴεηςο Νονν εἰναί 
Όνο «ιρερ κἸου]ά ποῖ Πδίοῃ {ο ον ερἰταα] πόἆππο- 
πέους, παὶση{ί ο εχρεσίεὰ; απά ναί νου οαἷά πο, 
9 αἲίοείεὰ Ὦγ ο Ἰνοττιά Ρρἰοίατο Ῥτεδεπίεά Ὦγ 
/οβορ]ας οῇ ἴπο αἰαίο οῇ φοοἰεῖν αἲ ἴπο πιο ἵπ 
αθβίίοη, Πίο ννας ΘΥ6Π Ίνογδο ἔπαῃ ναί οἙ 
τουσ Ἰηςί Ὀδβοτο ἴἶο Ῥο]οροπποθβίαἨ ννατ, 50 

ἠπἰπααυ]γ ἀερίοίεᾶ Ὦν Τηαογαάϊάε». 
ϱ, ἐάν τις--- εὑρήσει.] (Οοπιπηεπίαίοτ ατο πο 

οἆ νν]οίἼγετ Όποςο Ανν. ατο {ο ἵνα ον ση το 
απορ]ογάς (1. ο. αρὶτῖ (ους) οἵ «περ, Ἱ. 6. 
Ονοῖς ο, μὲν γὐνς πω 8οπηπς πο οἵετ, 
απά Ἠήεπη, ῥο. Βαί ἰξ εἶῑο γνίουν (Κο οἳ 1ο 
[οτοσοίπᾳ νοτεο ο (ας Τ ἀουδέ πο ἴὲε ἐς) οοττοοῖ, 
Όιαου οαπ το[ετ ου]ν {ο {ο ρεορ]ε: Ιπάςεὰ νου 
οοπ]ά ποῖ ὢο τε[οττοά ἴο ρακίοης ννουί στοαί 
Ἠαγβηήθβς. Ἡ θύρα, Ἱ. 6. Όνε [οπ]γ] Μεάιαίοτ, 
εντομα] Ὑ]νοπα ἵ9 απ ποσθθς {ο νο Ἐπνογ, 
Ῥοπῃ. ν. 5. ΕΡΗ. Π, 18. οοπιρ. νι Ἠενρ. ἵκ. 15. 
Σωθ. παν ας Ὃς ἱπιοτργοίος : ἐὁ «]να]] νο ρ]ασοά 
ἵπ α δἰπίο οΓ -- ων. Όντο ννοτάς εἰσελεί- 
σεται ---- εὖ Ότι α ραφίογα/! ἧπασο οχρτοφεῖνο 
οἳ απάἰσέηθοά οπ]ογπιεοπί οὗ νο Ῥ]εκείηρε ἵπ 
οποίο. 

10. ὁ κλέπτης.] « Τηνο βι]κο ἔδασλοτ,” 1. ο.  ὖνο 
βι]96 (δασο]ογας ) [ο Ες 8 (18 αρροασς Γγοπη γοτ. 
1.) α εἰπσα]ατ, ὐοίτᾳ (ακοῃ Γογ α σεηΝα; ΟΠ νο 
κοο ἡΠΙάάῑοι. Οτ. Απ Τῆο ἴστπις θύσῃ απά ἀπο- 
λέσῃ πτο σΡαρλείς (εἰσπ]θγῖης τοκρος(’νο]ν ϱὁ Ῥαίο]νετ 
αι ἀθλίτου ᾿}, απά ἀθφοτῖοο ννηπί ννης οΏοπ ἆοπο 
ν νο γονῖης Ὀπηάς ο) ππαγπαάστα, νο νοη ἵπ- 
Γοειοὰ πάσα, ππά νν]ο αφοά {ο ἀεκίγου ναί νοΥ 



10ΗΝ 6ΗΠΑΡ. Χ. 11 --- 15. 991. 

». ε3 ο Ἠ.. α ) 5 4 5: ῳ ε 9 ν 9 οἶσα. 40. 11. 1 ἔχωσιν. "Εγω εἰμι ο ποιµην ο καλος. 0 ποιµην ο καλος τὴν ψιυχην Έλεν. οἱ. 8, 
3 - . ς Π - ’ ώ ς υ ᾽ 9 Λ 2λ ὅ ὅ7. 4. 

19 αὐτοῦ τίθησιν υπὲρ τῶν προβατων᾽ ο μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποι- 
ν ια 3 9 ἃ ν ’ 3, . ν ρ 2 0 λ 

μὴν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ προβατα ἴδια, δεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον, καὶ ͵ 
ον . ή ᾿ ΄ 3 τι... λ ́ ς ’ πα 9 

αφίησι τᾶ προβατα καὶ φεύγει καὶ ο λυκος ἄρπάζει αὐτᾶ, καὶ σκορ- 
ς ᾽ ’ α ή 

13 πίζει τὰ πρόβατα. Ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι µισθωτός ἐστι, καὶ 
7 λ η ο 9 - ’ Σ ’ 3 ς .. ς λό . 

Ἡ οὐ µέλει αὐτῷ περὶ των προβατων. Εγω εἰμι 0 ποιµην ο καλος 
- 4 . ᾿ ’ ς - πο ΄ 

19 καὶ γινωσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, καθὼς γινώσκει 

µε ὁ Πατὴρ κἀγὼ γιγώσκω τὸν Πατέρα" καὶ τὴν ψυχήν µου τίθηµι 

σου]ά ποί οαττΥ οὔ. 3εε Νοίε οπ Αοί5 χς. 29. 
Τπε πγογάβ περισσὸν ἔχωσιν 5εἴνθ ἴο εἰτεησίπει 
πε 8εηςθ οΓ {με Ῥτεσεάῖηςσ «αιςθ. 

11. ἐγὼ ---καλός.] ἜΤἨε Ίππασε ἶς πετε «Παησεά, 
απά αποϊπετ οοπβγππαίίοπ οἱ γγ]αϊ ννας φαἰς ἶ5 ἵῃ- 
{οὐπσεά, ἵπ νηπ]ο]ι ους Γιοτὰ τερτεςεηίς ΠπηςεΙΓ 
απάετ νε επιυ]επι οἱ {με σου ιεριεγά. ΒΥ ὁ 
ποιμὴν ὃ καλὸς ΠΙΦΗΥ΄’ Οοπηπιεηίαΐοις ἐλ]πὶς ἶ5 εἶπι- 
ΡΙΥ πιεαηί “απ επ]σηίεπεά {εασπετ.”. Βυΐ ἴῃῖς ἶ5 
Ραξεῖησ ογετ {θε αγο]ε; απά {ο ἴπίς Ιπίετρτεία- 
ον Ι 15 ]η51ν οὐ]εοίεά Ὦν Τιάπι., Εμαί ποιμὴν 
Ίας πο πνεγε εἶδο {λε 5εη5ε {ραελεγ, Ὀαί α5αα]1γ 
πνο]γος ἴπο Ἰάεα οἳ σουεγπίπσ, ργοίεοίίπς, ἰαζῦισ 
εαγε οί. Της ἵπ ἴπε Ο. Τ. ἠἶπσς ατε οὔἵθη σα]]εά 
ειερλεγάς, 45 αἶφο ἵπ Ἠοπιεγ απά Ε5εἨΥ]Η5. 3ο9 
ἵπ ελα Ν. ἜΤ. ποιμένες 8 πο ΠαΊης σίνεηπ {ο (ηθ 
Οωγαίΐογες Εοσ]εσῖα, οἴπετννῖςε οα]]οά ἐπίσκοποι, 35 
ΕΡΜ. ἵν. Τ].: απά Ἱπ 1 Ρεί. Ἡ. 25. ους Γοτά 15 
σα]εά ποιμὴν καὶ ἐπίσκοπος τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 
Απά αξ ἵπ Ηεὺ. κ]. 90. Ῥαα] οα]]5 οιτ 1,οτά τὸν 
ποιμένα τῶν προβάτων τὸν µέγαν, 850 Ίγα5 Ὦε Γοτείο]ά 
μπάετ ναί οματασίετ ἵπ {ο Ῥτορηεοίες ο ἴηθ 
Ο. Τ. ἛῬεε 15. κ). 1. Επ. κκχὶν. 19 ---99. Ζεςῇ. 
χΙΠ. Τ. Πιο. ν. 4. 
“ μι δκα νά κ ΤΊε Ῥ]ταδο ψυχὴν 

τιθέναι απβνγετ5 {ο {πε Ηεῦ. Ὁ)Ὦ} Ὠ, Πίο] Πί- 
ετα]]γ ἀεποίο ργο/Γωπάετε νίαπα : Ὀπί, Ἰπ πδθ, σεη- 
ετα]]γ ἀεποίθ οπ]γ {ο Λα-αγά οπε”5 Πο, Απά Ελ]5 
βοη5ε {5 Ἠοτο αἀορίεά Ὁγ ΠΙΊΠΥ οἳ ἔπε πιοδέ οπη]- 
ποπί Οοπηππιεηίαίοτε. ὮΥ νο αποϊεηπί απά πιοδί 
πποάετη ΟΟΠΙΠΠΕΠΙΑΙΟΙΒ, ἨοΝΘΥεΓ, ἴπο /οΥπιργ 18 
αφείσποᾶ; απά τίση]γ: ἔοτ ποιση ο γρδίγ]ε[ρη 
βεη9ε οὗ ἴἶνο ρηταςδε ἶ5 αστεοαῦ]ο {ο {Πο παίμγαί 
Ἱππροτί οἳ Ώια ννοτά», γεῖ νε Γι] 86η9ε 15 ἀ4ο- 
πιαπάεά Ὁγ νο [σιγαίίνο 0Πε ἆ8 αρρ]ιεὰ ἴο ια 
Βεάεειππετ. Όατ [,οτᾶ, Ιπάεεᾶ, Ἰνετο οπ]γ )πίφ 
αί νν]αί, αἲ νετ. ΙΤ, Ίο ρ]αῖπ]γ 6χρτοββθ.. Τ]ναο 
6ρηρς, πε, ἱ5: “' Α Ίνε σου αἸερ]οετά Ἰναζατὰς 
Ἰή9 Π{ε {οτ Πή9 βοοῖς, 5ο ἆοθς {πο Ἀ{οςρίπ], 16ρΓθ- 
ᾳεπίοάᾷ Ὁγ νε Ῥτορ]είς πετ εμαί οἰατασίοτ, ]αΥ 
ἀονντ Ἠής Ἡ{α {οτ Ἰής ερἰτίιαὶ Βοοῖς, Όνο Ἠά πια 
Γαςς. 

12. ὃ μισθωτὸς δὲ, δτο.] Της ἵς εαἷά ἵπ οτάςτ 
{ο Π]ακίταίο νο οἸατασίει οἱ νε ροοὰᾷ εΠορ]οτά 
Ὦγ οομίταςί νν τὴ νο ᾖαά ; νν]νο ἵ9 οπ]]εά α ἠ1γο- 
Ίσα, πο Ὀδςπακο αἰ/ Ἰήτο]ίησς ατο η α]. Όί 

Ώνεγ ατα σεπεγα/ή, πιοτο οἵ Ἰθ., βαοἩ. ΄ο 
εσθωτὸς πιηκΕ, κο ὃ κλέπτης παπά ὃ ποιμὴν ὃ καλὸς 

Ὅτε, ἀεποίο α ν]οἰο οἶαβ. ο Ρ6ΓΜΟΠ8. Απά 
. Ναΐπ., απά πα, τἱρ]ηΙγ βαρροβο ναί 

νο παίζσα] τω] ουν οἱ Εἶμαί πιο ἄτο ππρηῖ, 
α» αἲ νετ, ϐ. Την καφᾷσοῃ ἱταπκίίοη [τοι 9ης 
πιο το αποῄνοτ { Ηονταίο, Ἀεο Καπ. ΒΥ 
ενα ἴδίπα µισθωτὸς ἵά ροτηπρα α)κο ἀοποίοί Ενοίτ 
αραγίς,, ῥτείστοησο οἱ ἴἶνο Ἠοποίγ. παπά οπιο]- 
σππορία ο Ενοίχ οῆσο (ο ἀἰκοατρίης 19 ἀμίήον, 

---οὗ οὖκ εἰσὶ τὰ τν Την κἸνοννν, Ον ιο 
)ναρ]νογή ἵ αρρονσά το ἵνα α]κο νο ισπ ο 11ο 
ανσου; εεἩ Άν ἵπ Ἠοπι, Οήγκα, ἵν. 81, ἱν οπ]]οά 
ἱπάιΠετεπγ ἄναί “πιο ϱ) παπά ποιµήν. 

14. ο Τῆεςε πγοτάς Πσιτα(ἶνειγ 
ἀαδίσπαῖε ἴπα πηνία] Ίουο απἀ αἰασλπιεπῖ οῇ {π6 
στεαί Ξπερπετά απά Ἠὶς ερ]τ]ίαα] Βοοκ. Οοπρ. Υ. 
16 ντα 1. Βο Ηεῦυ. 1... εε Απιος Π. 2. 

15. καθὼς γινώσκει ---- Πατέρα.] Τ]ες5ε ννοτάς ατθ 
εἸο5είγ εοπηθοίεἁ υνὮ ἴπε ργεοθάίπσ ({Γοιι 
πνηίο ἴΠ6εΥ απο αππαίατα]]γ ἀϊδ]οϊπιεά Ὁγ ἴπε ᾱἷ- 
νἰδίοη ΟΡ νειςες), Ὀεῖπσ απ ]]αξίταξῖοπ Ὦγ αἰπο]]- 
ἴαάε οἳ ναί νναςδ ἴπεγο φαϊά, α. ᾱ. Τ δοίμ Κπουν 
ΠΙΥ 5Ἠθερ, απά αππ ΚΠΟΙΥΠ οῇ {ηεπα, ΘΥεη ας ἴηθ 
Εαίπειτ Κπονγεί πια, απά Τ Κπονν Πιο Εαΐπετ. τς. 
Ῥατίοῃ ἐπίηκκς ἐπαί ἴθ πιθπηῦΌογς οἳ {πὶς 5οηίΐθηςσθ, 
1’ Ῥτορετ]γ ἀἴδροφεά, γνοι]ά Όε ας Γο]]ούς: Γινώ- 
σκω τὰ ἐμὰ, καθὼς γινώσκω τὸν Πατέρα " καὶ γινώσκο- 
µαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, καθὼς γινώσκει µε ὃ Πατήρ. 

---τὴν ψυχήν ---προβάτων.] Όατ Τ,οτὰ Ἰετο αρ- 
Ρἱΐες ννμαϊ ο Ἰαὰ αἰτεαάγ φαίᾷ οϐ α σοοά 5«Περ- 
Ἠοτά, ἴο ἠἰπικρί[; απᾶ ορεΠ]γ ἀθο]ατες ἴπαί ης 
βΊα]] ο//ευ περ Πὲς Με ος ππεη, απἀ {ος (λείγ κα]- 
ναοηῃ. ΒΥ ιο]λαέ πιθαπς απᾶ Ἰιοιυ Ιλαί ἀθαίμ 158 
ανα]αθ]ο {ο ἴηε βαἱναίίοῃ οϐ Ἰπεπ, Ὢθ ατα ποῖ 
εἸθατ]γ Ἰηβοτπιοά. 6 ΠΊαΥ, Ἰούνενος, 5Ἱρροβο 1 
{ο 6 ας [ο]]ουν. Όατ Τ,οτά ἀεεοτῖοες (λε 5Ἱεερ 
{οτ ννποπη Ίε Ίαυς ἆούννη 5 Ἰ[ο αξ Ῥεῖησ ἵπ εκ- 
{επι ρετῖ] (566 υγ. 10 ὃς 19): απἀ 8. Ῥαα] οα]]8 
Έποςς {ος ποπ Ολτῖςδέ ἀῑεὰ ιοραί., δύπ/ί, δτς., 
Ῥα{ {ο Ὁε Ῥτορδογνοά {οι Ἱνταίμ. ἜΤ]ας 1ῃ ΝΙαιμ. 
χκ. 20, νηετο οι Τ,οτᾷ 15 φαϊά δοῦναι τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. ἩΝΟΝ λέτρον ἀεποίθς ἴ]θ 
ϱγίοε ο τεοιπρίίοη, Ἱ. 6. ἴἶχα ΠΙΟΠΕΥ Ρἶνθῃ, οἵ {8 
βαοτίῇοο οΠετεᾶ, Ὦν ννμ]ο] απγ οπο εμα]] ος Γο- 
ἀθοπιεί (γοπα ροτῖ] απά ΡαπίδΗπηθηί, ---- απά νν]αέ 
8 σίνεῃ, 1. ο; αποίἸἈοτ, ἵπ Πὲ Ῥίαςο παπά ἵπ Πἱ8 
δίεπά: 3. Ειναι Όπα οἴμοτ αποι]ά Ὦα Ιεταίεά {ποπα 
Ραπίκηπποπί; Ὁ. Ὠναί Τε αου]ά ο 5αβποϊοηί, απά 
ποῖ τεφι]το ΠΥ οὔιεγ Ῥτίοθ. 366 15. ΠΠ. 10. 
ΗΠεποε Τί ἵς ρ]αΐπ νν]ναί Ὕνας {1ο Ῥγροθε ο ἴἶιθ 
ἀαπῆιν οὗ Οητῖδ, απά Γοτ ναί οαµ9ε Ἐα Ἰαἰὰ 
ἀοῦνπ Ἠ]ς Ἰίο. ἩἨε ἀῑοὰ, 1. ἵπ νο ρ]αος απἀ 
βιεαὰ οὗ πποπ: 3, ἴο οὐίαίπ Οιοῖτ Πὐοταίίοη {Γοπι 
Όινο ραπ]ε]πησπί οῇ εἶπ, ογ ἴο οὐίαϊπ Ρρατάοη ο 
Ὀναίτ οἶη; 3. ναί Πὶς ἀθαί]ι Ἰλοι]ά Ίο ααβποϊθηί 
{ο ουΐαῖη νο ρατάση οΓ επ. Τηο5ο {Ἰογο[οτο αγθ 
ἵπ στίενο» οΓτΟΥ, Νο πιαϊηίαϊπ επαί Ολτῖκί ἀῑοά 
οη]γ το σΟΠβΓΙΗ ἴἶνο ἐγαῖ]ι οῇ Ἠ5 ἀοοίτίπος, οΥ έ]χο 
οστίαἰπεγ οῇ {ο ρτοπιίςο8 τοπροθο!ἶπρ ένο ρτασθ ΟΡ 
(ο, απ πο ρατάση οϐ 8ίπ 5 ἴποο {οτ ποϊί]λοτ οῇ 
Ἴνοες ῬΗΓΡΟΒΟς ννοπ]ά νο ἀθαί] ο Οτῖκί Ἠπνο 
Ώθοῃ Ποσθβκατγ. Ναν, Όνο γα] απά οογίαϊπῖγ οῇ 
Ῥουῦι ατα ϱαβ]οἰοπί]ν ορ αλ 1 ]γοὰ Γγοιη οἱ]ογ ργοο/α; 
ποίοτ ἆοορ οατ Τ,οτά β4Υ Ὠναί ο Ίπγς ἀοννη 
Πίο [ο ήν ἀοοίγίπε, Ὀί {ο Ἰή ερ. ἩἨοποο ἴ 
ἱδ οἶσατ ναί ους Τ,οτὰ σπ]οὰ Ἰήπικο]{ ποιμὴν, πο 
ἱπαμπαο]ι ᾱ5 Ίο να απ οπ]σ]ίοποὰ απά νου 
ρα] ο γοσίοπ; Ὀαῖ ἵπ α- Γι καρ]ππογβοηο, 
Ππππσ]γ, ἵπακππασ ας Ὦν Ἠν ἀσπῖι ο οὐαίπος 
Όνο ραγάσῃ οἱ απ, απά νο π]ναίοη οὗ πιθη., 
(πα, νο Ἰακ ἆοσπαπα οῇ βοπιο τουσπί Ἠθγθ- 
ἰαγοῖ ατο τοησ]ν οὐηταρ το νι Ότο πΠοσῃ- 
ἑαππίπαίσᾶ οἑλοᾶοκγ οὗ ππ Λροείο]ίο Γανος, αἱ 
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«Ρ115. 3. ὑπὲρ τῶν προβάτων. " Καὶ ἄλλα πρόβατα ἴχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς 16 
- ’ 3 » ’ » .] ο .. .. ε] 

αὐλῆς ταύτης κἀκεῖνά µε δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς µου ἀκούσουσι" 
καὶ γενήσεται µία ποίµνη, εἷς ποιµήν. «ιὰ τοῦτο ὁ Πατήρ µε ἀγαπᾳ, ὅτι 11 
ἐγὼ τίθηµι τὴν ψυχήν µου, ἵνα πάλιν λάΐω αὐτήν. Οὐδεὶς αἴφει αὐτὴν 13 

’ .. ᾿ 7 Ἡν . .] - ” 

ἀπ᾿ ἐμοῦ ἆλλ᾽ ἐγὼ τίθηµι αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ. ἐξονοίαν ἔχω Φεἴναι αὐ-- 
2’ 4 φ κ. .. τὴν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαθεῖν αὐτήν. Ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον 

παρὰ τοῦ Πατρός µου. «Σχίσμα οὖν πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ἰουδαίοις διὰ 19 
«οὓς λόγους τούτους. "Ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν: «Ιαιμύνιον ἔχει καὶ 90 

πο ΄ ΄ » . .] 

καίγεται" τί αὐτοῦ ἀκούετε; Άλλοι ἔλεγον" Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστι 91 
' ’ - 3 . 3 

δαιμονιζομένου μὴ δαιµόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοίγειν ; 
{1 Ἠασςι 4. 58 ΓΕ ΓΗΝΙΗΤΟ δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν [τοῖς] Ἱεροσολύμοις, καὶ χειμὼν ἡν' 55 

ς 3 ” - ” 5 - -- - - - 

καὶ περιεπάτει ὁ Ιησοῦς ἐν τῷ Ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ [τοῦ] Σολομῶνος. 53 

(οἱ]οννς: Γ, ἀγάπη προσελάβετο ἡμᾶς ὃ δεσπότης, διὰ 
τὴν ἀγάπην, ἣν εἶχεν πρὸς ἡμᾶς, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἔδωκεν 
ὑπὲρ ἡμῶν ὃ Χριστὸς ὃ κύριος ἡμῶν, ἐν θελήµατι θεοῦ, 
καὶ τὴν σάρκα ὑπὲρ τῆς σαρκὸς ἡμῶν, καὶ τὴν ψυχὴν 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ό1οιπεπς Ῥοπι. 1 Ερίδί. αἆ 
Οοτἰπι. ὁ 40. 

10. ἄλλα πρόβατα --- ταύτης] Ἔ]ο 16νν8 απά 
(επεῖ]ος ατα Ἰθγο τερτοδοπίεὰ απάςγ ἴἶια ἵπιασο 
ος Ώνο ἀϊβοτοπί ΒοςΚΒ, Ἰπο]οφθεὰ ἵπ 5ορηταίο {ο]ά5. 
Ὦν ἴἶιο ἄλλα πρόβατα πτο ἀεείσπαιεά ἴπε (οηῃ- 
εἷοα απά ὉΥ τῆς αὐλῆς ταύτης, ῆια οι. Αγα- 
γεῖν 18 {ΟΥ προσαγαγεῖν, Ὀτῖπα ἴο [118 Γοἱά]. "Άγειν 
παπά 15 ἀοτίναιίνος ατο [ΓοφπεπίΙγ οππρ]ογοά πν 
Ραβίοτα] ἴογπα5,. Ότ Τ,οτὰ οπ]] ἴἶνο (6ηΗΗ1ο8 Μὲς 
δΛεοΡ, δή ργο]ερεΐς, Ὀοσπιδο Ίνα Ἰναά πιπγκοά {ποπ 
5 5 οἵνη, να αὐοιμί ἴο Ί4γ ἀονπ 5 Πίο Γοτ 
Οιαῖγ καἱναίίοπ, απά {οτοβαν/ Οναί παν ννου]ά 
εἰνοτί]γ οππῦτασο Ἠΐς το]σίοπ, νο] Ἠς 6χΧΡΓΟβΕΟς 
Ιπ ιο ννοτὰς τῆς μή µου ἀκούσουσι. “' Της 
(6αυς πεπα,) οτ Τοτά ργοβίοίς πο Γαατο πἰ]- 
ΤΗΙΦΑΙΟΠ ΟΓ {πο (ἱοπίί]ο ἴο πο Ομτὶκίίαπ Που, 
ππά {πο ]οἱπέ ραγίιοἱραίίον οὗ εποπα παπά ἴθ ν6ννς 
ἵπ νο α.. σ ουίαϊποα Ὁγ Επι, απάἀςτ οπθ απά 
Όπο 5α1ηθ ο, «ο {ναί Ίο πασηί Ὃο ἴἶπο απ Ώνογ οῇ 
φα]ναἴίοη πο {ο οπο οπ/, Ὀνί ἴο αἲἰ Ένο ππίοης οΕ 
ἴἶνο αηΐνοικο.”.. Μία, 0πο ΟΠΙΗ, ΟΠΕ απιά {ιε 8.ππο, 
{, ο. ἵπ Ἱανίησ (ΝἨαίσουνου πιαγ Ὀο {]νοῖγ ἀϊνετειίας) 
Ότο «απ1θ 6ΟΙΠΠΙΠΟΠ ΒανΙΟΙΓ. 

ΙΤ. ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν.] Τ]ο Ὀοδί ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 
ἰαΐους απο αστοσὰ ναί ἴ]ιο ἵνα 8 ποῖ οαιδα[, ΟΥ 
ἀοποίῖης οπάί ππὰ ρ/ροδε, Ὀαί ἀθσ]αταίίνα οῇ 16 
βαίατο, ος να ευοπί, απἀ 18 το Ὃς τοπάστεά {ία 
{αιοπι Η4. 

189. οὐδεῖς αἴρει αὐτὴν ἀπ ἐμοῦ] «έπο οπο ἰακοίλι 
Π Γοπι πο [ον οτοε]. Ἠλο ππαν ΡάΓαΡΗΓΗΡ6Θ 
Όιο Ῥαβδασο {μας ; "Νο οπο [πο ονεηπ ο Έπ- 
Ὀλοτ] οοπαρο]1 οί] πο {ο ἀῑο Γοτ πιγ Βοοκ. ΤἼανο, 
ο) πιγ ον νν] απ οτίακοη ἴο Ί4γ ἀοννη παν Πε 
{οτ , Ἑν νο βαππο νν] [ ελα] ΓΟΙΙΙΓΗ π ἴο 
(οι. Οµ ἴἶνο νο]απίατγ ἆθαί]ι οὗ Ο)τὶκέκεο Νοῖο 
οἳ ΑΙαι, χνὶ. 21. ᾿ 
---ταύτην ---- Πατρός μου] “Της οπτσο τοορίῖν- 

οὐ [ ποπι παν Επλογ, ἴπ Ον νν]οἰο ρα58 
οὐχ Τ,οτὰ πῆτπης ναί Ίο ἵ9 αὐοιί {ο απάθτίακο 
ἀθαί]ν ροπίαποοικ]γς ναί νο πηα]ίος ο) Όνοβο 
Νο πιαν Ρ]οί αραϊηκί Ἠΐς Πίο οοι]ά ανα] ποῖ]- 
πσ, ονοη ντο ΤΙ πο ἀθοτοσὰ ναί νο αἸνου]ά 
υπάθγσο ἀθαί [ου νο εαἱναίίου οἳ Ἠὴ8 μοι 
Όναί πο [οτου οοπ]ά ἴακο ανναν ης Ἠδο, ΙΓ Ίο ννοτο 
μην ης {ο ρα νι ες Ὠνας ο Γουῖγ Ίάγε 
ἀ ον Εἶναί Πο Γοτ χο απ]ναίίοη οῇ ή Που: πιά 
Όναι ἵΓ νου κἰνα)] ΚΙ Είπα, Τξ ννἩ] πο ἴνο νο 
Ἠὴ8 ΟΠ οΟΠδοΠΙ. ο αβδοσίς, ΠποτΟονΟΣ, Οναῖ Ίο 

ΊἸαγς ἀοννπ 5 Π{ε, κο, Ἠονγθνετ, 45 {ο τεσεῖνο 1 
νασκ: απά ΏὈνετείοτο επαί Ἰής ἀθαῖὴ 9 πο {ο Ὦθ 
οοπεἰἀετεᾷ αξ οοπηῖπρ απἀοτ ἴ]ο οΟΠΙΠΠΟΠ Ίανν οἳ 
πποτίαΠϐγ, Ὦγ ννπίο αἲ] Ὠναί σο ἀοννη {ο πο ἔοπαῦ 
ΤΟΊΗΤΗ {0 ἴ]νο ἀαδίς Ότι ναί Ἡτ 18 αορεί]ετ ρεοι]- 
Ίπτ {ο Πε]; εἶποε, αῇϊετ α [ενν ἆανς, ς νυν] το 
{Γοπι Όιε εερυ]ο]μτο απ τείπτη {0 ο. Ἠε Όχθη 
αίΠτιης ναί Ἰής ἀεαῖ] Ἡαρρεπς ποῖ ΡΥ απν Γαΐε οὐ 
πρεεαδη, Ὠαί ὮΥ Όνο οἴεγπαὶ οσµπφείᾳ οὗ Ἰή8 
Εανοτ. (ΤΠ πα.) ἸἘΕντολὴν 8 ἴο ὃς ππἀεταίοοὰ 
οἰκονομικῶς, ἵπ το[ετεπος ἴο λε πιεδἰαιοτία] «αρας- 
τν ἵπ νο] ΟΠτὶςί εἰοοά. 

20. δαιμόνιον ---- µαίνεται.] 366 Νοίο οἨ ΥΠ. 90. 
93. τὰ ἐγκαίνια.] ἜΤ]ο ννοτὰ απΠεννεγς ἵπ 16 

Ἀθρί. ο {16 Ηοεῦτ. ΥΓ, απιάφοἰΐπις ο ἐπήίαίίοπε, 
απά ἵη 1ο Ν. Τ. ἀεποίος (νο εποαπίώπ, οἱ [ομ]- 
να] οῇ εἶσηί ἆαγς, οσσυττῖηρ ἵπ πο πιοπίν Κίκει, 
πε πἱοά Ὁν ας Ἀασσαῦαας ἵπ οΟΠΙΠΠΕΠΙΟΓΗ- 
[ο ο) νο ρυγίβοσίἶοπ οΓ νο Γεπηρ]θ ἔτοπη Ἠεαί]ι- 
εἩ ρολο. Ὀπ]ίκο αἲ] οιε (εφιναίς, ννήοἩ 
Ἠγθτο Κερί ο]γ αἲ «εγικαίοπι, Οι ννας οε]εὔΏγαίεὰ 
Ώπτουρλουξ Όνο ννηο]ε ο ζαάσα. Απά α5 Πρ] 
Ἠοτο Κερί Ὀπτπίης ἵπ ουΥοτν Ἠουςεο (Ἡτουρλουί 
οποἩ πἰσηξ ο) Όχε [ορἶνα], 1ἱ ἶ οα]]εὰ Ὁγ 6 οφερ]ας, 
Απ χ. Τ, Τ. φῶτα. 

---καὶ χειμὼν ἦν.] Τηο Ῥοςί Οοπιπποπίαίοτα 1η 
σοποτα] ἴακο χειμῶν ἴο ἀεποίο ταῖηγ ΟΥ γη 
Μοπίος, αἱ ἴπ Να, χνὶ. δ. Λο χαχν, 
Έστα κ. 9. Βαί ἴνοτο {ο 8ΘΠ8ο Ἱς, α δίογπε, ΟΥ 
{οπιρεδί. Απά νο εἰσπίβοπίοηυ ποἰπίγη ποεαίετ, 
Όνουρ]ι 1 15 ποῖ απ[γοφπεηί {π Όνο (]αφεῖσα] υντί- 
ἴ6Γ8, α5 Τ]ηογά. ἵν, 6, απ γἱ. 3, γεῖ ἆοες ποῖ ος- 
ος ἵπ ιο Βοτίρίητος: ΠΟΥ ἵ9 Όιετο αηγ ποοὰ τοῖ- 
8οη {ο αὈαπάοη {ο οοπΙπποη Ἱπίοτρτείαίου, “τε 
γης ποτ: [ο Ον οἰτουπιβδίαπσς πηῖσηί, π8 
Βοημ. εαμμοείς, ὃο πάάθά Γοτ νο Ἱπβογπιαίίοι ος 
Όνοκο ρω. νο Κπονν πο νο ἠὖππε οῇ χο [οη5ε, 

33. τοῦ Σολ.] Τοῦ ἵ οπιαθὰ ἵη 8οπιο Μ55, 
παπά οπτ]ν Εάά., παπά 5 οπποθ]]οὰ ὃν αἱπιοκί αἲ] 
Εάῑίογς {οπι Μα ]ναϊ {ο Βολμο]σ. Βυί νο απ {]νογ- 
τν 19 πκυΠοῖομί ἴο γνατταπί Ενας οεροοἰα]]γ αφ 
ἵτδ αΏκθῃος ν{ο]αίος νο «λα τν Δι) τωρα τς ὮΥ 
Νο. νο Ατιϊο]ο 5 οἴλιοτ ργεβχοὰ {ο Όνο 
ας παπά πονοτηοὰ ποῦΠα, οτ οἶφο ἴς οπι ε{οἆ 

[στο Ὠοῦι.. Ας Π]ο τοπβοῃ ἵ8 ἴηοτο ἴο σπποο! 
Όλο τοῖς Ῥοῇ[ογο “Ἱεροσολ. Ἰαδί Ὀθ[οτο, 8 ΠΙΣΠΥ ΕάΙίογΒ 
Ἰανο ἆοπο, 
ή ροπΐσο Ἰνης οπ]]εά Αοϊοπιοπ)κ, πα Ἠανῖπς 

νθυυ. Ὀο Πε ὃν Ἀοϊοπιοπς Ὀοίπᾳ ἴἶνο ρατῖ οὗ βο]ο- 
πιο” Γοπηρ]ο νήσο] Ἰναὰ Όδεῃ Ἰεβ υπὰρκίτογεὰ 
Ὦν πο Ῥαὐν]οπίπης, παπά ννας (πογοίοτο αἷ]ο το 
τοππαίπ, Ὀλουσ] ἵπ α- ἀλαρίάαῖοἁά αἰαῖο. Τ]ετο 
Ἀοτο ροτίοος ετεοίοᾷ αἲ] τουπά να {επιρ]ας Ότε 

ΤΝ] 
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5 3 3 - 3. / . 
4 Ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν. οἳ Ιουδαῖοι, καὶ ἔλεγον αὐτῷ Εως πὀτε την 

σ Βαρτα δ. 86. - ι. ο. - ε . δω δι ος 3 
96 ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἲ ὁ Χφιστὸς, εἰπὲ ἡμῖν παθῥησίᾳ. ὃ -πδ- ἴωανος, 38, 

΄ 2 κ» μας αι. σσ. ς ο Ν 3 , ν΄ 3 εἰ 

κρἰώη αυτοῖς ο Ίησους Εϊπον Ὁμίιν, και ου πιστευστε. τα εργα α 
. - -” 3 ’ . ’ » ω ᾿ 3 

ἐγω ποιῶ ἐν τῷ ὀνοματι του Πατρός µου, ταυτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμου. 
2 δε, 2 ’ - 3 , Ξ ” ν ῃ - ο λὰν 

96” 4λλ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε οὐ γάρ ἐστε ἐκ των προβάτων τῶν ἐμων . Ἀ Βαρτεα 8. 19. 

. ο ς ο ’ . - - 27 ’ 2 ι 

21 καθὼς εἶπον ὑμῖν, τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ της φωνγῆς µου ἀκούει, κἀγὼ 
3 3 » 3 . ᾽ ’ 

95 γινώσκω αὐτά" καὶ ἀκολουθοῦσέ µοι, καγὼ ζωήν αἰώνιον δίδωμι 
3 ω 9 2 ᾽ 3 ’ ο ᾽ Σω Ν ε) ς ’ ον ᾱ.. 

αντοις᾽ χαιου μῇ απολωνται εις τον αιωνα, και ουχ αρπασει τις αυτα ος ο 
99 ἐκ τῆς χειρος µου. Ὁ Πατήρ µου, ὃς δἐδωκέ µοι, μείζων πάντων | Ππῖ 14. 3. 

3 ’ ς ’ - .) 1 ιά 

: ἐστί καὶ οὐδεὶ δύναται ἄρπάζειν ἐκ της χειρος του Ἱατρὸς μου. τμ, ή) 

9) Ἐγὼ καὶ ὃ Πατὴρ ἕν ἐσμεν. 

Ειἱς τοπῖθά νε Εακί. Ῥοτίϊοον ΕΤΕ ΟΟΠΊΠΙΟΠ ἵπ 
Όνε Ἠεαίπεη {επιρ]ες Ἰκαυνίςε, απά Ίνετε οτθοίεὰ 
ξοτ ια αοεοπιπιοάσῖοπ οὗ {6 Ρτὶεδί5 απά Ἱνοτ- 
βμήρρεις Ίπ σεπετα]: οί] Γογ να] κίπς ἵπ Ιπε]επιεπί 
ννεαίμετ, (9ο 09065, οἴτεά ὃν Ἰηείδ.: ἐτυγχάνομεν 
περιπατοῦντες ἐν τῇ τοῦ Κρόνου ἱερῦ) απὰ ΓΟΓ ἴε ριΓ- 
Ροςε οἳ Τεασλετς οοπιπηπἰσαἴῖπς οταἰἱ Ἰηξίταςίίοη 
φοππείίπιες ἵπ υνα]κίπςσ, ἴο ναί Γοἱἱοννετβ, [οι 
ννηίο]ι οἰτοιπηδίαπος ἴννο ρτϊποῖρα] Ῥεοίς οὗ ΡΠΙ- 
Ἰοβορ]ετε, πατηε]γ. {πε Φίοἷος απἀ ἴ]νε Ῥετὶρατεί- 
168, ἀετινεά (πεί ΠαΠΠΕΡ. 

94: αἴρεις.] Ἐανγπι. ὙΝε]] εκρ]αίηΒ: αἱωρεῖς, 
ἷς ..” πίστεως καὶ ἀπιστίας. Τε Γα]] 5εη5α 

18: ““εερ 18 Ιῃπ ΞἹΕρεηςε Ὀείνγεσπ Ἰορς απά Γεας, 
ῬεμεΓαπά ἀῑκυε]ιε[,”. Θο ΡΠ]οείτ. οἶτεά ὉΥγ Β]αοκ- 
ννα]]; κἀμὲ πάνυ αἴρει ὃ λόγος ὃν εἴρηκε, Ἀπά ἐπαίρειν 
{Γεφπεπ{]γ οσους ἴπ (ηθ 56η5θ ἴο ῥμου ερ ιοῖί]ι 

95. εἶπον 6.] “ΤΙ Ίνανο (ο]ά γοι [νο Τ απι].” 
--- τὰ ἔργα ---ἐμοῦ.] Τ]ε 5οηςε 18: ““ [Ναγ θια 

νγοτκς (1. 6. νε πηίτας]ες) ννμίο] ΤΙ 4ο ΒΥ πα αιι- 
Ὀποτίεν οὗ πιγ Εαΐπετ, νοςς Ώθατ ννίηοςς οῇ πε 
[ναι ἵ απα επί ὃν ΗΙππ].” ΟΕ µε βσιγαίίνο 115 

μαρτνρεῖν, ἸΝείδ. αάάπσεν απ 6ΧΑΠΙΡΙ6 {ΤΟΠΙ 
Ηεταε]ίάἀ. 4ο Ώεο: Ἔργα δεῖ μαρτυρεῖν, οἷα ἡλίου " 
νὺξ αὐτῷ καὶ ἡμέρα µπρτυροῦσιν, αὖρα αὐτῷ μαρτυρεῖ, 
σ ὕλη καρποφοροῦσα µάρτυς --- οὐρανὸς µαρτυρία. 
πι]. 190 Εκαίπι" Τε Ἠεανεης ἀρείαγε νε 

[ίσου οἳ ἀσά,” ἃο. Της απῄιογίῃ [τοπι «ο, 
Ἓνονοτ, ο Τ,οτὰ Ἠπᾶ, πο 45 α πιοτο Ἰοσαίο, Ὀ{ 

α5 Ὀοίπσ ρατίακετ ο{ νε Ὠϊνίπε αείτίραίες. Θεθ 
ν. 11, ϱα. 
390. οὗ γάρ ἐστε, ἃο.] Τη εασσοεί» (νο οσο 
οὗ Ενείτ απο εί; ππππε]γ, ναί νου ατο ποί οΓ ή 
βοε]ς, η] πο ϱαῇει (Ἠεπικε]νος {ο νο Ῥτοισ]ί 
{πέο Τε, ποτ ατα νν τησ {ο ποφαίτο ο ρτορετ «ἱδ- 
Ρομἶοπς ἔοτ Ἡ, ἸΝν νε ννοτάς καθῶς εἶπον ἡμῖν 
Οοππιοβίπίογς ατα κοπιθννἨπί ρογρ]εχθά, ἴπος 
Οία Ἰιὰ πο ννηεγο Ώε[οτο τοἱὰ (ἶνοπη τἰναί ἴ]να 
Ἠετο ποῖ Π9 Ἠοερ. Το τοπιονο Ες ὀβιου]1γ, τί 
β6επη”, 6οππς αποίοπέ (ο γ1ο8 οππος]]οὰ νο οἸπάδο; 
{ο ἴο πο ο ποτ σπ19ο οπη νο νο] αβοτίρο (]νο 
οπή κκίση οἳ 1 ἵῃ βονοτα] αποίσηπε, Ὀαί αἰεγρά, Μ95. 
απά κοπιο Ὑετκίοπς, Νο 9 Πέ ο”.γ {ο Ὀθ]ίονο 
(να «οππο πιοάστη Ογήσε αν οτ) ναί νο νο] 
νετε [οκερά ἵπ ὃν νο Βοτίθος; ΠΛΥ 1 9 ἱποτες]- 
μα ναί απο α οἴπηκα, ὮΥ ΠΟ ΠΠΘΑΗΒ ΠΘΟΘΗΜΑΓΥ {ο 
Όνο ϱοηκα, ε]νοπ]ά Ἠπνο οτορί {πίο ποατ]γ αἲ] ἶνο 
Μ55. Άπτο Ἠεγείοπε, (ἴνον ατο ποῖ σοοᾷ απ ]νου 
{τν [οι οπκκίσπα, απὰ σαν ος νν]ναῖ { ροτ- 
ἡ ίσα. Τ]σοτο οπ ἵνα πο 4ου δὲ Ον1ί ἴἶνο σ]πακο 
γ-ογ. απ Ονουσ]ν νο βπά ποήηᾳ οἱ ή 

Κπά κά π σα [,ογά”κ ργοσσά(πα ἀἴκοοιγνον, γοι 
πιαΥ ἵτ πο νο το στομος {ο κοπο ης κα, Όι 
αοί γεερράρά Ὦν δε, ον τ ΤΕ ήκ {κ ργο/[εταυ]ο (ο 

ΥΟΙ.. 1. δι 

3 ΓΙ ϱ9, 

}᾿Εβάστασαν οὖν πάλιν λίθους οἱ 1σωρια 8. δ9, 

εαρροδίησ, η 8οπηθ, {παί 1 νας ὑπαιγεει[η εκ- 
Ῥτγεσφες; 1. 6. ὑπιρίίεα, ἵπ ος Τ,ογ4”5 ννοτᾷςδ. Ἠονν- 
ΕΝ6Υ, α5 (πετ οαπ Ὦ6 πο ἀοιὈί εναῖ {]εγο 18 α τεί- 
εΓ6εησς {ο {λε Ῥτεσθάἶπσ ἀϊδοοιιεε οἳ {με σοοᾷ 
5Ἰαρμοετά, ({ου οι Τ,οτὰ πον’ ρτοσςεᾷς {ο ΤΘ5ΙΠΙΘ 
Ό1ο αἱ1θσοτγ,) απά 5ἶηπσθ, (πουση ουχ Τ,οτᾷ ἆοεβ 
πιοί λετε Ἰςε {]ιοδε ννοτᾷς, Ὀαί ἄοες, ἵπ Γαα, 5ΑΥ 
(ν. 6.) Ὠναί 5 «πεερ θα 5 νοῖςς;” 8ο 1ΐ 18 
Ρτοβαῦ]ε, (Παΐ καθῶς, ἃο. Ὀε]οπσ {ο {Ἴοδο Ἰνογᾷς, 
απά 5λοι]ά ἐπετοίοτε Ὦε ]οϊπεςά νν {1 έιε Γο]]ουνῖησ 
Υ6Γςε, ἄ5 ΙΠ 5016 ΜΑ., ΥϱΓ8ΙΟΝ5, απά ΕαίἨγτη., 
νν νε αρρτοαίίοη οἳ Ῥεατος, Οαπιρῦ., Ψαἲ., 
Τππη. 

2τ. τῆς φωνῆς µου ἀκ.] 1.6. σἶνο Ἰιεοᾶ ἴο, οῦεγ 
ΠΙΥ οΟΠΙΙΠΔΜά5. ΒΥ τὰ πρόβατα τὰ ἐμᾶ ατε πηθαπί 
ειιο] οΓ ία 5Πεερ αδ αοκπον]εάσο {ιαίγ επερ]ιετά. 
Γινώσκω, [ αοκπον]εᾶσο (επι α5 Πηπε, Ργογ]άο ΓΟΥ 
Ὠιείγ ννε][αγο. εθ Υ. 14. ᾿Ακολουθοῦσί µοι, Ἱ. 6. 
1π αἱ απά οὐθάίεποθ. 

28. οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα.] "Τιτη. ἔπας 
Ραταρηταςος: “Αἲ πο πε, παϊίῃετ ἵπ ἠπίς Π[ο, 
ποτ 1π ἀθαίμ. ποτ α[ίοι ἀθαί]μ, {ο αἲ] οἰοτπΙ(γ, αΊα]] 
ΔΠΥ Ὠήησ Ἠαρροη {ο (πεπη ἐμαί 5ηα1] ἀερτίνε (παπα 
οΓ βα]ναίποπ.”. 966 1ολῃ ΥΠ. οἱ. Τηο ννοτὰς {ο]- 
Ἰονῖης καὶ οὐχ ἁρπάσει --- µου 8Γθ εοπ/[γπιαίογη ο{ 
Ώνο πΌονθ Ργοπηίδε; απᾶ ἵπ {ο ποχί νουςο ἶ9 5ιις- 
ρορίεᾷ {ο γΡάΦΟΠΙ ΟΠΗ ΠΟ 09Π8 οαπ ΑπαϊοἩ {οφ 
{1 γα] ἀῑδοῖρ]ες (γοπα Ἰήπας ΠαπΙσ]γ, ἐπαί το ἔα- 
{εν Ἠπί ἀο]νογοά (λεπι {ο Ἠΐπα, ἵπ οτε {ο ὢο 
Ργοβογνοὰ παπά τεάθειποᾶ ἴπαί οπιπἰροίεη{ Βείησ 
1 ΟΠ 4γθ ἴπο βδασς ο) Π{ο απά ἀθαίμ, Ῥοί]ι 
{οππροτα] απ αρἰτίαα]. Το νλο]ο ραβκασο Ώθήγς8 
αίτοῃσ αἰ{οβθίαί1οῃ {ο νο Ὠϊνιπϊίγ οὗ Οτι; Όαί 
σΐνε», Νοι ρτοροτ]ν ππάθτείοος, πο οοπίοπαηςσθ 
{ο ἴἶιο ἀοοίτίπε, Ὠναί ιο οἷοοί οππ πονοτ [α]] ανναγ 
παπά εντ, Πανίης, ἵπ (τα, πο τε]αίἶοι {ο ᾖρει- 
δοπα{ οἰρο[ίοπ, ΟΥ [πα] Ρεγδρυδγαπορ. 

20, ἐγὼ --- ἐσμεν.] Όπ [ιο οχαοί 80Π9ο οῇ ἔν 
ἔσμεν (οπιπποη(πίογς πτο πο αστοθά. ἈοπηῬ αΠ- 
οἶοηί, απά πιοβί ΠΙΟΘΤΗ 9Π68, απάογείαπά {ἶοπι 
οἱ απίη ο) πο, Ῥηγροδο, οοισιδοίς, απιά 10ΟΓΑΑ. 
Τηή8 Όνογ εαρροτί [τοπι οἶνη χνΙ, 2ἱ ---- 92. απά 
ορροσἰα]]γ (ποπ {πο νογεο ρτοσθάίπςσ. Βαί κο βη- 
ἆσπ απο [πο ΓΓΙΠΕΙΠΙΟΠΑ, απᾶά 5ο οχουτείνο ἴο 
Ενουρές ἵπ ος Τ,ογά 4186ΟΗΤΒΘΒ, 48 τοσοτ ος 1π 
Ὀής (ορρο], Ονπί νο πγραπηοπ{ ὀγαννη [γοπα {Ίνοησο 
ἵς ργοσπτίοι», ΕΥ δι νο ρτοπίογ ρατί οῇ νο πη- 
οἶσπί απά οπτ]]ογ πιοάσγη (ΟΠΗΠΠΘΠ{ΠΙΟΓΑ ΠΠάΟΓ- 
ίππά ο ννοτὰν οῇ μ)ημκἰσαί ππ(ή οί 89ος, ἵπ- 
ο (πας πποα/ ΠΠ, Την Τππρο Ἰνπν εἸοννη, 
νας {πο ορ]πίοῃ ος π]πιοκί ονοτΥ ος οῇ 11ο ΟγΙ]νο- 
οκ Επιστ. Είπα, Ἱοννονοτ, νν]]ο Ίο το]οσίΒ 
Όνο Επί πιο οπος Γπιοτργοίπίίου, ἀοο]πον οπι- 
ὑπασίης νο πάσι ππά (π]κον νο ννοτᾶ ο ή 
οί οπή απά ροιµ»”,. Λπά ἱπάεσά Ον ἵν ε4ρ»- 

04) 
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Ἰουδαῖοι, ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. ᾽Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" ΙΠολλὰ 8ἱ 

καλὰ ἔργα ἴἔδειξα ἡμῖν ἐκ τοῦ Πατρός µου" διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον 

λιθάζετέ µε; Απεκρίθησαν αὐτῷ οἳ Ἰονδαῖοι, λέγοντες Περὶ καλοῦ 53 

ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος 
Π) .. » ο πι Ῥκα]. 88.6. ον ποιεῖς σεαυτον ΘΌεον. 5 πεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" Οὐὖκ ἔστι 38 

εγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν, Εγὼ εἶπα, Θεοί έστε; εἰ ἐκείνους εἶπε 36 
Φεοὺς, πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγένετο, (καὶ οὐ δύναται λυῤῆναι 

ἡ γραφή,) ὃν ὁ Πατὴρ ἡγίασε καὶ ἀπέστειλεν εἲς τὸν κόσµο», ὑμεῖς 36 

λέγετε᾽ Ὅτι βῥλασφημεῖς, ὅτι εἶπον' Τίὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι; 
π Ἱηωέτα 14. 10. 
Η. 
ᾱ 17. οἱ, 39. 

Εἰ οὐ 3τ 
- . ”, - ’ . ’ . ὁ Γι 3 . -- 2 

ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ Πατρός µου, μὴ πιστεύετέ μοι" " εἰ δὲ ποιῶ, κἂν 38 

ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε" ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε, 
« ’ . ς ᾽ 4 ἅ Φα ρω σ . 

ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ Πατὴρ κἀγὼ ἐν αὐτῷ. Εζήτουν οὖν πάλιν αὐτὸν πιάσαι ' 38 
- - 2 - 

καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 

Ροτίαά ὮΥ {πο ρτεσθάίπς οοπίθχέ. Έοτ (α5 Τηΐπῃ, 
πτσιςς) Ι. οι Τιοτὰ αἱ ν, 28. αι υαίος {Πε βαππθ 
{ο Ιπιδδ]{ α5 {ο Ἠΐς Εαΐμογ,. 3. Ἠο ελονς ἵνα 
ΤΟΔΦΟΠ ΝΊΥ ποϊμίηπςσ οαπ Ίνα ἴακον {γοπα να Έᾱ- 
Έος: ΠαΠΙΘΙΥ, ῥοεσµο Πε ἱν Α-πισ]μ. Ὁ. ΛΑ 
ΤΟΆ5ΟΠ ἵδ αἀάθά ννγ ποίμίησ σαπ 6 ἴακεπ {ΓοΠα 
Επι ΑΠΥ Πποτο να Γτοπα Πἱ5 Εαίλοτ, Φεζαιδε {ιο 
αγ. οπε, νἱπ. ἵπ νο ννοτκ οῇ Ῥοισεγ, ἃο. ἜΤηΐ8, 
ΤΠ έπη. ατσαθς, Ἱππρ]]ος απίοἩ ο) αἰγίῤηίος ; παπά 
πνογο ἴογο ἶ5 οηπθ απά {ο βαππο ἀῑνίπο Ροινετ 
απά αἰτραίος, (λογο ππαςί ς οπθ απἀ {ο 8απῃθ 
Πἱνίπο παμγο.  ΥΝΠοθνοτ Ἱποτρτείαίίοη Όθ 
πἀορίος, Εἶνο ννοτάς οπῃ ἱππροτί πο 1985 να α ο)πῖπα 
{ο οφ πα η νο Ἓαλνοτ (παπά οοπ5θαεΠ{]Υ 
Ῥτονο πο ΏΕΙΤΥ ο ος Π,ογά), Ἰη8ί 38 ἴἶνε ρα8- 
βασο αἱ 1. 68. νν]ήο]ι, παπά πα ργορβεηί, [πε αν οννβ 
πηιιςί Ἠανο 5ο απὰθγείοσςς οἴμοτννίὰο (νου νο] 
ποί Ἠανο αοπιρίοά {ο 5ίοπο Ἠίπα Γοτ ΡΙΑΒΡΊΕΠΩΥ, 
οχο]αϊπηίησ, Σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν. [η- 
ἆοοὰ Ἠπά Ἶε Ώου αασηί Ὀαί σᾶ, οπο Ὑ Όια 
Εαἴπογ, οΟΙΠΠΙΟΠ Ἠοποῦτ απά Ππσοπαομσπθςς ννου]ά 
ανα τοφι]τοά πα {ο ἀῑκανονν ἴα Ππτογρτοία ίση 
Όνου Ἠπά ραῖ αροη 5 ν/ογᾷς. 

9]. ἐβάστασαν] “'ἴουκ αρ... Της εἰσπίβοπίῖον 
ἵς ουσ]ί {ο ϱο Ἡο]]οπίείίος Όί Τ Ἠανε, ἵπ Ἠε- 
66/8. Ανπορ.. πἀζ ποσά (νο οχαπηρ]ας [τοπ ΑπΙΡΙΙ- 
8μο5 απά 9οβορῇς. 

3, πολλὰ καλὴ ἔογα ἔδειξα ὑ.] Το 86ηεο ἴ8: 
«λΊαηπν Ὀοηοβίς Ίνα Ἰ οοπ[οττεὰ Όρο γοι.” 
ΤΈ]νο ἔργα το]αίος πο οπ]γ {ο πο ννοπάστβα] απά 
απ] έατν ηῤρασ/ον οχληεοά Ὦγ 2 οβ.ς8, Όῖ αἶφο ἴο 
Ιήβ 1ο)οἰο ΟΗΥΑΕ Ο/ αοΠἰοῃ ΤΠ Ρτοππ]σαἴἶπσ 1ο (008- 
Ρο] ο μτασθ. "Εδειξα πΙΣΝ, Ιπάροᾶ, 86ςΊή {0 ανα 
ΓΟΓΟΤΟΠΟΘ Πιοδί ἴο πέρας], Όαῖ 1 οβιο ἵπ 
Ο]αδείσα] υτίογα αἰππρ]ν ΠΠΘΑΠΕ, οάετε, ργακίαγε, 
{ο ρογ/οσα.. ΟΡ ή ὙΝοἰκίοῖη οἵίος οχαπηρ]ο», ἴο 
πίο] Τ Ἠανο ἵπ Ἠσσθηῃβ, Ἀγπορ. αἀάσά οὔνοτς. 
Ἐκ τοῦ Πατρός µ. εἰσηίβος “«ἴπ νἱτίαο οῇ νο Ῥουν- 
ογ8 νορίοὰ ἵπ ππο ὮΥ την ΓαἼνογ,” 

94. οὐκ ἔστι γεγραμµένον, ἃοι] ἵπ τερο]]ίπα 
Όνο οΊνατπο οἳ ΕΙΠΕΡΜΕΠΑΥ, ου Τ,ογὰ, {ο Γοβοης 
κ ήο]ν 1 ννοτο ἱγγονοτοπί ἴσο πἰος]ν {ο βοπη, 48 
Ἰοπβοά πο {ο [ή ἀῑκοίοφπο Ἠβ [πε πιπίο οοη- 
πποίίοη γη νο Εαίῤοτς απά νγ ηο οπ]]οά Οοἆ 
ἵς Ἐπίοτ, απ Ἠήπικο] ο Βου ο οσά,. Ἠο 

οοπίσ{ς Ἠήνηκο]Γ νν ον ακίηςσ α- κοτῖ ο) αγσπποπ 
απίτο ἵπ νο 9 ονν]κὴ εἴγ]ος (απ νοτο[ογο πθπρίοὰ 
(ο πιακο απ ἱππργοββίοῃ οπ Ἠής Ἠδατογς) ατσαῖησ 
νι (ποια οἩ πο στοπὰ οὗ ναί νου Ὀνοπηκο]νοι 
πάπηἰεσᾶς Ἠπποῖν, ναι Ἠο ννας α. Γρορ]οί επί 
Γγοπα τ απά «λουνίης ἴἨπί, θνοη οἩ. να! ϱπρ- 
Ροβἱἶομ, Ίνο Ἰναά α τση ἴο Όνο τα νε] νογ 

τοῇιςεά Ἠϊπι. Όιχ Τ,οτά α]αάςς {ο Ῥς. Ἰχκκί]. 6. 
..... παπά πιαρἰκίταίες ατα οα]]εὰ Εολέπε, 
8οη5 ο/ {1ο πηοδί Ἠΐση (ο, 

90. πρὸς οὓς ὃ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγ.] ΎΤ]εςε ννοτᾷς 
ατα ννθὶ] οχρ]αϊπεὰ Ὦν Τα. Όνας: «το νν]γοπι 
ννας ἀε]ίνετεά ἴἶνε οοπιππαπὰ ππεπίοπεὰ Ταξί ὃθ 
{οτ6, ΠαΙΠΕΙΥ, {ο ρ]εαά νε οπ15ε οἱ ιο ἀεεηίαις, 
ἃο. ἜΤ]νε νο» καὶ οὐ ὀύναται λυθῆναι ἡ γραφὴ 3τε 
ιο ο {ακοῃ 1π α τοβίγ]οίεὰ 56ηςο, ἴο εἰρπ][ν, ' Απά 
Όνο Βοτίρίατες οπηποί Ὁς ἴπκεη εχοερίίοη Το, οπη- 
ποῖ ϱο Οἠνουσ]ί ντοηρ.” 

56, ο ο. «Ἴνας Ἐοί 48 ἴἨθ τὸν ἅγιον τοῦ 
Θεοῦ ; {οι ἁγιάζειν, κε νε Ηοὺ. ο). εἱρπῖβες το 

πεί αρατί {τοι 6ΟΠΙΠΠΟΠ 19ο {0 α βαοτεᾷ ΡΗΓροβο. 
Ἡ 15 Πα51ν τοππατκοὰ Ὁν Έτη. Όναῖ ουσ μὴ διὰ 
πιοί (15 Όια Ῥουἱπίαης 84Υ) ατσας {ης {ο αἰσηῖν 
Όναί Ἰνο ννας {ο Όο οπ]]εὰ ἀσά, απά 8ο οὗ Οσὰ, ἵπ. 
πο οἴ]νεγ 56Η8ο {αμ ναί ἵπ νο] ἴοςς Ἰαάσες 
ἨθΓς 80 βἰγ]εάς ΠΑΠΙΕΙΥ, να τεδρθοίῖ {ο οῇἵορ; 
ΠΙΕΗ 1998 {ο ἀθο]ίπο νο αρρ]ἰοπίίοη ο) (νο ννοτὰ 
η Όχο βαππο 56Π56 α5 οῇ νο Ελίλος” 38 ἶ9 ον]άοπί 
{γοπα νν]ναξ ρτοσθἀθ. Ἠε ποτο]ν 19ες αἩ αγσι- 
πιθηί αὐ εποπιρίο (νν]ναῖ νο Ῥ)Η]οβορ]θτς οα]] απ 
ἠπείαπεε) απά απτσαος αὖ εοπορκαία, ᾳ. ᾱ. Ἠασίς- 
{γαίεν ατο οπ]]οά ἀῑνίπε, απά 5οη5 οῇ ος, νους 
ἵπ]ατγν {ο πο ὨΏοεϊίγ: παν, σοἆ Ἠήπηκο]{ Ἰαί] 9ο 
οα]]εά ναι. Ά αγ ποῖ 1, πο, Ὦν α ἰποί]ατ τισ, 
νο 5ο σα]]εὰ, ννποπα (ο οἆ ἠναε]ν 5οηΐ Ἱπίο Όπο ννοτ]ὰ, 
απά {ο ννηοπα Ἰα αι οοπηπη{οἆ α οἴνατρο 8ο κα] ι- 
ἴατγ ἴο Όλο ἨάπΙπΠ ταςθ. 

ὅτ, 98, Τ]νο «οη5ο ο νο (πν]ήσἩ ἵς οχ- 
-ωγο”- πἹογε «Γπααίςο) ἴψ αἹπαριν Οής: “ Τ]αί Τ απι 
οἩ οὗ Οσα, νο ἈΠοκκίαμ, απά απι πποςί οἶοβο] 

απ](ος ουν Όνο Ὀοῖίν, παν Ίοογὰς «Ἠοννς α. ᾱ. 
Ι Ἰπὰ ποῖ ἆοπθ ενα απο κρογάς Ὑν]οἩ παν Εα]νογ 
ἀοῖ], γο πηὶσί τοῇακο οτούΙί {ο παν Ἱοογάς: Όαι 
εἶποο Όνον Όσα πο ΑππηΟ αίππηρ, γοι αἸγοπ]ά αἲ 
Ἰοπεί Ὀοδ]ίονο ιο, ἵ γοι νι] πο Ῥο]ίονο πην 
τοογάς; απᾶ ἴἼνοη γοι ννοπ]ά απάσγείππὰ Ενας (νο 
Εαπίμος ἵα ἵπ ππο, παπά ἵ ἵῃ νο Επνογ. Ἑν ὠοςο 
ννογᾷς ους [,οτά πιπηὶ[ον]ν ἀθο]αγος Ἰήπηκο]ξ {ο Ὦο 
Βομ οὗ οσα, πο ἵπ Όναξ «θη8ο Ἱῃ ννμ]ο) πο Ἰθνν- 
15ῇ Ἠ]ογς ννογο 5ο οπ]]σοά, Ὀαί πα ππογο «αΏ]ίπιο 
οπος πο Ἰπ τοβροοί {ο ἴἶνο ο/πορ Ίνο αακίαίης, Ὀί 
Όνο πα δες ννη]ο]ν Ίο ονοπγς, ἴηοςῬ Ἠο ἀοθς 1ο 84πης 
ΝΟΥ 15 Όλο Ῥαἱνου. (ΤἨέπη.) 
νο νογός ἐν ἐμοὶ ὃ Πατὴρ --- αὐτῷ ρ]αϊπ]ν (8 

Τπεπι τοπηγκ9) ἠπάϊσπίο σοποτα]]ν ἡπ/ίηιαίε ο0η- 
ποπίοη, ππὰ Ἀοτο, Ὦν νο Γογοο οῇ νο οοπίοτί, 
ο”) ΗΠΟΠΙΟΠ ο οπ6 ππᾶ νο «πιο ΘΠΟΙΣΥ. 
Εαἴλο ννας ὑπ Όπο ἈοἨ, πο Θου ὑπ νο Εαίλοτ; 
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0 Καὶ ἀπῆλθε πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, εἲς τὸν τόπον Οπου ην 

41 Ἰωάννης τὸ πρῶτον ῥαπτίζων καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. Καὶ πολλοὶ ἠλθον 
. ον Ν ο Ά 3 ’ ο ϱ ὦ ’ δρα. 

προς αυτον, και ἔλεγον Ότι Ιωαννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν 
. - 3 2 - 5 

439 πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου ἄληθη ἡν. καὶ ἐπίστευσαν 
- 3. 

πολλοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτογ. 

ι ΧΙ. ἨΝν δέτις ἀσθενῶν «4άζαρος ἀπὸ Ῥηθανίας, ἐκ τῆς κώμης 

9 Ἱαρίας καὶ ἸΜάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. Ὁ Ἡν δὲ Παρία ἡ ἀλείψασα Μαι. ο. τ. 
. ’ ’ ιν 9 κ η) ’ 3 ρω ν δν 3 

τὸν Ἰύριον µύρῳ, καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτου ταῖς Ὀριξὶν αυτης, 
32 , ” ς 3 9 υ 

Απέστειλαν οὖν αἳ αἀδελφαὶ προς δής ὃ ἀδελφὸς «{άζαρος ἠσθένει. 

ο Ἱπ[γα 19, 8, 

Πατ 14. 9. 
-” 

΄ ’ ΄ ο 3 -” 2 ’ τς » 

4 αὐτὸν, λέγουσαι" Κύριε, ἴδε, ὃν φιλεῖς, ἀσθενεῖ. -Ακούσας δὲ ὁ Ιησοῦς 
- 3 . 3 / ᾽ ’ 32 3 ς Π ” ’ 

εἶπεν Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρὸς θάνατον, ἀλλ υπερ της δόξης 
- - ο ς . ο 3 τσ ώ 3 ’ Γι ς 

ὅ τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθη ὁ Τὶὸς τοῦ Θεοῦ δι αυτης. Ηγάπα δὲ ο 

6 Ἰησοῦς τὴν Πάρθων καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς, καὶ τὸν «4άζαρον. ς 
5 » ο, 3 -- , . » Β ου Π , η 

ουν 11οΟυσεΕΥ οτι ασθ εγεῖ. τοτε μεν ἔμειγεν ΕΝ ᾠ 11 τοπ δύο Ί]μερας. 

Ἰ Ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς' ᾿ἄγωμεν εἰς τὴν ἸΙουδαίαν 
’ .». . ς ” ο...” υ 

6 πάλιν. «4έγουσιν αὐτῷ οἳ µαθηταί" Ραῤῥι, νῦν ἐζήτουν σε Λιθάσαν 
.. Ρ κ» 3 ς 2 ος 3 

9 οἵ Ιουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; Απεκρίθη ὃ Ιησοῦς" Ουὐχὶ δώ- 
’ 3 5 - ς , 9 . - 3 » ς , 3 

δεκά εἰσιν ὧὦφαι της ημέρας; «Ίαν τις περιπατη ἐν τη ημέρᾳ, ου 

Ίπαβπππο] ας νο ο Ἠαί] {ἶνε βατηε α5 Τε Εαΐποτ, 
απά σαπ ἀο, απά ἀοιᾖι χε βαππθ ΥΠ {ο Εαίμεγς 
Οοπηρ. ν. 1Τ. 8εε Βια]] Όρετα, Ρ. ὁ9, 40. 

99, ἐζηλθεν] “ εαυάαχίί 9ο.” ἶ5 ποῖ πΕΟΘΕΒΒΑΓΥ 
{ο Ῥγεβς 50 ΙΠΙΕΠ, ἃ5 50116 ΟοπαπιεπίαίοΓς 4ο, οἨ 
Οή5 εκργθβείοῃ, νο] αἰπιρ]γ ΠΙθἈΠΒ, “΄Ἠο ϱ5- 
εαρεά ουί οἱ νεῖτ Ἰναπάς..  φεο Νοίε οἨ ΥΠ]. 9. 

40. πέραν τοῦ ορό.] 1.6. ΒΕίΠΔΠΥ, ο: Βείμαῦατα, 
οἩ ενα οἵἶνετ βἱάς οί να ἠοτάαπ. Ῥεε ἈΝοίθ οἩἨ 
1. 28, 

--- ἔμεινεν ἐκεῖ] “« αοάς (Ίλετο νήσο], Ἰούνενετ, 
ἆοεβ πο ρτες]ηάς ἴἶνε βαρροβΗίοη οἱ Τπππρο απ 
Τιαπα. ναί ο {οοῖ, ἀμτίηρ νο [οί πποηῖ]5 ο{ 
Ἰή8 βο]ουγῃ {ηετε, 8ΟΙΠΘ ΙΟΙΓΗΘΥΡ Πίο Ῥεγςα. 

4]. ἔλεγον, ἃο.] Τεν τεπβδοπεᾷ πας: “δομή 
ψοτκεά πο πιγασ[ε, Υεῖ νο Ὀε]ενος ἵπ Πὶς ἀῑνίπο 
τηϊφείοη. Απά πον νο ϱοθ Ἱ αΠΠΡΙΥ Ρτονεά ὮΥ 
Όνο πιγαείες γνογκεᾶ Ὦγ Ἠίπι {ο νν]οπα 0ἨΠ Ῥτο- 
[ενκεάἆ {ο νε Όαί α ΓΟΓΕΓΗΠΠΘΓ.” 

ΧΙ. Ί]ε Ἐναπσε[Ηεί πουν ρτοσθςᾷς {ο πατταίο 
Όνε οἰοείησ κεεπες οῇ ογ [,οτά”ς Ἠ{α, νν]ναί ἵ9 το- 
Ιαεοὰ ἵπ ή ΟΠαρίετ Ἠπνίηρ (ακοή -- οπ]γ α 
{ενν ἆαγε Ὀείοτο ὖνο Ῥπβκονοι οἩ ννΠίο Ίο ϱ/[- 
[ετοὰ ἀεκ, Το ταἰκίπσ οὗ Ἱμαπατας Ῥείηρ α 
νιοτκ οἳ αἲ Όνπε Ομτίκέ Ἠαά Ἰηοτίο ἆοπο πα 
πποί απροπάσας, γης ἰαζ{οΜ]Υ τοσοτᾶςὰ Ὦγ ιο 
Ενπησεκε, αν Πακίγηήησ Όνο πια]οκίγ οί ου 
1 οτά,. Νο πνοπάςτ, Ὀνετε[οτα, ναί Ἰπβάε] απιά 

νοπ]ά Ἠανο ηκοὰ οΥοτΥγ οχογοῃ 1ο ἆ6- 
να οτεΔ(Ηγ. Τ]νοῖγ οαγ]]ν, Ἰοννονοτ, Ἰηγο 

"δε πα πιρπαπὴν τεοβαιοᾷ Ὦγ Τπτάπετ ππὰ οἱ]νοτν, 
απά Όνο αμ υυ]πς -.--- οὗ Όνο Ἠαιίοηα]ἡκίν 
ο ουχ ονη ἤπνον Ἠπνε Ὦσοῃ απ κ πο Γογ]γ πηκννοτοὰ 
Ὁγ νο ἵνονι ΤἨοοἱορίαηα, νου] Βγήκν παπά Εοτοίση, 

1]. ἀσθενῶν,] νοτᾷ ἵπ υμοὰ ποῖ οπ]γ οἱ Ἱη- 
ὀἱερομηίσπ, Ὀῖ απ] κο οὗ ἄπηροτου κ Ί]ηθκα, νν οίνου 
αρυῖς ον εἨποπίςι αν Χοῃ, Άπας, {, Ἱ, Μας, κ, 8. 
κο ἓν. 10. να, 10. Το οαγησκέ τοργοροπ{πίίοῃ 
καπ Ὦν νο ἔννο κκέοτ Ἠονην ναί Τ ΑΑγΝ ννην ΤΠ 
ἱπιπήποπί ἁππσοτ. ᾿Απὸ Βη0., [πη Γπηπνππε] οἱ 
Βεύνανγ, Τα ἐκ Ἰσμί αβοτ {κ υκοά ἵπ α- αἰπί]αν 

ναγΣ απάἆ πε αξο οῇ Λοίΐ]ι νυπεγο οπο 'γοι]ά Ἠανα 
εα/Ποςά, 5 οἸιαταςίοτὶδείο οὗ Αέ. ζο]μη. 

2. ἡ ἀλείψασα.] δα, Ὦγ απἰοϊραίίοἨ, Γοτ ννηο 
[αΠεγννατάς] αποϊπ{εά. Το βσιτο ἶ5 ποί ππαδαα] 
ν/ηθγς {Πο αοίῖοη (45 Πετε) δροεά1]γ {οἱἱονναᾶ, απιά 
18 νο]] Κπονπ. 366 ΝΙαί. χχν]. 19. Ό Ομ οΙτ- 
οµπιείαηοθ 566 Νοίθ οη Μαέ, χχνΙ. Τ. 

4. οὐκ ἔστι πρὸς θάν.] ““ 15 ποί ἴο Ὦο Γαία], «6 νν]] 
ποί ΗΠΑΙΥ (οτπι]παίε 1Π ἀθαίμ.. Βασ] 18 ἴπο Ροςί 
Ἰπ{θτρτείαἴ]οι οῇ Οι ἀπὐίοις οχρτθβείοη, ΥΙΟ] 
1 195 Ὀείίοτ {ο οοηδ]άεγ αξ α Ῥορμίαγ [ονπι, Έλα ἴο 
απάρτείαπά Ὦγ ἄραί[ίι ο ἀροεγοίογη ἀθαί]ι Ὁγ νΥ]ο]ι 
αἲὶ πιαδέ τοίατη {ο οπτίῃ. ἜΤ]α Ο]αβεῖσαί νντιίετβ 
ᾖδθ ἵηπ 5 86Π56 ἐπὶ θανάτφ. αλλ ὑπὲρ, ἃο. 
«ρα 5 πιθαπί {ο Παβίταίο {ο σ]οτγ οῇ ἀοά,” 
ο Ὦ} Όια Βομ Ῥοίπς ἴΠποτεὈγ ρ]οτίβεά. Όεθ 
ἱχ. Ὁ. 
Τ]ο Ὀοεί Οοπιπιθπία{ογ8 ατα αστοσά ἵπ οοηβ]- 

ογίπσ (ή8 νογβο ας ἴ]ο αΠβν/οτ 5οπί ὮΥ οἱ Τ,οτά 
{ο πο αἰδίετ». “Οι 1,οτά (οὔδογνος Τα{ηγπῃ.) 
βοπί ΓΠ15 γεάἰσίηο πἩβννοτ ἵπ οτάεχ {ο σοπι[οτί 
Όνοια, Ἐυί Ίνο Ἰήπιβα]/ κίαγοάᾷ 5οπιο πιο Ίοησογ, 
ναπσ 1 Ἱμαπατας αλοι]ά αοίπαΙ]γ οχρίτο απἀ 
νο Ὀπτίοά: ναί πο οπο παὶρηέ 5αγ παί Ίο Ἰναὰ 
ταῖβεᾷ Ἠἶπα νν]νοη ποί γοί ἀσαά, Ὀαί οπ]γ ἴπ α (αἱπί- 
ἵπσ Πέ, οἱ (ταπσθ. 

ϱ,. ἔμεινεν ---- ὃέο ἡμέρας] Ἱ. ο. Ίο ἀἷά ποί ασπιθ {ο 
Βοε(ἸναἩγ 41] Έμασατας Ἰναά Όσσῃ ἀοαά Γοιτ ἆαγ». 

ἔπειτα μετὰ ποῦτο.]. ΛΑ εοτὶ οῇ ΡΙοσπαδίη, Ὀἱ 
ΟΕ ννήοἩ ΠΙΠΠΥ οχαπηρ]ος Γποπα ἶνο Ῥορί νντιίοτβ 
πτο αἀάποσάα Ὦ} Ἠ)οίμ. απά Κγρκο. Ἠονονοτ, νο” 
Ἰπνο ΟΠΙΥ εἶτα μετὴ τοῦτο, ΟΙ ταῦτα, ΠΘΝΟΓ ἔπειτα, 
ΝοἩ να ρτοβαΡ]γ οοπῆπος {ο πο ρορωίαγ Ρ]τα- 
ΒΟΟΊΟΡΥ. 

8. καὶ παλιν ὑπάγεις ὑκεῖο] ο ννοτὰ ατο (ὮΥ 
Όνο οκρτοκβίοη οῇ νοπάςτ) κίτοησ]γ αὐκομακίνο, ππὰ 
νίοτο ασσοριοῦά Ὦγ εοπιο [οατ [ου σοβς, πονν- 
βαπόίηςσ Ὠνοῖν οοην]οίοι οἱ Ἠὴ ἀῑνίπο ροννογ {ο 
βανο ήπιο], παπά π]κο Ὦγ βοπιο αρρτοἨοηβίοη ΓοΥ 
Ονοίγ ονἩ α[οίγ, 

η, οὐχὶ ὀὁώδικα ---ἡμέρας] Ἴμο ον (0Υ ἃ 
τουκοπίης πἀορισὰ ποπ νο Ογοςκκ) ἁἰνίάσα νοῖτ 
ὅαγ, οτι νο πιο ποπ κπη-τῖνο [ο καη-κοῖ, ἵπίο 
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προσκόπτει, Οτι το φὼς τοῦ κὀσµου τούτου Αλέπει' ἐὰν δέ τις περι- 10 
.. - ΄ ϱ/ - 2 3 .. - 

πατη ἐν τη γυκτὲ, προσκοπτει, οτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αυτῳ. ΊΤαυτα 1] 

εἶπε, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς' άζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίµηται ̓  
2 ’ » 3 . π 

ἀλλὰ πορεύοµαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. Ἠϊπον οὖν οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ ' 19 
/ 

Κύριε, εἰ κεκοίµηται, σωθήσεται. Ηἱρήκει δὲ ὁ ἸΙησοῦς περὶ τοῦ 13 
’ 3 - » , ε/ - - 

Φανάτου αὐτοῦ" ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιµήσεως τοῦ ὕπνου 
λέγει. Ἰύτε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παῤῥησίᾳ' «άζαρος ἀπέθανε" 1 
καὶ χαίρω δι ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ. ἆλλ᾽ ἄγωμεν 15 

πρὸς αὐτόν. Εἶπεν οὖν Θωμᾶς, ὃ λεγόμενος «ἴδυμος, τοῖς συµµαθη- 16 
α  α, ” 9 .. ” ε’, 3 ’ 3 3 - 

ταῖς 4γωµεν καὶ ημεῖς, ἵνα αποθανωμεν µετ αὐτοῦ. 

᾽μλθὼν οὖν ὁ ἸΙησοῦς, εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας Ίδη ἔχοντα ἐν 11 

τῷ µνηµείῳ. ν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς ἀπὸ στα- 18 
δίων δεκαπέντε καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὰς 19 

Όνε]νο ἨουΓς, ο{ οοιτεθ γατγίησ α Ηπί]ο αοοοτάἶπσ 
{ο ιο ΕΕΠΣΟΠ οΓ {ιο γοπτ. Τ]6 ννοτάς νετ α βοτί 
οῇ αἀασίαὶ ππαχίπα, κα (παί αἲ Γκ. 4, ν]γετο 59ο 
Νοίθ. Οπ ιο 86Π5ο ππεαπί {ο Ὦο οοπνεγεά Ὦγ 
Όπο ποχί Ἱνοτάς, ἐάν τις --- αὐτῷ, ἴπε ϱοπιπιεηία- 

{ Μ0ἱ8 ατα ποῖ αρτοσά, Τ]ο Εορί γίον/ 5εοπῃ5 {ο ο 
Όναί ἴακεπ Ὦγ Οαππος., Γθατσος, απά ὨΏοάάτ., απά 
Γιιγί]λοτ απ[ο]άοά Ὦγ ΝΤογ., Ἠοβθπίη., ΚΙΗΙΗ., απά 
Τπεέπα,ς ΠαΠΙΘΙΥ, ἴλαί ἴα ννοτάς ατα α ραγαβο[ίσαί 
απίσπια, π ιο Εαδίοτη ΠΠΠΗΠΟΣ, Ρα οἩδοιτε]γ 
αχργοββεά; πο αργ[ἰοα(ίοπ Ὀεῖπς 1οβ {ο Ὃε 5ρ- 
1ο Υ πο Ἰνεατοτς, 15 ἴπ Ψἱτσ. Εο]. Π, 19. δα 
Ἱσπδίγα εαάιωπί, υαεοϊπία πίστα [οομσμγ. ἜΓ]ε 
«οηςο 19: ' Τποτε ἶ5 α οργίπίη απ ἰαίοά πιο {ο 
νοικ; πο ἅαι ἵδ Οιαί πο. ΆΝον 5 πι ἄαη: 
ΠΟΝ ΠΙΥ ΡΗΦΙΠ6ΒΝ πηιςδί ο ἆοπε, νη]]ο αἶοπε 1 
οαπ Ὦο ἆοπο αἲ α)1.) 

ἨΤ{1 τοβροοί {ο ἴἶπο Ρηταδθο]οςγ 159]{, αἱ προσ- 
κόπτει 58. πόδα (νν]]ο]ι 19 οπργεκκρά ἵπ Μα, ἵν. 
6.), απά αἱδο τωὶ ος 8οππθ οἴ]ογ Ὠαΐϊνοα, πμ] 18 
φηρῃἰίρά Ιπ ΒΟΠΠΘ Ῥαββασθς.ο/ Χοπορ]. απά Ατίβ- 
{ορΗ. οἶίοά ἵπ Ἠθοθῃς. ΒΥΠΟΡ. Τὸ φῶς τοῦ κόσµου 
ἱ5 τορατάοὰ ὮΥ {ιο Οοππππεηία{οΥς α5 α ροτἱρ]γαδί9 
{ο τὸν ἤλιον. Βιαί νο οχρτοβδίοη γαί]οτ εἰση]ῇος 
νο σης νν]ο]ι ἵ9 «ἶιοὰ αὔτοπά ἵπ. 1ἶνο ννοτ]ά, Γοτ 
τὸ φῶς τὸ ἐν τῷ κόσµῳ. "Ότι φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ 
ΒΘΟΠΙ5 {ο Ῥο α Ῥορμίαγ οχρΓΘΒΔΙΟΠ, Γοτ φῶς οὐκ 
ἔστιν αὐτῷ, “νο ἶς ἀοθαίο οἳ Πρι) αξ χι, 90. 

1]. κεκοίµηται --- ἐζυπνίσω αὐτόν.] ἵπ αβεὶσηίηα 
Όνο γραλοπι ννἩν Ἠο πηακί σο, ἑοδβ οχργοςκο Ἠήπῃ- 
5ο1/ βγεί Ησιτα(νο]ν, απά χο ἵπ Ρἱαίη {ογίης. Τη 
κεκοίµ. Όποτο ἶς α ορ]οπαίαπι ἀοποῖῖπα ἀραί, οοπι- 
ΠΙΟ {ο αἲ] Ἱπήσπασοςς Ὀαί πο βαογοὰ ννγίίοτα ϱ8- 
Ροοῖα]]ν α9οά Τί {ο αἀαπηῦγαίο {ο ἀθαί] ο νο 
τισμίοοις. ἜΤ]νο ἀἰκοίρίο», πονενοτ (ρατί]γ πη]ε]οὰ 
Ὦγ νοῖτ νο), πηκαπάοτείοοὰ ο 5" 3 

12. εἰ κεκοίµηται, σωθ.] α. ᾱ. “' 1 Ίο Ἠα5 ϱοπο {ο 
Ίσορ, Ίο νν]] τοσσνογ.”.  Ῥοτ]αρς α δοτί οὗ πἆασο 
Γουπάσὰ ΟἨ οχροτίοποο. Της ἴἶνο Ἠαῦβίης πιθῃ- 
Ποπ ε]αορ απποηµ {νο αἰκ ροοᾷ ΑΥππρίοπης ἵπ αἰοκ- 
Πθββ: απ ΠΙΠΗΥ Ῥ4ββασθς ατο πἀάποοά Ὦγ γαι. 
/γοπι {νο Ο]κοίσαὶ κγτοτς, Ἰαπδίης 15 Ὀοποβοίαὶ 
οδοί» ἵπ βἱοκήο»ς. Το ἀἰκοίρ]ος β6θ!η {ο Ίνανο 
Ἱπίοπάσὰ {ο Ἠΐπ, ναί ας ἵαπατής Ὕνας Ἰκο]ν {ο το- 
οονος, ποτε ν/ας πο οοσακίοη {ο Οναῖτ Τ,οτὰ {ο 
Ἱαχατά Ἠήπηκο]ς ἵπ Σάπνα, 

14. Λάζαρος ἀπέθανε.]. Όατ Τιοτὰ πονν ἀἆθο]ατος 
ἵπ Ρ]αΐπ ἴοτπης, “ Ἱμαπατας ἐς ἀναί.'. Το Κπον]- 
οὖσο οἱ γή] οἰτομπαβίπησο οππ ὃς πφοτ]ροά {ο 
πο Ῥηΐ οπηπῄκοίθησο. Τη νο ννοτάς [ο]]ονύ- 
Ἡα, ὁσθιις ἠήπές αἱ ναί Ίο Ἠαά αἰτοαᾶγ Ρ]αἱπ]γ 

φαΐά, νοτ. Τ] : παππε]γ, Οχαί Ίνα ννας ροΐπῃ {ο ταῖεο 
Ἱμασατας Γτοπα να ἀθαά. 

16. χαίρω ὃν ὑμᾶς --- ἐκεῖ.] ἜΤ]ο ν/οτᾶς ἵνα πι- 
στεύσητε 3ΤΘ ποί, 38 ΠΊάΠΥ Οοπιππεηίαίογς 5Ἴρροεθ, 
Ρατεηί]οίσα]; Όαί Όνετε ἶ5 ἃ ἐγαπαροφίοπ 1Π πε 
οοηβίταο{ΊοἩ, {ΟΥ καὶ χαίρω, ὅτι οὐκ ἥμην ἐκεῖ, ὃν 
ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε. "μην ΠΟΥ ἦν 8 α {οτπα Γοαπά 
-- ἵπ να Ἰαΐετ ντ]ίοτ». Ἀεε Τιοῦεςκ οη ΒΗΤΥΗ. 
Ρ. 102. Πιστ. ἱ5 Ἀθτο α5θά οὗ Ὠναί οοπρ]είεπεςθ 
ος ην ἵπ Ολτὶςί ννηίο]α, 18 866ΙΗΒ, ἴἶε ἀῑδεῖρ]ες 
Ἰαὰ ποῖ γοί αἲ] ααϊπεά, 

10. ὁ λεγόμενος Δ.] ἜΤ]ε Ὀοδεί ϱοπιππεπΙαίοΓΒ 
ίακο Ὠής α5 απ ὑπργργείαίίοπ ΟΕ Θωμᾶς, Ἱ. 6. 
ΙνΏ-. Βαΐδοπιαο, π5 Ῥήΐπη., Ὠηπ]ς 1 6χργεκεες 
ἃ ΟΟΦΠΟΠΙΕΠ, 38 Σίμων ὃ λεγόμενος Πέτρος. Απ Οπή 
γίονν 18 σοαδπώσὰ Ὦγ Νοππης απά βεὐσ]ίας, 

---- ἄγωμεν ---αὐτοῦ.] Όπ νε 86Π86 οΓ (θε 
ννοτάς πο Οοπηπιεπίαίογς ατθ ποῖ αστοσά. Ἀοππς 
που]ά ἴακο επι ἐπίεγγοσαβσείη. Βαί Όναι 18 
ἀοΐπᾳ νίο]οποθ {ο πο οοπείτασίίοη. Τε οπ]γ 
ἀοιδί 9 ννηθίμογ αὐτοῦ ἵ6 ἴο Ὦο τεβεττεὰ ἵο Ί,ατα- 
ΤΗΝ, ΟΥ ἴο «εις. ΊΝονν ΠΙΠΠΥ οπ]πεπί πιοᾶρτη 
Οοιηπιοπίαίοτς πἀορί Όνο /ογππεγ πιθί]οὰς πουσ] 
Ι 406» ποί γἱε]ὰ 5ο παίαταὶ α 96η8ο αφ [ο ἠαήΐλγ, 
Ν]οἩ 9 εαρροτίοά Ὦν νεο πποἰεπῖ απά πηαην ππος- 
ογη Πη{οτρτοίοις, αφ (α]νίπ, Μαϊάον., Ρο, 
Ῥοςάτ., Ῥησπη., απά Καῑπ, Τ]οπιας, Κοεπ]γ αἶινο 
ίο {πο ἆαππσοετ Ὀοῖ] ᾗεφας απὀ {ποπιβε]νος ννοι]ὰ 
ἵποιτ ὃγ σοΐπᾳ Ἱπίο πάσα, οχο]αίΐπης, ννν οἨατας- 
ἰοηίκίίο, Ὀαί ννο]]-πισαπί Ῥαπίηοςς: “ βίπου ουτ 
Μακίοτ ιοῇ οχροβ8θ ήπιδο]ῇ {ο εαο]ν ροτῖ], 1ος τς 
ποσοππραπν Εἰπα, 1Γ 1 Όο οπ]ν {ο αΊναγο 9 (μι! ” 

17. ἐλθὼν] “' Πανίηρ αττὶνοά ς' πο, Ἠοννενοτ, αἲ 
Ἠοί]ιανν Πο], Ὀαί αἲ Όνο οὐ; νετ Ἁίατ- 
Όνα, Ἰνοπτίησ ο{ Ἠ]8 αρρτοαςἩ, Ἠαὰ ροπο ἴο πηθοί 
Ἠΐπας απά Ἰπά πιο νυν Ἠήπα, 1 βθοπης, πο ας 
{οι ἴἶνο Ὀατγίπρ-στουπά, νο Ὑνας αΊννανς οιῖ- 
εἰάο οΓ α οἴίν ογ{οννη. "Ἔχειν, Ν]νεη αφος, ας Ἀοτο, 
οῇ (πο, αἰσηίβος ασετε, Ἱ ; 4Π Ιάΐοπα Γε- 
απθηί ἵπ νο ϱαβείσαὶ ννγῖοτα. Το /οµ; ἆᾳά 
(οὔκοτνος Τ παρε) 8οοπη {ο ὃς γουκοποὰ Γοπη νο 
Λγίαί οἳ απάτης Όνοιρ] αἲ νοτ. 99, (ως τευκοη- 
ης 18 πιπὰο ΠΟΙΑ Ἰήν ἀεαδι, Τ]ο Ιπίοτνα], Ἰνουν- 
ονου, Ὀοίνοοη ἀσπίῃ παπά Ῥατίαὶ απποης ιο ουν 
να νουν εμοτῖ, σοποτα]]ν οπ]ν α {ουν ουτε. Τ]ο 
40 ἆπν ννας ρτοὐαθ]ν οπ]ν δεσωπ, πο οοπαρ]είθά. 

18. ἀπὸ σταδίων ὁ.] . Ῥπῦ. γενομένη, “'ἰ Ὀδίης αἲ 
πΏουί 15 εἰαθία οῦ.”. Το ορ. ἶ8 , Ἰπ 
Αρρίαν, ρ. Τ0ϱ, ΟΡ Οκ αὈκο]αίο 19ο οῇ ἀπὸ (νν]] ο]. 
ταν Ὦο οοπηρατοὰ νι ουσ ο) ΚΥρκε απἀάασθι 
οσαπηρ]ος οπα εουοτα] οὗ Όνο Ἰαΐογ ΥΤΙί6ΓΑ. 



Ι0ΗΝ 6ἨΠΑΡ. πι. 19- 89. 

περὶ Ἰάρθαν καὶ ΙΜαρίαν, ἵνα παραμυθήσωνται αὐτᾶς περὶ τοῦ ἄδελ- 
90 φοῦ αὐτῶν. Ἡ οὖν Μάρθα, ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ ἸΙησοῦς ἔρχεται, ὑπήν- 

91 τησεν αὐτῷ" ΠΜαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. Εῑπεν οὖν ἡ άρθα 

πρὸς τὸν Ἰησοῦν Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, ὁ ἀδελφός µου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει. 

9 Αλλὰ καὶ νῦν, οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεὸν, δώσει σοι ὃ Θεός. 

93 4έγει αὐτῇ ὃ Ἰησοῦς 

21 Μάρθα" Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτη ημέρα. 

25 Εϊπεν αὐτῇ ὃ Ἰησοῦς' Εγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Ὁ πι- 
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3 3 Π .. 

᾿Αναστήσεται ὃ αδελφός σου. }ὃ 4{έγει αὐτῷ Ρδυρτα δ. 29. 

τ σης. 

’ 3Δ 2 ’ 

20 στεύων εἰς ἐμὲ, κάν αἀποθάνη, ζήσεται 
- ς -» ΄ 

α καὶ πᾶς ο ζων καὶ πιστεύων ἃ πρία 6. 9δ. 
3 ον 7 . 3 ’ 3 υ ”- ’ ” τ , : ω Μαιι. 16. 16. 2Τεις ἐμε ουὐ µη αποθανη εις τον οσιωνα. πιστενεις τούτο; ο πω 16 

4. 45, 
3 - - , ῳ ς/ 3 ος ς . . αὐτῷ Ἰναὶ, Κύριε" ἐγὼ πεπίστευκα, ὅτι σὺ εἲ ὁ Χριστὸς, ὃ Τὶὸς Σ5 δὃ 
πο .. ς 3 ᾽ ’ Γ ’ 

25του Θεου, 0 εἰς ΤΟΝ κοσµον ἐέρχομενος. 
- - 7 - 

Καὶ ταῦτα εἰποῦσα, ἀπηλθε 
3 }- ο ς 

καὶ ἐφώνησε ἸΠαρίαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρα, εἰποῦσα" Ὁ διδά- 
΄ ΔΝ ” δι. ’ ς »/ » / 8 Ἆ 

3) σκαλος πάρεστι, καὶ φωνεῖ σε. «Εκείνη, ὡς ἠκυυσεν, ἐγείρεται ταχυ καὶ 
, . ε] , Ν , 2 ” ’ .) α 

90 ἔφχεται πρὸς αὐτόν. Οὕπω δὲ ἐληλύδει ὁ Ιησοῦς εἰς τὴν κώμη», αλλ 
5 - ΄ υ] ς ’ λ ὑμία ’ 

8Ι ἦν ἐν τῷ τοπῳ, οπου υπήντησεν αὐτῳ η Μαρῦα. 
τ . ν 

Οἱ οὖν Ιουδαῖοι 
5 3” 2 - Π - δα 9 ’ ἃ..Ά ο σά 

οἵ Όντες µετ αυτης ἐν τη οικίᾳ καὶ παραμυῦουμενοι αυτην, εὂοντὲς 
’ ᾶ ” 2 - 

τὴν ἸΜαρίαν ὅτι ταχέως ἀγέστη καὶ ἐξηλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῃ, λέγογ- 
[ ς ω , Α .. ς ε] ς 

8ο τες" Ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνηµεῖον, ἵνα κλαύση ἐκεῖ. Η οὖν Μαρία ὣς 
” 1 τ σ, Ά - 3 - π ῶ., 3 ᾽ ’ 3 υ] 

ἠλόώεν Όπου ἦν ὁ Ιησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν, ἔπεσεν εἰς τοὺς ποδας αὐτοῦ, 
Σ..-, ’ 7 στ 2 2ἃ 2 , , ο 2 ’ 

λέγουσα αὐτῷ" Κύριε εἰ ης ὧδε, οὐκ ἄν ἀπέθανέ µου ὃ ἀδελφός. 

19. Ἰουδαίων.] ΟΠΙΕΒΥ, Ὑνθ πιαΥ 8ῳρροςε, {16 
6ργας 1ἰρπεί(ος ἴτοπα νε ν]οΙπΙίγ. Ίο Ὀεεί Οοπι- 
ππεπίαίοτ», απο]επί απά Πποάετη, ἄτε ΟΓ ορ]ηΙοῃ 
Όναί πρὸς τὰς περὶ Μ. καὶ Μ. ἵ5 βἰπαρ]γ ΓοΥ πρὸς Μάρ- 
θαν καὶ Μ. Τ]ε Ιάἱοπη 18 6οΠΊΠΠΟΠ ΤΠ νε (]αδείσα] 
ντίτετς; Όπί 1 ἆοθς ποῖ α]νίαγς ΠιθαΠ {Πο Ῥβ/5οπ 
οπ]γ. αἱ εοππείτηες Ἱπο]ηάος Ἠ]5 τε]αίίοη5 οἑ ΠπεαΓ 
(πἱοπᾶς. Απά 48 αἲ Λοίε κ]. 19. οἱ περὶ τὸν Παὔῦλον 
ἀθποίος “ Ρα] απά Ἠ5 οοπΙραΠΙοη.”” 5ο Ἠετο 
τιν ππεαῃ “ Ματίνα απἀ ΆΤατν νι Ὠνείγ το]α- 

Τήθςς νἱβίίς οἳ οοπἀο]εποςρ Ψεγο δια] 
απποης γα ὀεννς, απά οοπήπαεἆ {ο 8ενεη 44γ5 αί- 
ἴρτ νο θιποεταὶ. Γη παπηνετ ΟΓ ΡΕΙΦΟΠΑ σοΐησ 
ή νες Ὀεσαπις {να ΠπεαΠς οῇ ππακίπσ νο πιίτασ]α 
ρεπετα]]γ Κπονπ, απά ἴπετεῦγ ορίαυ]κλίησ 15 
τοα]γ. 

90. ὡς ἥκουσέν] ““π5 80ΟΠ π8 8Ἡθο Ἰπά Ἰοατά : 
ν {τοπι βοπιο ἵγπνε]]ετ οἨ Ποτεεῦποκ, νο 

ᾗθεβαβ οἨ νο τοαὰ. Ἐν τῷ οἵ. ἐκαθ., 
6 απίς αἱ Ἠοπις.. (απιρῦ, τεπάστε, “τοπηπίπεά αἲ 
ποπιο. Βατ κος νετ, 00. 116 ρορίηγο να» εαπυ]ο 
(ο στίε[. 
33-38. Ἠεπεο {{ εἸπου]ά βθοτη Ενα Μαγί]ια Ἰναὰ 

4 ρεγηακίοη ναί ἑθρυς εοι/ἀ, απ απ εχροοίαοη, 
τον Γαΐπί, Οναί ο ιροµίά ταῖρς Ἰει Ὀτοί]νοτ [γοπα 

εν τῇ ἀναστάσει.] “'αἲ ἴιο ρεπογα] ΓΟΡΗΤΓΟΟ- 
Μσμ.” 

30. γώ εἶμι ἡ ἀνάστασις, Δο.] Ἠετε ου [,οτὰ 
(Ὁν α- ΕΟΠΙΠΙΟΗ οἳ εἶνο «[εεί {ος Εἶνο ο [Ιοίρηι ) 

Ἕληον μιί Ἡς {κ νο α/]ιοΥ οἱ ένο ΓΟΡΗΓΓΟΕΙΙΟΠ 
οἵ τηε ἀσαᾶ ; παπά Όναῖ ας Ίο καὶ] κοπιοίίηνο γαἶκο 
αἴἱ νο ἀ θα, κο ἵνα οπΏ απᾶ νν 1] πουν γπίκο [μαχη- 
τος {ο Ἠζα, "γε Ίνα Ίντο (κανε Ὦν. οί), ἵῃ 
α {ον νο, νο ΗΠΙΠΑΛΕΥ οἱ νο Οοκρο]; ππᾶ 
νο απ ν οὗ νο Ἱππσηασο ἵν ποῖ Ίσκκ τοιηαΓΚ- 
αὐίς ννη να σης (γη οοηνογος πε. ννοτήν, 
σφι ἵν Όνο γε γε ο {ο Όνονο Ὀοἱίονογη νν]νο 

ατα ἀερατίεᾷ Ἠεπσο ἴπ {πε Τ,οτά: απᾶ ος 18 {ο 
Η{6 {ο {ποςθ νο ατθ 56111 αροηῃ οατί]: απά Ἰο συν] 
Ηπα]]γ Ὀο πο τοβιγτεσίίοπ απ ἴἶπε {ο {ο επι 
ῥοίᾖι.”) 

---ῥήσεται] “' ια] Ὦε ταϊςες {ο α 1ο ο) Γε]]οΙίγ 
απά σ]οτγ.’”. Κἂν ἀποθάνῃ, “΄ ἠιοισ] Ἰο πηιιδέ ἱ6.7 

28. πᾶς ὃ ζῶν --- τὸν αἰῶνα.] Τηϊ8 86ειης πεαηὲ 
ίο επσταθι οἩ ἴε [οτοσοίηςσ αβειταπουο αποίἸοτ, 
οχρτοςςοά ἵπ γοί βίΓοΠσοΓ ἴθττη», απά ἀεποίίησ 
εοππθίἡῖπςσ πιογε, --- παππεΙγ, Ενα ἴ]νο σ1θὶ εἶναι] Ὃςθ 
ποῖ οπ]γ οῇ {ο ἵπα βσιταίνε, ΌὈαί πα Ρ]γείσαὶ 
86/86, απ ἴιαί πευεν επαίπσ. “Ο ζῶν πια κἰσπΙ/γ 
 νν]]ο αἰνα ;”) παρ λα νο οἸαπος ΓΟΓ 
οὐταϊπίης είετηα] [ο 15 εαβρεπάεὰ οἨ (ε Ιεδαθ ος 
Ότο Ἠ{ο ον οατία. Βαί ροαρθ {ο Ὀοεί (οπι- 
πποηίπίοτς απο τση ἵπ οοηρϊἀετίηρ 1 45 α Ηεῦτα- 
πας απά πας ἴς 86εη5θ ν]] Ῥε, ΄ ΘΥΘΙΓΥ ΡΕΙΒΟΠ 
Ἠνίης νπο θεονεί]ι, ο. 

2Τ. σὺ εἴ ὃ Χριστὸς ---Θεοῦ.] ἹΜατί]α, 1 ελοι]ά 
βοο!Ἡ, ΠΠΕΠΙΙΟΠ, ἵπ πο ατάοιτ οῇ ποτ ἀαογοίίοη, 
Λο νο 11ος ἀοβίρπαίίηρ πε οχρεοίοὰ Μοβεία]ι 
π Βοτϊρίατο, πάπα, Επ] εμαί εἨο απἀθτείοοά 
υγ Όνο Ἰαΐτον κοιπε(μίπσ πιοτο οχα]ίοά (Ἴναπ πο 
{ΟΥΠΛΟΥ, ---- παπαθ]γ, οπς απίτος ἵπ {1ο (1οἀ]οπά, απιά 
π Ὕποπα ατα οεηίτος αἲὶ νο οβκοπ/(α] αητιραίος 
ο, οσα, Βο ναί αφ Πέ ππαγ, Νπατί]να οσγίαϊπ]γ π]- 
ἀθτείοσά Ὦγ Τί α ἵοτπα ο παίµγε, ποῖ οῇ ο[ῇος. 

--- ὃ ---- ἐρχόμενος] «νγ]ο 8 {ο οοπἹο Ιπίο ἴἶ]ο 
νγοτ]ά ο 1, ο, νο, νο Βοτίρίατον Βαγ, 8 {ο 60ΠΠΟ. 

28. λάθρα.]. ἵπ Όνας σα]]{πρ ον αρατί, Τξ πρροαγε 
εἴνο Ἠπά οκ) ἀἰτοσίσοπα; Ονουρ] νο Εναπρε]εί 
οα9 ποί τοσοτ ος ῇ1, 

20. ἡγείρεται ταχή.]. Νο οπ]ψ ουί ο τονοτοποΘ 
(ο ὀσης, αἱ οπα Που Ην Ὀοῖπρ πνὶμοταιοά ΒΥ 
ενα αἰαοτίεν οἱ νου ἰκίου, 

51, ἵνα κλαύσῃ ἠκεῖι] Λοσοτάνηρ {ο νο ομβίοπι 
οἱ Ἰνο]ν ον παπά Οσπ/]ομ, {ο τορπίτ {ο νο οσπιο 
(οτίον το ποςρ αἲ Όνο (οπιῦς οῇ ἠνοίγ τοἰαίσοηβ 
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40ΗΝ 06ΗΑΡ. ΧΙ. 95 ---46. 

ἸΙησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν, καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇῃ Ίου- 59 

δαίους κλαίόντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πγεύµατι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτὸν, καὶ 34 

εἶπε' Ιοῦ τεθείκατε αὐτόν; «4έγουσιν αὐτῷ: Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. 
δάκρυσεν ὁ Ιησοῦς. Έλεγον οὖν οἵ Ιουδαῖυι' Ἴδε, πῶς ἐφίλει αὐτόν ! 3ξ 

: Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον' Οὐὖκ ἠδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλ- 36 

μοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι, ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ; ᾿Ἰησοῖς οὖν 

πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ, ἔρχεται εἲς τὸ μνημεῖον. ν δὲ σπήλαιον, 38 

καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ. λέγει ὁ Ιησοῦς' ἄρατε τὸν λίθον. «4έ- 39 

Ζει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τεθνηκότος Μάρθα” Κύριε ἤδη ὄζει" τεταρ- 

ταῖος γάρ ἐστι. «4έγει αὐτῇ ὁ ἸΙησοῦς" Οὖκ εἶπόν σοι, ὅτι ἐὰν πι- 40 

στεύσῃς, ὄψει τὴν δύξαν τοῦ Θεοῦ; ἦραν οὖν τὸν λίθον, οὗ ἦν ὁ 41 

τεθνηκὼς κείµενο. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἥρε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπε' 
Πάτερ, εὐχαριοτῶ σοι ὅτι ἤκουσάς µου. Εγὼ δὲ ᾖδειν ὅτι πάντοτέ 49 

3 ’ ον 3 ᾽ ὃ ᾽ μ ” ᾿ . 3 ’ 

µου ἀἄκούεις αλλά δια τὸν ὄχλον τὸν περιεστώτα εἶπον, ἵνα πιστεύ- 
5’ ΄ 5 Ἡ 

σωσιν οτι σὐ µε ἀπέστειλας. 

άζαρε, δεῦρο ἔξω / 

Καὶ ταῦτα εἰπὼν, φωνῇ µεγάλη ἐκραύγασε" 49 
καὶ ἐξηλθεν ὁ τεθνηκὼς, δεδεµένος τοὺς πόδας 44 

καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. 
, ορ μωιςό ’ .ὐ α΄ ἃν ο 

έγει αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς «4ύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε ὑπάγειν. 

Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἳ ἐλθόντε πρὸς τὴν ΠΜαρίαν, καὶ 45 
’ .) .. 

Θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἐπίστευσαν εἲς αὐτόν. Τινὲς δὲ ἐξ 4 

αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ὃ 

39. ἐνεβριμήσατο.] Όπ ἴἶνο 56Π86 οἳ (ἰής ννοτὰ 
Οοπιπποπίαίογ ατθ πο αρτεεά. Ἴ]α ἔθγπα νου], 
ποσοτάἰπσ {ο 185 πδιαὶ αοοερίαίίοπ Ῥοίμ ἵπ ἴἶνα 
Βοτριιταί αιά ἐἶιο Ο]αφοῖσα] υντίοτς, κἰσπΙ/γ ὑπαίς- 
πιαίμα οδί. Απά 80 ΠΙάΠΥ οπαἰποπί ϱ οπιπιεΠ{ίαίοΓΒ 
ακραία Ἡξ, Βιῖ (α8 Γήΐπι. οὔδετνοβ) ἴποτε 86επῃ5 
{ο Ἠανο Ὀδοπμ πο στουπά Γογ ορηδµγε. Ἡ 18 Ῥεϊίοτ 
(ο έαλκο {πο ννοτὰ (νι Οαπιρὺ,, Ἠοδεπῃῃ., 3οβ]., 
απά Γ{{πα.) ο υἱο]ρπί ἐπίεγπαί ρεγηγαίίοπ εχο]ίοὰ 
Ὦγ ΦογΓΟΙΩ, 35 ἴπθ Που. η ή ἵδ αφεά ἵπ (εῃ. κ]. 0. 
απά 1. Ἁαπι. χν. ΤΠ. ο βρέµω ({τοπα ννΠίο]ι 
Όνο ννοτὰ ἶς ἀοτίνο) Ίκο Τίς εοσπαίθ /γεπιο εἰππρ]γ 
ἀοποίος οπ]γ ἴἶνο εσπιπιοίίοπ ΟΓ αΠΥ 96 ΟΕ ἴἶνα νΙο- 
Ἰοπί ραβξίοη, 4ΏΦΟΓ, ΦΟΙΤΟΥΝ, ο. Ἔ]α 86ηςο 48- 
εἰσποά Ὦγ αί]γγπι. απά Μαάοη., “ο τεργοβεεά 
9 αρ]γῖῖ οἱ οπιοίΊοη, πνου]ὰ ἀθφετνο αἰεπίίου, 
πνοτο {Τί ποί ΓοΓ πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ αἲ νοτ. 
38, νήσο] αὀππῖ{ς οὗ πο οἵποι Ἱπτοτργοίαίοῦ. ἔππη 
ιο οπο νν]]ο]ι Τ Ἱανο Ἠοτο πἀορίοᾶ, απἀ, ννμ]ο]ι 18 
πημοἩ οοπβτπιοὰ Ὦ} νο ννοτὰς Γοἰ]ονίηςσ καὶ ἐτά- 

ἔεν ἑαυτὸν, Νίο] ατο οχοσοἴἰσαὶ οῇ να Γοτοσο- 
πας, απά ἵπ ννμίοἩ νο ανα απ οχαπηρ]ο οΓ τοοίρτο- 
σα] {οτ ραβείνο, ας 5 Ροι. Π. ὃ. Ενας ἐν τῷ πνεί- 
ατι Ὑν εἰσπίθν «επ ή αρίσε,) ας ἰί 19 οχρ]αϊπεὰ 
ν Μιάά]οι. στ. Ατί. 
98. ᾿Επέκειτο ἀοος ποῖ ἱππρογέ, 35 εἰτῖοί ρτορτίθ- 

ν ο) Ίαπραπσο ννου]ά εασσοφί, μα 1ο οηίταποθ 
γης γοπι αβοηο, βἶπος νο τοβεατο]ιθς ο Απιηα 
τίος ον ναί ἴέ ννας, ἵπ νο σπ5ο οΓ νο «Τεισία]ι 
(οπιῦς, Γγοπι (ιο κἱάρ. Ἠοπος Νο ΠΠΑΥ 560 νο 
ει {αρ]οηο»ς οῇ νο Ἠοῦτονν ἴθγπι ἴο ἀθσποίο [ο 
αίοπο Νίο] οἸοφεὰ αρ νο οπίταπσς, ΠαΠΙΘΙΥ, 
11, “ έιε γούεγι”.  Τ]ο βαππθ 18 {ο Όο ἴακοι οἳ 
Τε. 

“30, ὄζει] "Οζεν εἴππίβος Ρτορετ]Υ {ο οπηῖ 4η 
οάου, Νο ]νος σοοά (18 ἵπ Ἀτίκίορὴ, αρ. ηἱά.}, 
ο Λαά, 38 Ἠθτο η ἵπ οἴ]νος ραβ8άσος τα ον ΙΧΝ. 
απά Ο]αβείσαὶ νντίοτς αἀάνσεά Ὁγν ΥΝείς. 

- Ἠωνψ» γάρ ἐστι.] ΟΕ Ες Οτεε]ς Ιάΐοτα (ΟΥ 
νο] νν]ναῖ ρτορετ!γ Ῥε]οπρς ἴο (πε ρεγεοπ 19 αρ- 
μα. το Όνα ώς), ΠΙΔΏΥ ϱχΧαπιρ]θ8 αγο αἀάποεὰ 

Ἠθ]. απἀ Ἰλεις, ΤΠ βεεπις Ὀγ νοςς ννοτάθ 
αἱ ἨΜΠατί]να ὑπουρηί θφας ππεαηῖ Πο πποτε, Ὦν ΟΓ- 

ἀετίπς νο εἴοπθ ἴο ὃς τεπιονθά, ἴἶναπ {ο ἴακο α 
Ἰαδί ]οοΚ αἲ νο οομπίεπαποθ οἱ Πὴς [γ]επά, 

4]. εἶπε' Πάτερ, ἃο.] Τε ννοτὰς οἱ Ες Ρταγετ 
πτο, {ποια Μαρ] ντουσηέ 05, Ὑοτγ Ὀτίοῦ, απά 
οοπεεπεπ{]γ οὔβοιτθ. Ἠεπος Οεῖτ Ρα] 6εηςυ 15 
οπ]γ {ο ὂα ασε π ἃ Ῥ]γαφθ. ἵ νου] 
Ῥτοροςε (πο [οονίης: “Εανετ, Ι Όναπκ νεο 
Ὠναί Όνοι αθοςί {ο Ἰθαγ ΤΑΥ Ρταγοτς. ἵ Κπονν ναι 
τοι. ἀοξδί οοππαα]]ν Ἰθατκεη ἴο πιγ Ἠήκμες, 
μκυψ- εχρτεςςες, ος οπ]Υ πιοπία]]; Όαί Τ Ἠανο 
πο] «ροχοπ [ηνεπι] Ὀδσπηφα οὗ νο παλιά 

Ρτοβοηί, ναί [ογ Ονεῖτ κερίηᾳ (νο Ώπῃ οΓ παν 
ἀεείτε] (που πναν Κποὺν Οιαί νου Ἰναδέ δοηῖ πιο.) 
Τ]νο Ὀοδί Οοπυπιεηία{ογε αγο αστοςθὰ, Όλαί ΤΠ ἤκουσας 
Ότο Λογίκί χργθβρο», α5 οὔδη, ναί {9 ομκίοπιαγη. 
"Ἠιδειν ἵπ ἃ Ῥγοβεηί 86Π86 ἶ5 ϱΟΠΙΠΠΟΠ. Τ]ηο εἷ- 
Ἱρείς αΏετ ἀλλὰ 18 νοτγ (οφπεηί. 
Τε Μα Ἡ ἶ4 ποῖ ποσο ιο 

ννηο]ν εἶνο Ὀοὰν ννας νντα , Ν8 πο 8ο Εἰρ)]γ 
Ὀτουσηί [οροίετ Ὦν νο ἆπρος ννηοτεῦν Όλο 
αγιη]οῖς Ὑνοτο Κορί {π Ονοῖτ ρ]ασας, Όαί Όναι - 
της ας οπαυ]οὰ Το εγεερ Ἡ 

---σουδαρίω] ΚεγοΏίοί. Της ἀῑὰ ποῖ οουοτ ιο 
βισς, Ὀαξ ννας Ὀτουρ]ί απάοτ νο οβίη. | 

--λύσατε] 1. ο. ἵ' Ίουφθη νο Ἠηπάα σεν. Οη Όνο 
οτος ον οὗ Οὲς κπροπάους πιἰτασ]ο, 8ος χε αὖ]ο 
τοπατκς οὗ σα. π Ῥος, Ἁγη. 
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- Σ 3 » ω , 

4Ί Ιησοῦς. | Συνήγαγον οὖν οἳ «4ρχιερεῖς καὶ οἳ Φαρισαῖοι συνέδριον, 
- ο) ο ς ’ ' ω ω 

ἔλεγον" Τί ποιοῦμεν; Ότι οὗτος ο ἄνθρωπος πολλὰ σημεῖα ποιεῖ. 
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χ{Μαιι. 26. 8. 
Χάΐέ Ματς 14. 1, 

κο 22. 2. 

ο 3 - Ἆ / , ’ -. ἅ - ’ 

45 Γὰν αφωμεν αυτον ούτω, παντες πιστευσουσιν εἰς αὐτόν ' καὶ ἐλεύσοτ-- 
αρ 3 - ς .. 3 ’ -. ᾽ ΄ 

49 ται οἳ Ρωμαῖοι καὶ αροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔώνος. 
. 

, ..- .. / 3 η. οἱ . - 

δὲ τις ἐξ αὐτων, ΙΚκαΐαφας, ἄρχιερευς ὧν του ἐνιαυτου 
πο ς . 3 ν ὃς, 2φι μη 

50 αὐτοῖς Τμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν " οὐδὲ διαλογίζεσθε, 5 μεις 5 
κ [ο τ Ρ. 23 ’ ς . - ” Ν Ὀ 

ἵν, ἵνα εἷς ἄνιρωπος ἆ ἐρ το , καὶ ημῖν, ς ἄνῶρωπος αποθανη υπὲρ τοῦ λαοῦ, κα 

Εὶς 

ἐκείνου, εἶπεν 

Ότι συμφέρει α Ἱηίτα 16. 14. 

ὅλον τὸ ἔθνος 
3 ’ - ᾽ δα ” 3 ο εν 3 ᾽ 2 η ευ) - 

δ1 αποληται. τοῦτο δὲ αφ ἑαυτου οὐκ εἶπεν αἀλλᾶ, ἄρχιερευς ὢν του 
3 -” ον , ’ / 1, εαν - 2 ’ .4 3 

ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, προεφητευσεν, Οτι ἔμελλεν ο Ιησους ἀποθνησκειν υπὲρ 
- 3 ς Π -” Ὡ ’ 3 3 ΄ ᾽ 

60 τοῦ ἔθνους καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους µόνον, αλλ ἵνα καὶ τὰ τέκνα 
- - ΄ 4 »] 3 α΄ - 

8 τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισµένα συναγάγη εἰς ἕν. -π΄ ἐκείνης οὖν τῆς 

4Τ. τί ποιοῦμεν.] “«Ὑγ]ναξ ατα νε ἀοϊπστ” Α 
Ρορυ]ατ ΡΏτα»ε ΒΙτεά {ο ἀα]ίρεταίοπ, απά Ππρ]γῖης 
αἶκο ““ ΥΝ Παί ατο Ίνε {ο ἆο 77 ' 
-- σημεῖα.] Τ16γ αἀπιιίοά, 1έ 56επης, {Ἠθ πιγα- 

εἷες οἱ ὀεφα5, Ὀαΐέ γεῖ τείαςεά Γαἱ{], οἨ 50Π1θ 81Ο] 
στοαπά]εςς Ῥτείεποε α5, Εχαῖ ΕΥ Ύνετο εβεοίεά 
ὃν Βιαδο]ῖσαὶ ασεπογ. ; 

48. τόπον.] Ἀοῖ ἰἩε Τεπιρίε, 35 8οτηθ θχρ]αίη; 
ος ναί ννου]ά τθφιῖτο τοῦτον τὸν τόπον» Ὀπί ἴθ 
οἵδψ οἳ ὀεταδαίεπι. Τμουσα Καῑπ. ίακες Τί οῇ Ώιε 
εοωπέγη. Αἴοειν, κε νε Ηεῦτ. ΝΦ)}, 19 π5εἀ οΓ 
ἀεειτογίης εἰίπετ α οἵίγ ογ οοιηίτΥ. 

43. ἡμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν.] Τ]θβα υνοτά, απἀ 
Όια οοππςοΙ α[ιεγνναγάς ῥῖνεπ, οοττεδροπἆ 86ο 
Ἠε]α {ο ἴἶνε Γοτεσοῖηςσ 0Π65, (ναί α]πιοςί αἲ] εα 
Ὀθδί Οοπιπιθηταίοτ» ατθ Ο{ ορίπίοἩ, {αί δοπιείμίηπσ 
πμίοἩ Γπππεάίαιε]γ Ρτοσεάθὰ (ποπ ἵη {1ο ἀε]ίρ- 
οταΐοπ5 Ἠαδ Ὄεεπ οπηζεὰ ὮΥ Όιε Εναπρε]!ί. 
Της, ούγενοτ, ἶ5 α Ργϊποίρ]ε αἱνίαγς Ρτεσατίοις, 
απά {5 πετε (48 ο. ΠΠΠΘΟΘΡΣΑΤΥ. ΔΥ Ὑνα ποῖ 
σοηςἰἁἆοτ Όινα ννογάς ο Γίνε Εναηρε]]εί, τί ποιοῦμεν --- 
ἔθνος 45 οοπίαϊπῖηασ {ιο ορἰπίοπς Ῥτοποιποθά ὮΥ 
{ιο ἀ{[[εγεπί ραγέϊρ οἱ Όνε Βαπ]εάτίπι ; τί ποιουµεν 
-.ποιεῖ ὮΥ ἴνοβο νο νγογο Ιπο]ίπεςά {ο ΕλΙπ 1οοἰί 
οἱ εις; ππά ἐὰν ἀφῶμεν --- ἔθνος ὮΥ ποδο Υγ]ιο 
ἐουρ]οά πο πεπιβοίνος αὐοιί πο τα] οἱ Όια 
[αἱεε]οσά οὗ 1 εεαβ΄ε Ργείοηκίοη», Ὀαί γ]θννίης {ιο 
Ες εοἱε]γ ἵπ α ρο)ἡίσαί ροϊπί οἳ νίανν͵ ννεΓθ αἰϊνθ 
{ο πο ἆππσετ οἳ Ιεΐπσ Ἠΐπη σο οπ; απά Ώπουσηί 
Ίο πιπκί ὃς ρί ἀονγῃ. Ὀαέ φοταρ]εά αἲ πο πιραπς. 
Ασπίηεί ιενρ ενα τεῦα]κο οὗ (αἱαρ]νας 8ΕΕΙΗΒ Το 9 
ἀἰτεσιεά : α. ᾱ. “'Ύε πτε Γ00ΙΙΦΗ απά ΤΑΝ 1 ΠβΠηΘ- 
Ίν, {π εἰαΐς οταβ, ὉΥ φοείης γν]ναί {9 οτρεά{οηή {ο Ὦο 

πα, απά γοι κοταρ]ίησ αἲ νο πιοπης {ο Ὀτίηρ 1 
αὔουε,. “Ἠο 66επῃς (οὔαογνος (αππρῦ.) {ο οοη- 
οσᾷς {ο Όποβο ν]νο αρρεατοά {ο Ἠανο βογαρ]θς, πα, 
Όνουσ]ν Ονοῖτ ρα Εέησ ᾗερις {ο ἀθαί] σου] ποί Ὦο 
γἰπά(σαιοά Ὦγ αίτίοί Ίαν οτ Ἰηλάσε, ἱ πὶσΏί ο 
γίπά(σαερὰ {ποπι αχροάἴσεπογ απά Τ6ββΟΠ οῇ αίαίο, 
οἵ τα χογ (γοπα ιο στοαί Ίαν οὗ ποσθβ»{έγ, Όιο ἁπη- 
σετ Ὀοίηπσ πο Ίος απ πο ἀορίτασίίοη οῇ Εγεῖτ 
οσα {σΥ, απᾶ ο Ἱπιππίποηπε, (αί ονοῃ Όνο πατάς 
οἳ απ [πποσσπί ππαῃ, αἀπηηίησ ἆσβὴβ {ο Ώο ΙΠΠο- 
σεπε, να ποῖ {ο Ὁο οοπαἰἀοτοὰ αφ απ ον], Ρα 
γαῖΊνετ ππ α- αποτίῃοο 6Υ6ΤΥ ὙναΥ Ῥτοροι [ος ιο 
κα{αἲγ οἵ Όνο πα ήοη.” 

540. συμφέρει ---- ἀπόληται] ἱ. ο. “Τε ἵκ α Ποφπθπί 
ππακττα οἵ εἰαία ρο]ίογ, ναί νο κα{οῖγ οὗ ενα ν]ο]ο 
πα ίση ἵ ἴο νο ργο[οττοά {ο οπο ἱπάινά απ]. Ον 
Όνα πα ίητο ο νο γοπποπίῃσ, παπά Ώνο πο οὗ νο 
ο. -- Γε]ι Ὦγ νο Βαημοδσίπα, οο Ῥονπν, 

πτον. Άπτ ἵ. 3084. Δ το Όνο ρ]ηταλοο]οςγ, νο 
ππνο Ἠετο α Ροή να νῦν καὶ μὴ ἱπρισαά οἳ α Οοπι- 

νο νῦν ἡ. 
δΙ. προεφήτωσεν.] Το κοπο “ργορ]ονίος,” 

σοεποτα]]γ αδδίσηοεᾶ {ο {πο Ἱνοτᾶ, ηα5 Όεει ὉΥ πιοςί 
τεσεηί (οππιεηία{ου5 τε]εοίσά, Ώεσαιςε {νε ννοτάς 
οῇ (αἱαρ]ας Ίνετε, {ΠεΥ «αγ, πο Ῥγεαἰοίίοπ αἲ αἱ], 
Ῥα{ οη]γ α ροὐεΐςο οοιιδεί, Ἰ1]κα εινα Ύ Ιγσϊ]αη ὁ παπα 
Ῥτο ουαποῖῖς ἀαδίίατ οαρι{.. ΑοσοοτάἰπσΙγ, ἴ19Υ 
ἴαΐςα προεφ. ἔοτ φιαςί ναΏοϊπαίης ο5ί, Ιία ]οουσίας πέ 
ναῖῖο. υἰάεαίμγ. Βατ. Ε. ΕτΖεσῃο, (πο νο Εὰ- 
Ἱίοτ οῇἳ οι. Μαίλενν απἀ ΝΤατίς) ἴπ 8 Ἰθαγπεά 
Τταοί 4ο Ἠενε]αίϊοπίς ποίοπο ἈΒϊρ]σα, Ρ. 65, 
εἨτοννά]γ τεππατκς, (λαί ο οαπ ΠΟ ΠΙΟΤΘ ΙΠ(6Γ- 
είαπά χε πιεαπίῃσ οΓα φιαφὶ ογασπ]απῃ 1Π {1 (1ος- 
ΡεΙ!, ἴπαπ Οοἵία (1 Οἶσετο 4ο Ναι Ὁ. 1. 260.) οοι]ά 
απἀρτείαπά «εἴπ ΏΕο αιᾷ αἳί φιαδὶ εογριςδ, νο] 
αααφί δαπσιζς.”. Ἠο οοπίεηᾶς δίτοησ]γ Γογ τείαίῃ- 
Ίῃπσ {Πα α5αα] 9«θη95θο ῥγορ]ιεδίρά, νμὶοἩ Ίνα (λίη]ςς 
τοφαἶτοά ὮΥ {πο ορροβ!ίοπ Ὀοδίνθεη ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
εἶπεν απά προεφήτευσε. Τ]ο πιθαπ]πᾳ, {πετεβοτο, ἶς, 
Οιαῖ ἵπ ααγίησ ννηαί ο ἀῑά, (παππα]γ, ναί οπο 
βλοι]ά ἀῑς {οτ {Ίνα ραορ]ε,) ο απνν]ζ1πσ]γ α{ίογοά 
ἃ Ῥταάἰσίίοπ, αβθγννατάς βα]ῇ]16ά, εαί οπε, ΘΥΟΠ 
1685, 5που]ά ἀῑε {ο {πο ρεορ]θ. Τ]αί 0αἰαρ]ιας, 
Ώλοισ] α Ὀαά πιαῃ, ποπ] Ἠανε Όδει Ιπδρίγες, 18 - 
ποί είταησο, (15 Υ]] αρροατ Ὦ} έἶνο οχαπιρ]θ οῇ βα- 
ἴααπι,) 5ἶπος Ες ο/ῇορ ταί]οτ Εἶναπ ἨῬὴ8 ΡΟΓΦΟΠ 15 {ο 
Ὀο οοηφἰἀετοά: οδρεοἰα]]γ α5 ννο Ἠανθ 8ΟΠΙ6 Γοἳ- 
βοη Το ΕίηΚ ναί να σὶβ οῇ ΡτορΒοοΥ Ίνα5 οσσα- 
βἰοπα]]Υ ρταηίθἁ {ο ἴἶο ἨΗισι Ῥτίοςί,. ο ΡΗΐ]ο 
Β4Υ5 ΕΧΡΙΘΒΒΙΥ: ὃ δὲ πρὸς ἀλήβειαν ἱερεὺς εὐθύς ἐστι 
προφήτης. Τις ιοδσίί, ἵπ Ἠΐς Αηποίαιοης, ννο]] 
τοπιαγκς: “ αοά ρπ]άοά πο {οησαθ οῇ ο Ἠίσ] 
Ῥτίθεί: 5ο ναί, μήηίηπσ {ο π{ίογ α 8Ρ6ος]Ἡ πο- 
οοτάἶπσ {ο Π18 οι ιοί ερά πιραπίπις, νο Ρτοποποσὰ 
4Ππ οτας]ο αοοοτᾷίηπς {ο «οσα ππεαπήισ: Ἡδ πο 
Ηισ]ι Ῥτίορί Ἰπά οβοπίίπιος ἱπερίταίίοης [οπι 
ος.” ΙΓ Ες νίονν Ὦο (ποισηί ἱπαδπηϊφεῖρ]α, νο 
πΙγ, (απά πηακί αἲ Ἰοαφί,) νι Ταπιρο, Ἰγρκο, 
ππά ἜΓήΐπη., ἴακο προεφ. ἵπ ιο 86Π8ο, “«βροκο 
{τοι να ἵπιρη]κο ο ἀῑνίπο ἱπερίταίίοη,” νο 
60ΠΊ68 {0 πο βαπιο {μίπσ, 

03. καὶ οὐχ ὑπὲρ--- εἷς ἔν.] Ἔ]εδο πνογάς πτο 
παπί {ο οχρ]αίη απά ΒΙΟΥ ιο οχίοπί ο/ ἴ]νο 
βοοπίησ ργούιοίοπ. Απά Ἰογο 1]οτο 18 απ ο)][ρεία 
ο βοπιθ νοτᾷ», {ο Όο παρρ]ίοὰ (Τοιη ἴἶνο ρτοσσῖησ 
οἸαμκος α. ᾱ. [1 να», Ιπάοσᾶ, ἀθοτοσὰ Ειναι Ἰο 
ἰνου]ά ἀἱς {ο Όλο πα Ποπ] απά ποί ΓΟΥ ἴ]νο ΠαΓΙΟη 
ΟΠΊΥ, ἃο. Της 1 Ῥοίίογ ενα (νι Κπῑπ, απά 
ήπιε.) αβκἰσπίπσ {ο ὅτι 1ο βΘΠ80 φοπίαηε, νν]ο]ι 
ἵς απ πηκαα] εἰσπιποπίοῃ, απά Ίνοτο [οτί ἆσπ ὮΥ 
Όνο ν/οτάν (ο)]οννίης ἔμελλεν ἀποθν., νέο] αἱ Π1γ 
ΠΠ, ναί “ο α]ιο/ά ἀἱ ο,” Συναγάγῃ εἰς ἔν, π8 
 ννοτο Ιπίο οπο (πλοίο ϱἨατο]ι, απ]οά ἵπ οπο 
Ἰοιυ οσο απίση, μπάσγ οπς οοΠπΟΠ ἨΠοπά, --- 
Τέκνα τοῦ Οµ0ῦ. 89 οπ]οά δη απεἠρα ίση, η 
οπή {ο εἶνον 004) σγιοίο ἀθκίσην ναί ΟνΟΥ 
/ιοµίά νο ο, 
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ἡμέφας συνεβουλεύσαντο, ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. ἸΙησοῦς οὖν οὖκ ἔτι δ4 

παθύησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ιουδαίοις" ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἲς τὴν 

χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς ᾿Εφραϊμ λεγομένην πόλιν, κακεῖ διέτριβε 

μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. ν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ιουδαίων καὶ ὅδ 

ἀνέβησαν πολλοὶ εἲς ἹἹεροσόλυμα ἐκ τῆς χώφας πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα 

ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. Εζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔλεγον μετ ἀλλήλων ὅδ 

ἐν τῷ ἵερῷ ἑστηκότες" Ίἱ δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὗ μὴ ἔλθῃ εἲς τὴν ἔορ- 
τήν; «εδώκεισαν δὲ καὶ οἳ ᾽Αρχιερεῖς καὶ οἳ Φαρισαῖοι ἐντολὴν, ἵνα ὃτ 

΄ .. - « ΄ ΄ 

ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστι, µηνύση, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. 

ΧΠ. "ο ΟΥΝ Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἤλθεν εἲς Ῥηθα- χ Μαιι, 26. 6. 
Μαι 14, 8: νο. ν Ανν νό : 

ή « - 

γίαν, Οπου ην «{άζαρος ὁ τεύγηκως, ον Ίγειρεν ἐκ νεκρῶν. Εποίησαν 3 
τ ὃ αν ” .. : ε 

οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ ΠΙάφθά διηκόνει' ὁ δὲ Ιάζαρος εἷς ἠν 
- 3 , δι. π - 

Σ1αρπ 13. τῶν Ἀ ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. Ὁ Ἡ οὖν Ἱαρία λαβοῦσα λίτραν µύρου 8 

Ῥάρδου πιοτικῆς πολυτίµου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἐξέμαξε 
- ;.-» ᾿ 

ταῖς Οριξὶν αὐτης τοὺς πόδας αὐτοῦ: ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς 
ὀσμῆς τοῦ µύρου. «έχει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας ί- 4 

µωνος Ισκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι' «ιατί τοῦτο τὸ µύρον ὅ 
.] ο. 

ΣΠαία. 19.39. οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων, καὶ ἐδόθη πτωχοῖς ; Σ Εἶπε δὲ 6 
. 3 «“/ 9 ” -- ”, αν 3 να ͵ μΙ 

τοῦτο, οὐχ οτι περὶ τὼν πτωχων ἔμελεν αυτῳ αλλ οτι κλέπτης η», 

50. ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.] ἸἈΝαππε]γ, [τοπι 51οἩ 
οετοπιοπία] ἀοβ]οπιεπίς α5 1ου πηὶσηί Ἰνανο οοΙΙ- 
ἱτασίεά ; ἵπ οτάετ {ο ρατοἱραίίοη ἵπ ο Ῥαδε]μα] 
ίοα»:. Τηϊς ρυτίβοαίίοη να οβεοίοὰ Ὦγ εαοτίῇ- 
65, αρτιηΚἰπρ οἳ ναίος, [αδίίπςσ, Ῥταγετ, απά 
οὔ]ιογ ΟΒΡΒΟΓΝΑΠΟΘΑΒ, Νίο] Ιαβίοὰ {οπι οπε {ο βἰκ 
ἀαγδ. Τμ], αππἀ ο οἴ]οτ ργοδοτίρεά τίς», 
ὑτοισηί α στοπί 6ΟΠΟΟΙΙΦΟ οῇ μφη {οροεί]ετ αἲ 
/ογήδα]οπα, Ῥο[οτο ο Εορνα, 

00. τί δυκεῖ ---- ἑορτήν.] ]ιοςο ννοτᾳς ατο Ὦγ πηοδί 
Εκχροβδίΐογς εαρροδοά {ο πποαῃ, "ναί Επ] νο, 
ενα ο εἰοπ]ά ποί ανα οοιπθ {ο νο Εσαςί, 
Βιΐ ιο Ἐοαδί νναςδ ποῖ γοί αττὶνοά : απά ἴἼοτο- 
{οτο ελαΐ Ίο ε]ου]ά πο Ἠανο οοππςα, νναςδ πο 5Γ- 
Ργϊείησ. Ἰπάσσά, ᾖοια νμαί ἵ9 οαἰά ἵπ ο ποχί 
ΝΟΙ565, ου Ἠπά Ηε]α ΤΘΗΣΟΠ {ο οχροοί Ἠἶπι αἲ αἲ]. 
ἈΤοτοονος, ἴ]ιο ννογάν τί ὁοκεῖ ὑμῖν ταί]οτ Ιπάϊσπίθ 
α πιαίαα]. ἀῑδοιβδίοιτ οἱ ναί ννας ἀοασεθα] απά 
αποσγίαίη, Ὑνποῦνου 1 νου] ος νοσ]ὰ πο νο. ἵ 
πανο, (νοτοίοτο, Γο]]οννοά ιο Ῥ6δο], Ἀντ., (Ἠ1ΥΑ. 
ΠΒ νγτη., [πππρο, Ῥθαχσο, Κπῑπ., Γήΐπα., απ 
Οαπρὸ., ἴπ ρ]ασίηςσ α- ππατκ ο Ππίοτγοραίἶοη αβίοτ 
ὑμῖν; οῇ «ογς6 (ακίπς ἔλθῃ ἵπ α. ΓΗήΜΥΕ 86Π8Ο, ΓΟΓ 
ἐλεύσεται. Ἔϊο ρ]ταβδοο]οσγ 8, Ιπάσσά, απδαα]ς 
υας 5 ᾖ5ο οὗ πο ἱπίοττοραίίοἨ να ἀοιθ]ο 
ποσλίοι 19 Ἱπίοπάσά {ο τοργοβοηί ΑΟΠΙΠΟ 0Π6 48 
Ρτοροβδίπρ α φπθβίίοπ, απά ἨΠαβοΙ/ απαννοτίηῃ ἴτ ἵπ 
Ότο ποσαίίνο.. Της 1 ππαν Όο τορατάοά 5 ου υἵν- 
πἱοπί (ο, [5 Ἱ ποµγ οριπίοη [αβ ἴἱ οστίαἰη]ν ἴ9 
πιίπο} (ναί Ίνο νν 1 Ὦγ πο ΠπθαΠς οοπιο 1 ογ 
Ὑοτο ννατταπίος ἵπ εαρροβίηᾳ 8ο, ίπορ (48 Νο 
βπὰ Γοπι ἴἶνο ποχί νογκςο) αἰτίοί Ἱπαπ]τίος ννοτο 
πιπάςο αΏοτ 9ος, απά ογάστ βίνδι ΓΟΓ 118 αρρτο- 
μδηρβίοη, 

ΧΙ. 1. πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα] Α. ἱταπερορί- 
ἴοση, Γοτ ἓξ ἡμερῶν πρὸ τ. π., 38 ΤΠ οβδορἩ. Ληῑ. Χν. 
4. πρὸ ἡμέρας µίας τῆς ἑορτῆς, παπά οἱκοννηοτο ἵπ νο 
Ιπίου νΓΙί6Γ8, "Όπου ἦν Λ. ὁ τεθ. ἵ8 τία)η]ν τεή- 
4οτοά ὢν Ματκ]πὰ,  κν]νοτο Ἱμαπαγαβ ΝΕ} Ίο 
«νο αά Όσοι ἀοπὰ απά γαἰκοὰ {ο ο.” 

2. ἐποίησαν ὁ.] Ἐοτ νο Τπιρογεοπα!, “'α «Ἡρροτ 
νναβ πηπάο.. Διηκόνει ἀεποίες αἰεπάαηςσε αἲ ἴαῦ]α, 
{ο οπτνα απά 8ετνε {πε Ῥγονείοη». Τῆε επίοτ- 
{αἰπππθηϊ, Ἠοννθνοτ, να, 5 Ὑο Ππὰ [οπι Λΐαιι. 
Χχν]. 6, ποῖ ἵπ Ἀοποιγ οἳ Ματίνα, Ὀηΐ α Ῥεγεοῃ ο 
Όπο ΠΆΠιθ ΟΕ ΒΙπΙοῃ, εατπαπηθά Ένα Γνερετ, ρτοῦα- 
Ρ1γ α ποατ τε]αίἶνε οὗ ΝΙατγ, νι]ο αοϊεἀ απ -- 
οἩ ο οσσβδίοη, 

--- ἀνακειμ.] ἱηπείεπά ΟΓ συνανακ., ἵν Γουπά ἴπ 
αἰπηοθί αἲ] πο Ὀθεί ΜΒ88. απἀ ενα οατ]ν Εάά., απά 
18 τοσυθἰνοά Ὦγ αἱπιοδί 6υοτν Εάῑοτ ποπ Ἰλοίς. ἴο 
Βο]ο]α. Ἱαπατας ρτοβοήςε ἶ5 πεηοπος, {ο αἨνονν 
Οναί 5ἶπος Ἠ]5 τοςυτγθς(1οη Ίο Ἰαά ροβερβεεά ο 
αδπα] (αποίἵοης οῇ ία, 

9. καὶ ἐζέμαζε ταῖς θριξίν.] Τηΐ5 Ίνας Ὀδεπ (ουσ 
ὃν Τρ]νξ, απά Ένπαις {ο ἀθποίο ναί Ἁπατγ Ἰνπὰ 
τοαδ/εά «ἑοφις) [οοί Ὀο[οτο απποϊπίης νεα. ΙΓ 
βο, ἴπετο 5 α τοπιαγκαῦ]ο { ίοπι ἵπ νο 
οοηρίτασίῖοπ.. Βαΐ α5 νο πηπσαθηί αφοά ννας Ἰα- 
υἱά, νο νρίης ννοπ]ά ὃς α5 εα{αῦ]ε {ο Εαῖ αν {ο 
νακη]ησ. Ὠθο πἹοτο {η Ῥοο. Ἀγῃ., ἵπ Όιο Νοιςι 
οἩ Μαι, καν]. ϐ ---- ΤΙ. πιστικῆς 59ο Νοῖο οἩἨ 
Ματκ χῖν. ὃ. 
--ᾗ δὲ οἰκία --- µύρου.] Της ἵα, 5 Βρ. Μάι. 

οὔαογνος, α βριτα(ἶνο πιοὰς οἱ εχρτοβείης Όλο οκ- 
ίγοπιθο τ- οὗ Όιο απραεπί. ο Ῥ]αίατο] {. 
676. οἴιοά Ὦγ Υγοίς. ὠδώδει ὁὴ θεσπέσιον οἷον ἀπὸ 
ἀρωμάτων καὶ µύρωυ ὃ οἴκος. 

6. τὸ γλωσσόκομον.] 'Τ]ής ννοτὰ οτἰρὶπα]]ν ἆθπο- 
(ιοὰ (να να π νν]]ο] ρἱρογα ἀεροφί{οά ἴἶνο που] 
Ρίεσος ο ναί Ιπδίταπιοηίς. ποῬ Τξ σαπῃ Το 
ἀοποίο ἄΏΥ Όοχ ος οπεΚοῖ, Γοτ Ἠο]άϊπς ΠΙΟΠΕΥ, οὐ 
οἵποτ ναἱπαρ]ος.  Απά απο] 18 χο 5εηβθ Ίνοτο απ 
ἵπ 3 Οτο. χχὶν. 8. παπά Ῥ]αι. ρ. 10600. οἶιεὰ Ὁγ 
Ἠλ/είΒ. ἈἨαλλόμενα Ι5 ΓΟΥ εἰσβαλλόμενα, “« νν]ναϊ ννηβ 
αἱ Ὀνοτοίη,) αν οοπ (τα ίσης (ονναγός α ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
Ἠπά ου νο σσ «9ρ- ο) Οτι απά Ἰς Αροεί]ος. 
Αοοοτάΐηῃᾳ ἴο ἴἶνο οΟΠΊΠΙΟΠ τοπάστίης οἳ νο ραδ- 
κασο, 1ο 86η μην νογν ανν κννητά)γς ποτ ἶ8 
Όν]9 {ο ο τοπιού[οά Ὦγ εἶνπί Θεὸς ἀπὸ μηχγανῆς, 8 
(γαπαροφή ίσο, ννλ]ο]ι ἐἶνο Ογίίος οα]] {ο εἰνθίτ αἷὰ, 
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Ἰ καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ ῥαλλόμενα 

:ὃ Ἰησοῦς ᾿ἄφες αὐτήν' εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ 

}--.19. 401. 

Π δ ” 
ἐβασταζεν. ἨΕϊπεν οὖν 

- ’ 

ἐνταφιασμου µου τετη- 
α οί. 15. 11. » κ 8 υ υ Γ , 3, 3 ς ν αν 8 δὲ 

6 ρηκεν αὖὐτο. " Τους πτωχους γαρ παντοτε ἔχετε μεῦὺ ἕἑαυτων, ἐμε 08 Ίπαιι ὁ6 1. 
Ν 3 4 .. 

οὐ παντοτε ἔχετε. 
Μετ 14. Ἰ. 

.. - ᾽ . 3 5 -, π 

ϱ Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι" καὶ ηλθον 
.) η) 32 . 3 3 / . , ςἱ ’ ἑ 

οὗ διὰ τὸν Ιησοῦν µόνον, ἀλλ ἵνα καὶ τὸν «4άζαρον ἴδωσιν, ὃν Ίγειρεν 
-- 3 . 3 - / Δ ’ 3 

10 ἐκ νεκρῶν. Εβουλεύσαντο δὲ οἳ ᾽Αρχιερεῖς, ἵνα καὶ τὸν «4άζαρον ἄπο- 
3 3 ς ο” ” 3 5 

11 κτείνωσιν ὅτι πολλοὶ δι αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ιουδαίων, καὶ ἐπίστευον 
3 . 3 - 

εις τον Ιησουν. 

12 
ὡ κ να ΄ » ν ς . 3 Ὑ ς . - ' Ότι υ Μαιι. 91.8, Τη ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ο ἐλδων εἰς την ἕορτην, ακούσαντες Οτι να τη 

ακθ 19. 95. 3 -- ς ΄. Ν .. » 1, 
13 ἔρχεται ὁ Τησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, "ἔλαβον τὰ ῥαία τῶν φοιίκων, καὶ ο Ῥκαὶ. 118.25, 

- 2». μ ς , 

ἐξλθον εἲς ὑπάντησι αὐτῷ, καὶ ἔκραζον” κλσαννά εὐλογημένος ὁ 

14 ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου ὃ βασιλεὺς τοῦ Ἱσραήλ! ΙΠὐρὼν δὲ ὃ 
- 3 Ανν [ή ’ . 

16 Ἰησοῦς ὀνάριον, ἐκάθισεν ἐπ αὐτὸ, καθώς ἐστι γεγραμμένον" ἃ ΛΙ 17991. ϱ. 9. 
- , . ς , 

φοβοῦ, δύγατερ Σιων᾽ ἰδοῦ, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται 

Ιθκαθήµενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 
- . 3 3, 5 

Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγγωσαν οἳ µα- 
3 ” 2 3ς ’ κ. ν Π Π 

Θηταὶ αὐτοῦ τὸ πρώτον αλλ οτε ἐδοξασθη ο Ιησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν 
- 7 3  »” , - ὸ ν 

Ἰ ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ αὐτῷ γεγραμµένα, καὺ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 
... ΄ τ σ΄ 20 κε. 2 3 » ϱ - λω 3 Π 

11 Εμαρτύρει οὖν υ Όχλος ο ὧν µετ αὖυτου, οτι τον «4αζαρον ἐφωνησεν 
- » 3 ” ο» , 

15 ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. «ἄιὰ τοῦτο καὶ ὑπήν- 
ών ὤ ὡὧψ ε.α 3ε »” ” ο 48 , η γ 

τησεν αντῷ ο ὀχλος, οτι Ἰ/κουσαν τουτο αυτον πεποιτ]κεγὰι το σ1]αξ:0. 

7 - 3 ᾽ . - ϱω ο 3 3 η 
19 Οἵ οὖν Φπαρισαιοι εἶπον προς ἕαυτους Θεωρεῖτε οτι οὐκ ὠφελεῖτε 

ἱ ς , 3 πα ινα ο 
οὐδέν; ἴδε, ὁ κόσμος Οπίσω αυτοῦ ἀπῆλῦεν. 

1 15 ρ]αῖπ ναί ο 8εΠ56 ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ αθεῖσπεά {ο 
ἑβάσταδεν οπηποῖ Ὦο τοἱεταίοὰ απά ναί οΓ πιαη- 
ασεά, Ῥτοροφεά Ὁγ 5οππθ, ἶ5 ἀθεέπίο ο ρτοοῦ ος 
ενεπ ρτουαδίΊτγ. Α]πιοξί αἲ] νε Ῥοςί ΟΟΠΙΠΙΘΠ- 
{αΐοτς, απεϊεπί απά πποάρτη, ατα αστεεά Επαί 1 
πιεί εἰσπίιν εγγήρέ, ἐπίεγνεγέί, (κα /εηγε ΠΟΥ 
απ/γτρ ἵπ Πα ππ) οἱ νν]ήο. 9οη9ο (1εγ αἀάπος 
οχαπηρ]ες ἴτοπι ιο Ἰαίετ νυγίίετα, ἴο νεα 1 
ψου]ὰ αἀά νο Γο]οννίπς ΥθτΥ αρροβίίο οπο {Γοπα 
/οβερῇι. ρ. 402. 39. Ἠιά». ὦρμήσαντες εἰς µίαν σκηνὴν, 
ὡς οὐδένα ἑώρων ἓν µέσῳ, φαγόντες καὶ πιόντες ἐβάστα- 
σαν ἐσθῆτα, καὶ πολὺν χρυσὺν κοµίσαντες ἔξω τῆς πα- 
ρεμβολῆς, ἔκρυφαν. Ἰπάεεα πβ αἲ χχ. 10. ιο γνοτὰ 
ἁρποῖον {ο σαγη ο Ὁν εἰοπ]Ἡ, 5ο Τξ πιαγ Ἠετο 
γθΥ ννε]] ποπ αἰπαρ]ν {ο βίεα!: Ἀ ΒΕΠΡΟ τουυίτοὰ 
Ἡγ Όνα κλέπτης Ἱηβί Ῥείοτε: Γοτ Ενας νε 1ΘΆΓΗ 1/1 
πάπα {ου εχοερίίοη αἲ Όνο οἰπίπποη: Ὀείησ 5ο 
ο ᾱ-- απά νἩν ο {9 σπ]]εά Οεῇ, 

.5. 866 οἩ Αα, χχνί. 12. 
ΠΗΠ. ον. Ἰήοτα]]γ, “« ἆτονν ο,” παπια]γ, 

αππάσπεὰ Ενα πποἨπποπί {ο νο (οπολμίηᾳ οἱ πα 
Βοτίναα, Με νου Ἠπά Γοτπιοτ]γ Ἰναά. Ίος, 
ϱ νήθνάγονν τοπι νο Γοπιρ]ο κοτνίσς, 48 ΒΟΙΙΘ 
σππεπίαίογ οκρ]αΐῃ, Έοι (π8 Οαπιρῦ, οἳ- 
εεινεν] πο κεσι Ότο Ίσννη ιάτονν (γοπι ιο 
“Ὑπαροφας. Βοῦι σε παπά Πα Αροβί]ον απά 
ἀικεῖρίον ρΗποταπ]!γ αποπάίπσ πί ἴνο ΤΓοπιρ]ο 
ροττίσα, απ] νογ ννοτο οχρο]]οᾷ [τοπ νο ΑΥΠΛ- 

ρα, Ένα βρηκα ο οἵ ᾿]ομό. {ον ιο ΒοτίροἈ 
απά Ῥ]γίπερα οσσηγε οΏρῃ {π Επί (ομροΙ. 

0. θα. Τήκ τα Ἐν πππην ϱοπιππσπίκίον αἰᾶ 
ἑο ὃν 4 .-- ποτά, εἰσπήθγίῃσ α ἨγηποἩ οὗ α 
ραΐπι ο, ΕΙ Ἡ γλὔνον 6ρσιον {ποπη βαιδς, κ/οη- 
45, απᾶ Όμια ἄσποίοα νο {ρεγίπ ἠρίσε οῇ νο 
ῥαΐπι- ος. Ἰπόεσα ὕνο Οορίς πια ο αγία 

Υοι.. 1. ολ 

{τοπη {Πί5, ]αδί αφ ἴθογο ατο ΠΙΠΙΘΤΟΙΙ5 Ὑγογάς 1Π 
Ώιο Παβ]πίσα] νέοι ἀετῖνοά [γοπι {ο (τεεκ 
απά Ἰναµῃ.. Τπάθαὰ {ο 6 ορίΐο Ἰαησυασε ἶ Π]]α 
ν γνοτὰς ο Γοτοῖση οτἰσίη απά Ἰαΐο Ιπίτοάιο- 
Ώοῃ. 

15. μὴ φοβοῦ, θύγ. Σ.] Όπ Οδ ρτοάἱοίίοπ οῇ 
Ζοε]. ἰκ. 9. 8εο Τοννηδομιά (τοι. Αττ, Ἱ. 990. 

10. Τε Πτεί αὐτῷ 15 επιρ]αἰσα], απ 1ο ννογά 
καὶ (τοροαῖ ὅτι) ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ ΠΠΘΠΠ --- απ 
Όναί [χε ρεορ]ε] Ἠπιά ἆοπο απίο Ἠΐπα [1 (α]β]πιοπί 
οῇ Ῥτορ]αογ]. Μάο] Ἰαθί ννοτὰς ατα βασροείοὰ 
Ὦγ νο ρτεσεάἶπσ ννοτᾷς. 

17. ὅτι] Μπηγ ΔΙ5Β., Υογβίοης, απά οατ]γ [ρά4. 
Ῥανο ὅτε, ννπίο] ννπς οὐ 1εοᾷ Ὦγ Μα., νο τοιηατ]κ5 
Όναί ὅτι ννας Ππίτοάδ-οἆ Ἱπίο ιο ἰοχί Ὁγ ΒΏοτα. Ἀο 

8ο --- Όαί Τ 19 δαρροτίοά ὮΥ ρετῃμαρς α/ΓΟπσΕΥ 
Μ55, αὐ(ΠοΓί(γ, Όναῃ ὅτε ἃ9 ἐπίογπαί ονἰάσπος 8 
απίο ἵπ Ππνουτ οΓ ὅτι: {οτ (πας ἐφώνει, ποῖ ἐφώνη- 
σεν, Νοι]ά ο τοτε. ἸΜοτοονοτ, ια οοηίοχί 
τοιῖτες Ες 86Η9ο6. ΒΥ ὃ ὢν μετ’ αὐτοῦ πεί ὢο 
πισπηί, ἵὁ νν]νο Ἠπά Όσο νι Ἠηπα, ΓοἨ 1ο οσςα- 
εἶοη ἵπ οποβίοπ.]. Της (μοτο ἶ5 α Ῥ]οπάίπᾳ οῇ 
Όνο οἸπήκος Ιπίο οΠπο6, ἜΤῆηο εοπίοπος Γή εκ- 
Ῥγομκος ν/οι]ά τῃ --- Το ροορ]ο νο Ίνα Όοε]ι 
νι Ἠάπη νο νο ταῖκοῦ "αχατας οπα ἴπο ἀσπά, 
πεἰιορίος ναί Ίο Κο, 

18, ἥκουσαν.] ὍΤ{ς, (ο ἤκουσε, ἵ8 Γοαπά ἵπ πιοβί 
ος Όντο οουί ΝΜΣ,, απά οπτ]ν Εάά., απά ἵ τοσσ]νοὰ 
ΕΥ αἱ πιορί αἲ! Εάἱέογν [γοπα ἡΥοί», (ο Βο]νο]κ, Τ]νογο 
5 α (γπηκρομί ο ΟΕ τοῦτο, 

19. θιωρεῖτε --- οὐδέντ] ἜΤ]νο Ὀονί ΟΠΙΠΙΟΠΙΠΙΟΓΑ, 
αποίοπί παπά πιοάστῃ, πτο Ἀρτοσς ναί Ώνομο ννογ 
πμ ο (πκοῃ Ππεοττοραίνο]γ, Ἀοο νο, ἃ ο, Ί 
Απά να νου νάνο οσγιαη]γ πποτο ρί, Το 
νογᾶν ὃ κόσμος --- ἀπῆλβεν 410 α ρορμίανγ οτπι οῇ 
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σαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυγήσωσιν ἐν 90 

τῇ ἑορτῇ". οὗτοι οὖν προυῆήλθον «Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθοσαϊδὰ τῆς 5ἱ 
᾽ / Ν 3 / Ἅδ 

1 αλιλαίας, καὶ πφρωτων αὖὐτον 

ιδεῖν. 

λέχοντες" Κύριε, Θέλομεν τὸν Ἰησοῦν 
ρχεται «Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ανδρέα" καὶ πάλιν ᾽ανδρέας 59 

καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ. ὁ δὲ Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, λέ- 53 

Ζων' λήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Τίὺς τοῦ ἀνθρώπου. μὴν 34 

ἁμὴν λέγω ἡμῖν" ἐὰν μὴ ὁ κύκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν 
ἀποθάνη, αὐτὸς μόνος μένει" ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 

«Μη λοιον. "Ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν" καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχἠν 50 

λεν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. | Γὰν 96 
η 8. ἐμοὶ διακονῇ τις, ἐμοὶ ἀκολουθείτω" καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ἐκεῖ καὶ ὁ 
«Έλενα. Πε διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται" καὶ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιµήσει αὐτὸν ὁ 

Πατήρ. 

εροπκίησ, ἀεποίῖπρ (ναί α ἵεασ]ετ Ἠαβ νθτΥ πι- 
ΊηεΓοιΙς {οἱ]ονγθτα. 1ο Ἰγρετοο]ο ΙΠ κόσμος ἵδ 
{γεαιοηί ἵπ να Ν. Τ απἀ κά Μαυυίπίσα] νετ». 

20. Ἕλληνες] Τί 5 α πιασ] ἀεθαιοά αιιοβίίοῃ 
πο/ιο το Ἠθτο ἴο Ός απἀθτγείοοί. Ἀοπιο εαρροδθ 
(οτείση ὁᾖοννς Πνίης οιί οὗ Ρα]οείίπε, απά δρεακ- 
πσ Πο (τοεκ Ἰπησιαπσθ. Απά οετίαϊπ]γ ποτε 
ννογο ἆονγς ἀἰβρετεοὰ αἰἱ ονογ Εσυρί, Αδία Μίπογ, 
ἁ-ο., Νετο (θε ννας ἴπο νογπασα]ατ ίοησαο, απά 
εροκοπ κ Όιο εο]ουτηίωσ ᾖ6ν. Βυῖ μαῖ ἵ5 πο 
ΓΟΊΒΟΝ ΥΝΗΥ (ου 5νου]ά Ὦο οα/1ρά (γεεκα; ποτ 
σα τ, Τ π]ς, ο Ρτονοά ΓΓοπι αΠΥ ραβδασο ο{ πο 
Ν. Ἔ. Εναί 16γ ντο 5ο οα]]εά. Ἡ ἶ5 (ετοίοτο 
Ῥοίίοι {ο 8αρροβθ (ΥΝΙ οὔ]νεΓ5) ΕὨναί ὮΥν Ἕλληνες 
ατθ {0 Ὀε απὰθτείοοὰ (αοπε(εα; Γοτ 1. ὙΝνηετενοτ ἴπ 
Όινο Ν. Τ. Ἰουδαῖοι παπά Ἕλληνες ατο πποηί]οπες, ὮΥ 
Ότο Ια{ίοτ πτο πποαπί (αρηίες; 3. Ὀεοπαςε νε Οπήπσ 
τοσοτά ο 15 αστοοραθ]ε {ο πο οµ5ίοτη οΓΏχοδο ἴππος: 
εἶπος ἴἶο (οπίΐ]ες ν/ογήρρεά ποί ΟΠΙΥ ἴἶνε ροάς 
οἱ ἠνοῖγ οννπ οοιΠίτΥ, Ὀαί οῇ απΥ Γοτεῖση ΠπΙΠΙΟΠ 
Ἱπίο γνη]ο] {νου πηὶσΏ{ οοππα, παΥ ἴΠ6Υ πιαάε ]ουΓ- 
ΠΟΥ5 Γ{οτ {ο ρατροςο ΟΡ νοτςΠΙρ, ἴο πε πιοδί οε]ε- 
Ὀταίιοά [ογοῖση ἴΘΠΙΡΙΟΝ, ο5ρος1α]]γ ναί οὗ ὀετιδα- 
Ίο. Ώ6ε ἴα ραβ8ασος ΟΓ ο5δ6ρἩ., Ε]ή]ο, απιά 
ΦΗΘθίοῃ., αἀάπσοεα τοι Ισ], Ἰείς., απά 
Ῥεμοείίσ.) ἴπ Ἠοσθηδ. 3Υπορ. ΊΛΝαΥ, ΠΙΑΠΥ (16ηΠ- 
Π]ες ννετο Ιπ Εἶναί ασο ἀῑ]ίσοηί η ἐποῖτγ κοατο] αἲ- 
τοτ {το το]ἰσίον, απά ἵπ ογάοτ {πετείο, [ουπεπίεά 
Όνο οννῖκ Ἀγπασοσισς, ἔπουσ] {ου πππἆε πο οκ- 
ἵοτηα] ΡΓοΓοΡδΙοή οὗ Ὠιο κ ογν]ε] το]σίοπ, ποτ ννογο 
οἰτομπιοίκοά. Ἀπο]λ απο ᾶῃ Λοῖς χνι]. 4. οα]]οά οἱ 
Ἕλληνες σεβόµενοι. Γ{8 Πιοιβ]ι σεβόμενοι Ός πος 
)ιγο πὰάσὰ, γοι Τί παὶσ]{ Όο μπάεγκίουά, παπά ἴἼγοεα 
πια ὃς τοσατὰοὰ αφ α εοτί ο) Ῥγοβο]γίος. Απά π8 
ἴτ οπηποῖ ὃς ρτονοά (ναί ἴνο (αοπ]ες ονογ αἰ{οπά- 
οὐ αἱ ὁοταβαίοπι, αἲ ο οοἱορταίίοιπ οὗ Όνε Ώακακ- 
οὖεη, νοςο Πααγ νι πιοδί ρτοβαΡέγ Όο επρροφοά 
Ρτοβε]γίος ο {ιο ϱαΐε, ἩΝ]νο, Ἰοννονςτ. αΠογν/ατάς 
παπάς ΡγοβοβκΙον οἳ Όιο ἈΠοπαίο τελρίοη. Ἀεο 
ΓΙ 4Πιρο απ Γ{ΐπ. 

31. δεν] “το Ἰανο απ Ἰπίοτνίονν γι Απ 
ἰάίοπα. ΟΟΠΙΠΙΟΠ {ο πιοβί Ἱαήσαασος. ]νοτο νοτο 
ΠΊΠΗΥ ΤΘΆΒΟΠ5 ννἩγ 546 ΡΟΓΒΟΠΑ α]νοι]ά ἀθείτο πη 
ἱπιτούδποίίοη ἴο 8ο οο]ουγαίοά α Ῥοτεοῃ. Τηοῖτ 
πιοίίνος, Ἰουνονστ, ἵπ «οοκἰπρ Τξ οππ ΟΠΙΥ Ὀο εσ- 
/εομγεά. Απά Όνο οεβεοί οἳ νο αρρ]οαίοη, πο 
πα τοσοτήσά, ἵς αἶκο α ππαίίοτ οἱ αποθτίαϊη!γ. 

Βιί αἱ ἵ9 πιοδί ρτοῦαβ]ο ελαί νου ννοτο πμ το. 
35. ἐλήλυθεν --- ἀνθρώπου.] Όιτ Τ,οτὰ πιαν ὃς 

Ὀποισηί {ο ἴακο οοσπείος (Τοπ Ες οἰτομηδίαπος 
το ργορίσπἰθν {ο νο ἔννο ἀῑδοῖρ]ος ἴἶνο θπέατο οΕ. 
1688 οἱ νο (οβρο], νο 1ἱ ε]ου]ά ὃς πια] [ενίος 

ποῖ πιθΓο]γ {ο α Γευν το]ἱρίοικ]γ Ἱπο]ίπεά [οτεῖση- 
ος, Ὀ{ῖ {ο αἲ] Όλο παίἶοης οἳ 6 εαγί] ἵπ Ὠγεῖτ ΟνΥἩ 
οοπη(τίθ». Αί Ἰεαδί, εαο]ι 8 εἶνα γ]ονν ἴπκεη Ὁγ 
λΝοοςφα]ί, ΚαῑΠ., απά οἴλθγς, Ὑηοπῃ 5εε ἵπ Ἠθοςῃς. 
Βγπορ. Ευ, ποννἡγείαπάΐηπςσ ναί Τξ ππαν 86θπι 
οοπβτιησὰ Ὦ} ἴἶνε οοπ{οχί, ἴ απι Ἱπο]ῖπεά Το ϱ 
γν]Ώι Ταπιρο απά Τηΐπι., ιαξ Όνα σἰογη ο) Ολιγίε 
Ἠθτο πιοπ]οπεά ταιεχ οοηβἰβἰεὰ ἴπ ἴε ΓΘβΗΤΓες- 
Που [ποπι ἀθα[]χ, δοθηδίοῃ {ο Ἠθανθῃ, απά αἰεῖπσ 
αἲ (πο γἱρῖ Ἰναπὰ οὗ νο Ἐαλνατ, παν 6Υεῃ ἵπ πα 
επι Π19ϱ]ῇ νΥπ]σλ νο «αΠετεὰ Γοτ {1ο εαἱναἴίοη οΕ 
πε Ἠπππαῃ τασα, ΟΕ Πὶς ον ες νυν], απά οπι 
Όιο αὐαπάαπί Ίονο ννλμ]ο] Ἡς Ώοτς {οννατάς Όλο Επ- 
Όνεγ απά (οννατάς ππεπ. ἜΤηϊς ρ]οτΥ, ἴἶνον αάά, 
ψοπ]ὰ Ὃς οπιἰπεπ!]γ ἀἱκρ]αγεά, νε  Όεσσπιπθ 
ρεπετα]]ν Κποντ οἩἳ εαγι Ὠναί ο ἀῑεὰ {ο εανο 
ΠΊθη, ---- Ἠπά, Ππογθονοτ, το ιιτηθά Ποπ ἀεπίῃ ἴο 
Η{ο, Ἠπά αβοεπἀεὰ {ο Ἠθπνοπ, απά ννας οοπε ταιοὰ 
Ἠοαά οὗ Όναο Ἠάπιππ τασς, Ι,οτά ἵπ Ἠδανεῃπ απᾶά 
οατίἩς απά βπα]]γ, νο ο ελοι]ά Ὃε αοκπον]- 
οἀροά Ὦγ οννς απά (θμ]ες ας {ης ΑΠρΤΘΙΠΕ Βαγ- 
1ουῦγ οὗ α] ππεῃ, 

34. ἐὰν μὴ ὃ κόκκος --- ος Της 5 απ ἴ]]αφ- 
ἱταίοη ο) ναί ννας φαἷά ἵπ ἴἶνα νο ος οίκος 
Όινουσ]ι ἴπο οοπαρατίδοη ἶ5 ππαςσοπαραπ{οςἆ ντι αρ- 
ΡΙοαίῖοηπ. Ἴῑνο 5επεο ἵδ: "Α9 α ρταῖπ οὗ οΟΓΏ 
οαπδί Ιπίο νο οαγίῃ, ππ]οςς 1έ ἀῑε (1. 6. ρα (τί ϱγ), το- 
πΙπΙης αἶοπα, 1. 6. Ἰπ5 πο Ιποτθαξο; 5ο ἴ πεί Ὃθ 
ν πε; Γοτ ας τί πιυςί ἀῑο 1ο πο]ὰ ποτεηςο, 5ο 
πινκί ΙΓ υπάθτρο (επιροτα] ἀθαίμ, ἵπ οτάετ ἴο Ὁθ 
ρ]οτίβοᾶ, πιά ρτούσσο α ρτοαί αρἰτιαα] ἴποτθραςο.” 

20. ὃ φιλῶν τὴν ν---- αὐτήν.] Ώ6ε Νοίο οἩἨ 
Μαι. κ. 0. Ου [οτὰ Ἠοτο ἴδασῃος, [ναί Ίχοεο 
οἱ ή ἀῑκοῖρ]ος νο ἀοείτο οοπππαπίοη ἵπ Ἰή8 
Ίοςγ, παιδί ποῖ ἀεο]ίπο ραγοἱραίίοη ἵπ Ἰής τίρι- 
.-. ᾳ. ᾱ. “«Ἠο πο κο Ἰουεῖ]ι Ες 1ο, ας ἴο 
Ρτο[οτ {ο νε Ἰο8ς οὗ ἴξ Ενα Ίοες ο) νο αάναπίησοἙ 
οὗ παγ Κἰπράοσπα, εἰνα]] πο οπ]ον νο [ο] οἷιν ἆθς- 
εποὰ Γοτ Όνοφο Γη α] Γο]οννοτα, νν]λο οποοη{οχ 
πα)! ροτί]ς Γοτ παῖπο απά νο Ἰ) κακο... Φιλεῖν 
τὴν ψυχὴν ἵδ Γοτ φιλοψυχεῖν. ο ννοτάς Ἠανο ἵῃ- 
ἀοσὰ Ιπππιοδῖαίο το[ετοπος οπ]γ Το 1ο (ἶνεη εἰαίο 
οἳ Οήπρς απιά νο βγεί (Ἠηίκίίαηςς Όί πλαν ον πο- 
οοπηπιοᾷσ{{ομ, Ὁο αρρ]ιοάὰ {ο αἲ] εππες, απά Ολη 
ἴἴαπα ο ονοτν ασο, 

20. ἐὰν ἐμοὶ ὄιακονῃ τις, ἐμοὶ ἀκολ.] ἜΤ]ο ννοτφ 
πιαν νο ενας Ῥαταρλρρὰς ΤΓ πηγ οπο ννου]ὰ 
ἀοάιοσίο Ἰήπηκο]ῇ {ο πιγ βετνίοο, οί Ἠΐπι ἱπειπίο 
τιν οχαπηρ]ο, οὐ εΐπα οἰνθογβα]]γ {ο αἲἲ αβᾗίο- 
νραν, ον ονοη κ-νς --- {οτ ελα κών αν 
ο παν τεἰρίοη : απᾶ (Γος ἣὶ5 οποουτασεπιοη{) ]οι 
πάπα ο ακεατθά, Όναί νηοτο ἵ απι, Όλετο ου] Ίνα 
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κ. » ς , , 9 π σετ ΄ Φ, Β 
ϱἹ. Νῦν ἡ Ψυχή µου τεταρακται και τι εἴπω; Ἅ«Πατερ, σωσο» μὲ ἐκ 

28 τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. ΙΠά- 
. " . 5 5 . - ε) -. 

τερ, δὀξασύν σου τὸ Όνομα. ἨΗλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ ουὐρανοῦ' Καὶ 
, , ς κ μα 3 

99 ἐδόξασα, καὶ πάλιν δοξάσω ! ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ακούσας, ἔλεγε 

30 βροντὴν γεγονέναι. ἄλλοι ἔλεγον  ᾿4γγελος αὐτῷ λελάληκεν. ᾽Απεκρίθη 

ὃ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν: Οὐ δι ἐμὲ αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι ἡμᾶς. 
- -” ’ ’ - 5 3’ -” [ά ’ 

81 Σ Νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κὀσµου τούτου" νῦν ο ἄρχων του κὐσμου του- 

ν6, α5 ρατίαΚετ οΓ την σἱοτγ. ΆἈΤοτίθονετ, νηοενετ 
αα]] 5ετνε πε {αἰ(η{α]]γ, Ἠϊπαι 1 παΥ Εαίμετ τε- 
νγατὰ ψηῖῃ α οτοΝ/Ώ οἱ Είσαι. 

2τ. νῦν ἡ ψυχὴ, ὅτο.] ΙΓ νε οοπιπποῦ ραποίαα- 
Ποη απάἀ Ιπετρτείαίῖοη Ὄε Ἠετε αἀορίεά, νε πιιδί 
«Ἱρροςε ναί, ἵἩτοισα ρετίιτοαίίοα, οι Γ,οτά Πγεί 
ΏΊτετε, ἅπά Ώνεῃ τείΐταςίς α ΡΓαγετ. ἜΤηαϊΐ, Ἠουν- 
ενες, 15 Ροίμ οῬ]εσοπαῦ]ε απά απηθοεςκατγ ; Γος 
ΤηαΠΥ οἱ ἴπε Ὀεςί αποιεπί απά πιοάετη Οοπηπιεηία- 
{οτς απἀ Εάῑίοτς ρ]ασςε α πιατκ οὗ ΙπίεττοραίΊοη α- 
{ετ ταύτης, ἴνας πιακῖπσ ἔισο Ἰπῖοτγοραίίοης, ας {ο]- 
Ίους: πας Πα]! 1 αγ τ [μα] Τ5δαγ] Εαΐπετ, 
ἀείίνετ πια (Γοπα Επῖς πουττ Βυιί {οτ {5 οαυςε 
σαπις Τ, Γοτ Οῇς ους, 1. 6. {ο πιθεί {5 ποιτ. Τί 
15 ννε]] οὔεετνεά Ὁγ (απιρῦ., Ὠναί “«τ εαἶτεὰ {πε 
ἀῑπίτεςς οὗ οι Γ,οτά”5 5ου] {ο 5πσσοςί αἱ [γ5ί ἃ Ρε- 
Ότο ἔοτ ἀειίνεταπςς. Βυῖ ἵπ {18 ηθ ἶ5 Ιηδίαπ!]γ 
ελεοκεά Ὦγ πε τεβεείίοη οἨ {1ο επ ο{ Πῖ5 οοπι- 
πα. Τῆς ἀείετπιίπες Ἠϊπι {ο οτΥ ουί, Εαΐμετ, 
εἰογίΏγ Ονγ παπηε! νπΙοἩ Ίναβ ποί ριί α5 α 01εδ- 
ἄοπ, Τί ἵψ υν]ναί Πὶς παπά βηα]]γ απἀ Γ411Υγ ασαι]- 
εεοεά ἵπ. Αίἴετ α εογί, Ὀαΐ 5ενετε, είτασσ]ο, ἴπα 
παίηταὶ επιοίοης ο{ ἔθατ δοοη βιαΏεῖάς Ιπίο αεφῖ- 
εεεεπε ἵπ ια νυν] οὗ Πὶ5 Εαΐμετ, Ὑοβε σ]οτγ ε 
ἀεείτες πιαΥ Ὀε Ρτοιποίεᾶ ὮΥ Ἠΐς ἀθαί]. 

"Ώρα ἴο ἀεποῖο α πιο οί ἀῑδίτθςς, οοο15 αἶδο 
οἩ πε βαππε εαρ]εοί, ἵπ Ματὶς χὶν. 90. 

98. Π. ἑόξασόν σ.τ. ὄ.] Τ]εφε (45 Ὦτ. Βπτίοη 
οὔεετνοβ) αγε ννογᾷς ΟΓ γοσί ίσπ. ᾱ. ᾱ- “« 0α5ο 
Όνν παπα {ο ὃε σ]οτίβεά 1Π ἄΠΥ ΠΙΠΠΕΓ ναί 8οεπι- 
οἷἵ σουᾷ {ο περ.” 

---Ἴλθεν οὖν φωνὴ ἐ.τ.ο.] Μαπγ τεοεπί «οπι- 
ππεη{αίοτς ππἀετείαπὰ Ὦγ φωνὴ Ἰετο απἀ αἲ Μαιι. 
μ1, 5. Ἱπ. αἰπιρ]γ (μωπάργ. ἜΓΤΠΕΥ ππαϊπίαίη ια 
πο πεογάς 'νετο π{ιετοὰ αἱ αἲ]: απ ναί ἐπο Έναη- 

πι ἀῑά ποί 5αρροβε ναί Όνετο Ίρεγε ἄΠΥ: Όσέ 
ὖναι Ἡς οΠΙΥ ππθαπί {ο 196 ιο ν/οτὰς γνμ]οῃ (οά, 
{[ ιο ᾖαά οχρτορφεά ἨΗϊς ννη] απά Ἱπίεπίίοι Ὦγ 

πιαπ νοίσα, ποοµίά αυ μφρᾶ. Βαί Ος 9 Ἰηεί- 
Ἰγ αεεοιπιεὰά Ὁγ Τα. απ απ]αθήβαδ]ε Ἰΐσεηεο 
οὗ Ἱπίριρτεϊαίίοῃ. Ἠε οὔφετνες, ἴμαί 1 9 Ίποοη- 
αἰαίοπί νι νο πνοτᾶς οὗ ν. 90. οὗ ὃν) ἐμὲ αὕτη ἡ 

ἔγονεν, ἀλλὰ ὅι ἡμᾶς. “"Τηαί α νοῖοο Όα8 
αν ) πεσγά ἵπ ραπ οργάς, [τοπ Ἠθανεῃ, ννθ 
ατε ποῖ ρετπήεοὰ {ο ἆοιβε, Ώσσαςο οῇ 11ο οκποἲ]γ 
εἰπη]ατ οἰτοππιβίπησες ννη{ο] {οοῖς ρ]ασς ποί οἨ] 
ἵπ νο σπ.ο οὗ Μοεον απ Όνε οή]άτεῃ οὗ Ταταε], 
ρω αἰκ. 19.) απά αἶκο ἵπ μπι οὗ Βαπιπο], (566 

Βαπη, ΠΠ, ὅ. “οης)) Ῥηξ ἸΚκοννίκο ἵπ Ελαί οἱ ο 
Τ οτᾶ Ἠπικε]ς πἲ Εν Ἐαρίίκπι, απά ἵπ Πής (ταπεβσι- 
ταίσα ον Μουπί Ταμου, νο] ρίασον ἴἶνο ης 
Ῥεγοπά ἀπραία. Έοτ Ἱ. νο προγάς {ᾖοπικγ/ηον, 

Τε] νγοτο Ἰνεαγᾶ, ατα οχρτοκε]γ πιοπίοποᾶ. 3. Τη 
νε ο]οννίηα ον ποῖ οπ]γ ατο 8οππο απἰά {ο 
νάνο '.. απ πηρε] κροκο νι ους, Ρα 
σατ Τοτά Ἰήπικε]) καγν, οὐ ὃν ἰμὶ αἴτηή φωνὴ 
7ήγ2νεν, ἀλλὰ δι ἡμᾶς. 8ο α]κο όι Ροίοι το]πίον, 
Όναι ἵνο παπά Όνε γεκί νν]νο ννοτο νν ει ου [οτὰ οἩἨ 
Μοσπε Ταΐου, Ἠνοπτᾶ α- νο, Ποπη Ἠθανοῃ νν]ήσ] 
καίά, Γη ἵν παν νε]ογεὰ Άση, Ἡ ἵν (τας εναί Όνο 
η ἴαράετν ἀηετεά ἵπ ορίπίοη, Ἀοπιο, νν]ο ροτ- 
Ίναρα Ἠιά πο Όεεῃ νοτΥ πΠοπίήνε, απά νά (γη - 

5 Ιπίτα 16. 11. 

«ε]νες ποί Ἠδατά {ο ννοτᾶς ἀῑξίίποίγ, βαὶά τέ 
ιωπάεγεᾶ ; Γοτ να νοῖσε Παὰ ρτοσεεάαὰ {ποπ (ἶχθ 
εἰοιάς, [απά Ιπάεεά Οιαί (παπάςγ 5δοπιθίῖτηες ἃς- 
οοπιραπ]εά (ρτοῦαβΙγ Ρτεοεάεὰ ος {οἱ]οννεά) Επί 
γοῖςοο {Τοπι Ἠδανεη, 15 ορτίαϊπ {οπι Εχοά. χὶχ. 10. 
19. Ἠενε]. ἵν. ὅ. νι. 1. κ. ὃ. Εά.] Οἱ6τς, Πογ/- 
ενας, Ἠαά Ἰθατά ἴδια, απά Ιπππεάϊαίε]ν 5αρρος5εά 
Όμαί (ο Ἰναὰ 5ροκεπ Ὦγ απ αηρε], «οη/[ογιηαῦ]γ {ο 
Όιο ορίπῖοη ΟΡ έλα «/6ννς, ο (οισί ναί (ο 
ΠΕΥΕΓ 5ΡΟΚ εχεερί ὮΥ ἴπα πιαϊπἰκίτγ οϐ απσε]ς; 
απά Ώιετείοτο {Ἠεγ ἀῑά ποί ἀοιδί νηείἸετ (ια 
νγοτάς Ὕνετο πα{{ετος, Ὀαί ἴπι το]ιαέ ππαππεγ.’  3θ6 
ἸΝοίε οπ Μαι. ΠΠ. ΙΤ. Α5 ἴο Όνα ννογᾷς ἴιεπι- 
εε]νας, ἴε {411 5οηςο Ἱπίεπάσά, (ποιση πο {ει 
αχρτεςςεᾶ, δέ ππθαπί {ο Ὀο απἀθτείοοά {οπι έε 
ευεπέ, ΠΙΑΥ ο Ὑγμαί Ὦτ. Βυτίοη εχρτθβςες ἵῃπ Π8 
Ραταρηταξθ : “«Τ Ἰανο οαδεᾷ πιΥ Ναπιε ἰο Ὀο σ]ο- 
τίπεὰ Ὦγ παΥ Γοτπιετ ἀἱδρεηδαίίοης, απά πονν 1 5]α]!1 
4ο 5ο ασαῖη ὮΥ {Πγ ἀθαίμ.”. Οη ἠιο ν]λο]ο οἳ τμ] 
Ἱπροτίαπί 5αῦ]θοί, πο [αΐι (οἱ, οἵ νοῖος Ετοπι 
Ἠθανοπ, 5εο Μΐτ. ΤῬονηβοπά”5 ΤΟΠΙάΓΚΕ, (ἨΓ. Άτγ, 
1. 406. 

90. δι ὑμᾶς] [ος /οιγ 5αΚΕ5, {ΟΥ ἴθ οοΠβΓΙΩΙΙΟΠ 
οῇ γοιτ {αμ 

9]. νῦν κρίσις--- ἔξω.] Ἴηετε Ίνα Ώθετ ΠΙΟ] 
ἀϊβετεπος ο βοπέπιοπί οἩ {πα Ιπίοτρτείαίίοι ο 
έπεςο ννοτάς, Υπ] αἀπηῖί οὗ πποτθ {Παπ 9Π6 86ηςο. 
Τππη., αβίετ απ΄ οἰαῦοταίε ἀἰκοιβείοη οῇ {Πο ἵπι- 
Ῥοτί, 15 οῇ ορίπἰοη (αῖ Ὦγ ἄρχων τοῦ κόσμου 8 
ἀεποίεά ενα σεπῖις φοειζῖ, α βρὶτῖ οῇ απΌε]Ιαῇ απά 
νοκοεάποςβς, (5εο ἘΡΙ. Π. 2. απά οοιπρατθ Αοῖν 
χχνΙ. 18. νι Οοἱ. 1. 19.) απά Οχναί Ὦγ ἄργων τοῦ 
κόσμου τούτου Νε ΤΙΑΥ απάθγείαπά ρεποτα]γ ἴθ 
π/[ῄμεπιου ννλ]ο]ι απΏε]εΓ απά Ππ]απΙ{γ οχοτίοὰ ονοΓ 
Όπο πιῖπάς οῇ ππεῃ, Ιπιραάίηπς ἴο ρτοστοςς οῇ ἴτιθ 
το]σίοπ απά Ἰαρρίποςς. Γ]]5 Ιπίοτργείαίομ, Ώονν- 
6γετ, ἵβ πιοτο ὑισοπίοις ἔιαπ φοδία; απά Τ 566 πο 
ΤΟΒΒΟΠ {0 αΏαπάοΠ να οοΠΙΙΠΟΠ οπς, ὮΥ Υν]λο 
ὁ ἄρχων ἵδ ἴακοῃ {ο πιθαη Δαίσπ. Για ΠΙ]] 8εη5θ 
οϐ {πα ραββασο ΠΠΣΥ Όο οχρτερεος (πας; “Νον 18 
[αί Ἰναπά] Όνα Ἱαάσπιοπί οἱ οοπάεπιπαίοἨ οῇ {να 
ννοτ]ά,) (1. 6, πονν ΝΝΗ] 5οπίθησο Ῥο ρα58οἆ ΟΠ 8 
νγογ]ά « νν]ήοἷι Πο ί]ι ἵῃ ἶπ ο έπονν Η] νο Ρτίησς 
οὗ Οή5 ννοτ]ὰ Ὦο ἀοροςοά [γοπι 5 τα]ο.. Τη 
Β6Π56 οὗ ἐκβάλλειν 18 {ουιπά ἵπ νο Ὀσεί νντιίστς, 
νιο Ίο Ῥοί] ἐκβάλλειν βασιλέα ἐκ τῆς ἀρχῆς απιά 
αἰπιρ]γ ἐκβόλλειν. Ἴπο ποί ἀἰροσγπίηρ (6 γαήΐο 
πιρίαρῃογα Ἠπ9 Ἰοὰ νο Οοπιππδηίαίογς αδίταγ. 
Τ]νο πιοπηΐησ ἵψ, πας πονν 18 νο Ῥτίπου οῇ (118 
νγοτ]ά αὈουί {ο Όο ἀερορσά, παπά 5 επρ]όοί5 οοη- 
ἀσππποά [οι εἶπ απά αποο ἜΤῆαϊ Όνο νο 
οἴπηκος απο νοτγ ο]οκε]γ οοππθοίοά ἵπ 8θηβο, ἵ8 
οστίαίῃ [οπη α Κἠπάτοά Ῥαβκαρο αἲ χνὶ. ΤΙ. οοπι- 
ραγοά ννῖην ν. 0.1 Ὕηετο ους Τιοτά ϱπγς (ναί {11ο 
βαγαείρίο, αἱ Ἠΐα οοπη!ηµ, ἐλέγζει τὸν κόσμον περὶ 
κρίσεως, Ἱ. 6. 48 Πέ 4 ποπ οχρ]αίποᾶ, ὅτι ὃ ἄρχων 
τοῦ κόσμου τούτου κίκριται, "'ἵπ {ο Ὦς οοπάθπΊηος 5 
ππᾶ οοΠβοΓΠοΠΙΊΥ ἀορομοά, Άοο ιο Νοιο (πογο, 
Τη Ἠστο, ὮΥ Όνο Ἠπ]ογ οὗ νο ννοτ]ά Ὀοίηα 

4οροκοά {π πιοπηξ, Ενας ήν απ νογ/έγ ἵκ {ο ο αὐο]- 
ἱκησα, απά Ἠν οπιρίτο ονογ νο ππἁν οῇ ΠπσΠ 49- 
ίτογοά; ΠαΙΙΕΙΥ, ὮΥ νο ανολίοι ο {ο πίτγ απά 
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α δαρτ, 8. 14. 

᾿ ’ ’ 
προς ἐμαυτον. 

19 Βαπη. 7. 18. 
Ρικ]. 89. 29, 88. 

Κνηρτα 1. 9. 

0ΗΝ ΟΗΠΑΡ. ΧΠ. 92 --- 568. 

του ἐκθληθήσεται ἔξω"  κἀγὼ, ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω 39 
Ίοὔτο δὲ ἔλεγε, σηµαίνων πυίῳ ΔΘανάτῳ ἤμελλεν ἄπο- 38 

θνήσκειν. ᾿απεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος' "Ημεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ ρόμου, 34 

ὅτι ὁ ἉΧφιστὸς μένει εἰς τὸν αἰώνα”.«καὶ πῶς σὺ λέγεις" [οτι] δεῖ 
ὑψωθήῆναι τὸν Τἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,; τίς ἐστιν οὗτος ὁ Τίὸς τοῦ ἆἄν- 
Φρώπου;  Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς 36 
μεθ ὑμῶν ἐστι. περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα µὴ οκοτία ἡμᾶς 

’ α 9 ς ” ” ΄ ε χ - .. ΄ 

καταλάβη καὶ ὁ περιπατῶων ἐν τῃ οκοτίᾳ οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει. 
- . -” ’ - 

Έως τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς }ένησθε. 96 

Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς' καὶ ἀπελθὼν ἐκρύθη ἀπ᾿ αὐτῶν. 
η . 3 - ” ε] Τυσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν, οὔκ ἐπί- 3] 

] Ίκα, 598. 1, 3 να Ὁ 
Ἠνα. 10.16, ΟΤΕυΨΟΝ εις αυτον 

ειιρθγβδΗ{ἴοη, απά νο Ιπίτοάμοίίοη οῇ ίτας απά νυἱία] 
το]{σίοη. 

3». κἀγὼ --- ἐμαυτόν ] Ἠετο οι Τ,οτὰ, Ι οοη- 
οεἱνε, Ροϊπί5 ουῖ, ἠχοισ] οὔδοιτα]γ, νο πιρατιβ 
Ὃν ίσο πα στοαῖ οοπβαπιηα(ἶοἩ ]α5ί αἀνετίοά 
{ο ννου]ά ὂε αοσοοπαρ]θ]λθά, παπιε]ν, Ὁγ 8 ογικοί- 
ο, ΓοδΥΓΕΕΠΙΟΛ, αδορπικίοπι, ϱπαἰἰα[ίοπ [ο ϱ]οτΥ, 
απά ο οοπππεποθιπεη{ οἳ Πὶ5 οῇϊσς α5 ΛἈάνοσαίο 
γη  Όινα Εαίμπετ, ἴἶο Ητεῖ ννοτ]κ οἳ νυπῖοὮ ννοι]ἀ 
νο πο εοπάἶπασ οῇ να Ηο]γ Βρ]πϊ, απά {Πεν {λα 
ΙΠΙΡΦΙΟΠ ΟΕ ἴἼχοςθ Ίο 1η ΘΥΘΤΥ ασο ελου]ά Ῥτοσο]ι 
Όλα (1οβρο]. Ἐν νοςα, απά Ὁγ Μὶ5 τενοα]εά Ἰλ/οτά 
απ Όιο Ν, Ῥ., ου Τ,οτὰ Ἱποπης ἴο 5αγ, Ἠ6 ννου]ὰ 
ἀγανν αἲ] Ἱποῃ {ο Ἰήπις ννου]ά οὔετ 8ο πιυταὶ 
ιπάπορπεηίς απά ρίγα] αἰάς {ο ππεὮ αφ 5]οι]ὰ 
υο δα /Ποιοηί {ο Αναγν ἴπο Ιπίε]]εοί {ο αβεεπί {ο 
Όια (ταῖς οῇ 5 το]ἰσίοπ, απά να νν] {ο ο ου 18 
πιοτα] τοφυΙβΙίοης. ΤΒΥγ πάντας 1ΠΑΥ ο Ἱπεπιαίοά 
Ότο αηἱ0ογ κα) πεπάοὰ 1π πα Ὀ]οδείησς οῇ το- 
ἀδιπρίίους Ολοιρ]ν 1 παν ἄ]δο (.5 πα, Οπκς) 
Ππθαῃ, ἴλιαί μονο Ὀοποβίς εα]] Ὃς οχίεπἀεά {ο 
ππεδι οῇ ο0ρΓή παίοι, Ὀοῦι εν απά (οπ]ος, 
Πρὸς ἐμαυτὸν δισσεδ/ Ίνα ρ]ασς νο Ίο ἵ5 πο- 
ἴηπσ, Πήεαυεπ. Τλας αἲ χὶν. ὁ, 9. οἳΓ Τ,οτὰ Μ.. 
19 ροῖπρ ἴο ρτορατε α ρ]αςθ ΓΟοΥ νοπα; παπά Πανίηα 
Ῥονωνὰ , Ίνα νι] τοίυτη απά γεοείῖνο {επι {ο 
πζπιδεί{. 'Ελν ἵδ Ἀοτο παπά αἲ ο] νἰ. 02. χὶν. . 
1 ον Πἱ, ὸ. απά εἱδενν]στο, απά βοππείίτηθς ἵπ 
(ο Δθρί., ραί {ος ὅταν, |. 6. ὅτ᾽ ἂν, Υ απ εἰ]ρεῖς 
οἱ ὅτε. 

90, σηµαίνων.] ἜΤ]ο ννοτὰ ἵς οβεπ Ἱδοά (α8 
ποτο) οἱ (πίηςς θα ἴατο απά οὐδοιτε]ν εἰσπίῇεά, α8 
ἵῃ οτασ]ος, ο. 3ο ῬΙηίατο] οἶτοὰ Ὦγ Υείς. οὔτε 
λέγει, οὔτε κρύπτει, ἀλλὰ σηµαίνει. 

34, τοῦ νόμου] Ἱ. ο. νο Βοτίρίατο8. Ὀθοκχ. ο. 
Μένει εἰς τὸν αἰῶνα, “9 ἵο τοπιαϊπ οἩ θατίῃ {ος 
ενοτ.”. Τ]θτο ατα ΠΙΠΠΘΓΟΙΒ ράββ8ϱο8 οῇ να 
Ετορ]δίς, το[οττοὰ {ο Ὦγ νο ϱοπηποπίαίοτα, ἵπι- 
Ρογίῖηα ναί ΟἨτ]κ)ς Κἰησάοπα ννου]ά ος ονοτ]ακί- 
0. Βυαΐ Ὦγ Ηιαί ννας πιοπηῖ Ες Βρίγ(μαϊ Κἰπσ- 
οἱ]. 
--ὑψωθῆναι τὸν Ὑἱὸν τ. ἀ.] Τι ἵ ρ]αίπ Γοπι 

Ἀεπος Ελαί [χο {γης Χριστὸς απὰ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που Ννοτο τορατάοἆ 48 ΒΥΠΟΠΥΙΛΟΙΡ. Τ]ο 6ρεακετ 
ίαμε [ου σγαπ/εά Ὠναί ἆοφιας 18, ναί Ίο οἸαίπις {ο 
υο, ιο εκεί, Το ϱοπηπιθηίαίοτς, Ἠοννονοτ, 
απο νντοῦ ἵπ κώκ- Όναί ὃν ο. Όνο ρου- 
Ρὶο απάθτείοοά Ἠίπα {ο εροακ οἱ οποίο. Τι 
β]νου]ά 86ο ἴ]μαί πο οΥοῃ [ο Αροβί]ος οΟΙΠΡΤε- 
Ἰοπάσά νε ἱπεροτί οὗ ναί ννας αἱ, ννμ]ο]ι να 
οπ]ν πιοπηῖ αφ α ἁαγά μγεδίσΠίοπ το ο μπάεγκίουά 
αβίου {ιο ϱΡΗΗ, [ος νο οοηβτιααίον οἱ ενοίγ τὴν, 
Το παλαιάς, αἱ αρροατς [τοπ νν]νας [οἱ]οννε, η- 

ἵνα ὁ λόγος Πσαίου τοῦ προφήτου πληρωθῇ, ὃν 38 

ἀοτείοοά ἴἶνε οχρτεβείοηπ ὑψωθῆναι ἐκ τῆς γῆς ΟΠΊΥ 
ος τεπιονα] οπι εατίἩ {ο Ἰεανεη, Ὑνηεί]νοτ Ὦγ 
ἀθαίἩ, ος οἱμογνν]ςθ, 38 1π {ο σα8ε ο{ Ε]]αΗ. 

---τίς ἐστιν --- ἀνθρώπου.] Τη ἵ9 ντοηρ]γ τεή- 
ἀοτεὰ Ὦγ ους Επρκ] Γταηκ]αίοτς, «Ίο 19 εἶναι 
Βοη ΟΓ 1η 17. Τίς 18 ΓΟ ποῖος (Ίκο φις Γοτ φια[έφ 
1π Τα ππ), ας ἵπ Ματ] 1. 2. ἂν γΙ. 2. Ίμκει. 66. 
1ο. να, ὅ6, απά οΏεῃπ. Ἑοπάοετ: “« Ἠ)]ναί οτίἰ 
οἳ βοη οὗ Μαῃ 15 (μαι (ο Ῥε1”. Το ή απεείοῃ 
οιτ Τ,οτὰ (νετ. 90.) οπ]γ τερ]]ος ὑπαίγεσίζη, απά Ὁγ 
α]οσοτγ, Πήπίηρ αἲ {οῖγ ΘΤΤΟΠΕΟΙΦ ορίπΙοηΒ οο0η- 
οοτηίηςσ πο Νεκκίαμ, ὃν αἀνετίίρ {ο ναί ως 
ταπ1(ν Γοτ οὐὑίαϊπίης [ὶσ «το ἀῑφειραίο (νε εἶοιάς 
ΟΕ 6ΓΓΟΓ ννλμίσ]ῃ {Ἠ6υ πηυαί πφε νε ἴευ Ἰανε ἴτ, 
Ἱθεί (6ου οἸλοι]ά 4 ονοτίακεπ Ὦγ Οναί ερἰταα] 
ἀαγκηθςς νν]ή ο] ννου]ά ἀἰκαῦ]ε ἔπειη {τοπ ἀῑτεσ πα 
Ὠθίγ οΟΓ56. Καταλαμβάνειν 18 οΏεῃ αεοά οὗ νο 
οοπείπς οπ ος πὶσηα. ΑΙ περιπατεῖτε 50. ἐν τῷ φωτὶ, 
νμ]ο] 9 εχρ]αιπθά αἲ νετ. 96. ὮΥ πιστείετε εἰς τὸ 
ὥς, '΄ Ῥο]ί6νε ἵπ Ηίπη νο 18 ἴἶπο στοαί Τεπομογ.” 
ν υἱοὶ τοῦ φωτὸς 3Τθ ππθαηί ἴοβς νο εἸου]ά Γο]- 

Ίονν πε Ππαίτασίίοπς απά εχαπηρ]ο οὗ Όναί Τεασλετ. 
Ἀθθ Ἰμκο χγἰ. δ. 'Ο περιπατῶν ἐν ---- ὑπάγει πηυκί 
υο νἰοννες ἵπ ἶγο βαπηθ Ισ]Ι ας ἴ]να ραβδασο αἲ χἰ. 
10. νηθτο 99ο Νοίε, οὐκ οἶδε ποῦ ει Ὀεῖηπᾳ α 
ο... οχρτοβδίοη, αἰσπ]ργίης, '«ε που ποῖ 
ον/ ἴο ἀῑτεοί Π8 οοαΓςο.”) 

90, ἐκρίβη ἀπ αὐτῶν] “« ννθνάτονν Ἰήπαβο]Γ Γγοιι 
Όνεια, απά Κερί Ἠήπιδο]Ώ 1π 5εο]αδίοη, πο Ίοησετ 
ιεαο]ήηᾳ ἵπ ρα]1ο,) 

ὃτ ---00.] Τηϊα ρογίῖοῃ ἵ οα]]εά Ὁγ (Τοῖ. απά 
Βοημ. νο Ερίρµοπεπια, οι Ερίογίκίς κίογία 
{οζμς, οοπίαἰπίπᾳ νο τοπιατκς ΟΓ νο Ἐναησε]ίκι 
οἳ. νο ευεπέ (8ο Ἠπ]ο εποσεβε[α]) οὗ Ολτίκς 
(οποία. ἴἸπ Ον ο ἰγθαῖς, Ἱ. οἳ ἴἶνο πιίγαείες 
(νν. 5] ----4.), απά Ὁ. οἳ Όιο ἀοοίγίπε οὗ ᾗθεις; 
απά 5λοννς Όλα ξ πεϊ]ιογ ννοτο ΒΙΟ] ας {ο Ιπάσος ἴο 
ᾖοννς {ο Ὀο]ίονο η Ἠἶπη. 

98. ἴνα.] Τ]ε Ὀθεί οπαπποηίαίοτε, αποϊθηί απά 
ΠΙοάστη, ατα αμτοεὰ ναί ἵνα Ίνοτο ἀεποίος (18 
οβοη) νο ευοπέ, απά πο νο οαµς»; [ο (18 Μτ. 
Ηο]άει οχρτεβεος - Ενοῖτ απῃο]ΙοΓ ἀἷὰ πο Ἰ 
ος Ώ6ςβ186 Τ ννας Γοτοίο]άς Ὀας 1 ννας [οτειο]ά 
608196 Τξ γης ΓΟΓ686οΠ. ναί 1 ννου]ά Ἠαάρροῃ.” 

Εοτ α οοπηρ]οίο απάοτείαπά(ηᾳ οὗ Οής αΏφίτακς 
εαὐ]θοί, να τοαάοτ ἶ9 το[οττοά Το 116 αὐ]ο Νοίο οῇ 
Ἠ η ογς απά [ος α Ἰοατποὰ απά αὐ]ο ἀῑκοιεκίοη 
οῇ νο ρίνταφο οἱομγ (οκρεοἰα]]γ ας {ο 5 ἀΠετοπου 
{γοα νο Ἠεῦγενν απἀ 5ορί.), ἴο ΤΗεΐπη, ἵη Ἠεσεῃς. 
ΒΥΠΟΡ. Ἶτ ἵς εἸνονπ (ναί ἴἶνο ἀἰβοτοπος ἵ ορ] 
ἵπ ννοτγάς, ἴἶνο 8οη9θ υοἱμβ Ργουίκε]γ (ο κ1πηθ. ᾳ. 
90 ναί Όνο φαγίης οἱ Γφαϊαν ννας Γα]ῇ11 ες.” 



Ι0ΗΝ 0ἨΠΑ2. 

: εἶπε᾽ Κύριε, τίς ἐπίστευσε 

ΧΙ. 568 --- 50. 4056 

« . 2 ιο « ο 9 

τη ἄκοῃ Ίμων; καὶ ο 
] ’ - 3 2 ’ 

3 βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; ἀ4ιὰ τοῦτο οὐκ ηδύναν-- 
ο ’ 3 ε να ἀ ο οἳ ) ο λε 40 το πιστεύει», ὅτι πάἄλιν εἶπεν Ἡσαΐας" ' Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς λα Ἡ 

Τατ 4. 12. 3 3 9 ’ 3 . η. , 3 5/ 

οφθαλμοὺς, καὶ πεπώρωκεν ἀὐτῶν τὴν καρδίαν" ἵνα ἴωικο θ. 0, 
Αοίς 28. 26. 

” 2 ω ΄ 

μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθ αλμοῖς, καὶ νοήσωσι τῇ καρδέἑᾳ, κα ὃ σπα. 1. Β. 
- ’ 3 ’ - κ ς .Ἀ 5/ 

4Ι ἐπιστραφῶσι, καὶ ἰάσωμαι αὐτούς. Ταῦτα εἶπεν Πσαΐας, 0τ8 
3 3 - 3 α.. 5/ » 

40 εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν 
3 7 . 

ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἀλλὰ, διὰ τοὺς Φαρισαίους, 

43 οὐχ ὡμολόγου», ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται. " ἠγάπησαν γὰρ τὴν η Βαρτα 5. 44. 

- 3 » , ᾽ ’ » - 

δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 

44 
3 - -- τε , 3 ’ 

5 Ἱησοῦς δὲ ἔκραξε καὺ εἶπεν Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, οὐ πιστεύει εἰς 51 Βει 1. 3. 
3 ΄ . ς -” ο ᾽ ; 

45 ἐμὲ, αλλ εἲς τὸν πέμψαντά µε᾽ καὶ ὃ Φεωρῶν ἐμὲ Θεωρεί τὸν πέµ- 
.., Ξ ’ ’ . ς ’ 

46 ψαντά µε. Ὁ Εγὼ φῶς εἲς τὸν κὀσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὃ πιστεύων κο μον 
8 8.13. 3 να. 3” ορ ΄ η) υ α Κ. ιν ”” -” 3 . - ε ’ 

41 εις ἐµε ἐν τή σκοτίιᾳ µη µείνη. αι έαν τις μου ακουση των ῥημᾶ- ὰ 9.5. 
ᾳ Βαρτα 8. 17. 3 3 3 ” ; 

των καὶ μὴ πιστεύση, ἐγὼ οὗ κρίνω αὐτόν οὐ γὰρ ηἠλθον ἵνα κρίνω Μακ 16.1. 
3 2 ς , ’ ς 3 -” Γ ι 

48 τὸν κόσμον, ἆλλ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. Ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμ- 
΄ . εκ. , 3, ᾿ , τας Νν ς ; [ο ο”. 

θαάνων τα ῥήματά µου ἔχει τον κρίνοντα αυτον" ο λογος ον ἐλαλησα 

49 ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτη ἡμέρᾳ. 
ε/ ι τὰ µ 

Σ Ὅτι έχω ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ατα 14. 10. 

ἐλάλησα". αλλ᾽ ὁ πέµψας μὲ Πατὴρ, αὐτός µοι ἐντολὴν ἔδωκε, τέ εἴπω 
, . 5 ο, ς - αν ο λα μ η 

50 καὶ τί λαλήσω" καὶ οἶδα ὅτι ή ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰωνιός ἐστιν. ἅ 

οὖν λαλῶ ἐγὼ, καθὼς εἴρηκέ µοι ὃ Πατὴρ, οὕτω λαλῶ. 

--τ ἀκοῃ] “οατ ερθθοςῇἩ,” ος {6β8ΠΙΟΠΥ. Α 
ο νε νὰ ἐπ Ανωᾶ {τοπα πε Ηεῦ. ἠΑύ, 
απά οσευττίηπσ αἲ Ῥοπῃ. χ. 16. (αἱ. Π. 9. απά 
{ετεπι. κ. 32. Ἡραχίων βἰσηίβες ροιοεγ; ἃ ΟΟΠΙ- 
πποὮ ππρίαρῃΏοτ: οἵ ταίπεΓ ροιρεΥ επεγ{εά Ιπ αοίἰοπ. 
Έαππρε Οήπκ5 Οή5 ας τε[ετοποῬ {ο {ο οωβίοπι 
οἳ Όνα νναττίοτ οἳ απαιΙίγ, ἴο πποονθγ (Ολδίτ 
ατπις νηείετ [ο αοίααὶ Ῥατ]α, οι {ο σἰνῖησ 
ογ1ογ. Βπί Ἴχετο οαπ 6 πο ΠΠΟΤΘ {Ἠπη απ αἰ[ι- 
είσπ, απά ρετηαρς ποί ια. με Ἱπίετγοσαίϊοῃ 
Ἱπρ]ίες α βίτοπσ περαΐομ, α. ᾱ. πρπιο [ογε, Όογή 

.. Απά αἰήνοασῃ Όνε ννοτᾶς πιῖσηί νο αρρ]ίσα- 
επουσἩ {ο Ό1ε ἤπιος οὗ ΤεαίαἩ, παΥ, {ο α]πιοδί 

αἲί ἅπιον, γεί (α5 Τ{ΐπη, οὔεετνος) ἴετο οαπ 6 
πο ἁἀοηπνί Ὀαί Οιαί νε Ῥτορλεί Ἰαὰ ἵπ νίεν/ ους 
Γοτὰ απὰ Ἰή5 ασο. 

33, διὰ τοῦτο] 1. 6. εἶπος {116Υγ ν/ον]ά ποῖ Ἠδπτκοη 
(ο Οικ {παίγισίοηπβ. Οὐκ ἠδίναντο πιστεύειν. 
ης ππη»ε, οἳ οοπτκο, ποῖ Όο ππἀετείοοά ο{ ΡΗγ8- 
σα] Γπαδί εν : ναί ννο πααθί, ντ ιο Ἰνοςί Οοπη- 
ππρηίπίογ», αποίοπί απά πιοάρτῃ, ἴακο Πέ οὗ πιογαί 
παν εν, {ο Παπ, 1οΥ προµίά πος, 1. ο. ΠΜοτα]]Υ, 
ιο εσε[ά πιο Αγίπς (ιρπιδείυεα (0, ο. 6ε Νοίο 
ον Μαι, κΙ. 14. 

43. ὅμως μέντοι] Λη ποοππη]πίίοη ΟΓ ΑΥΠΟΠΥ- 
ππους ννοτὰς, {ο ἰτοησί]εη {ια 56ηβος, 48 {π Ἡοτοι]- 
σετ, 199. ΟΠ ἀποσυνάγ. γένωνται, βεο Ποῖε ΟἨ ἰκ. 

44----5ρ. Της Γοτπι νο αρεοπά ρατί οἳ 98:, 
}οἶνη' ἄποσατες ανονο πιθηοποᾶ, ΠΑΠΙΕΙΥ, Ο0Ἠ 
Όνο ἁσρίγίποε οἳ σαν, Ὀοίηρ α Ὀτίοί ΑΗΠΙΠΙΑΤΥ οἱ 
Όνοπα, απά Ἱπ σας Το) ΟΝΥΏ ννογὀς. 3οο Ηργα 
{, 15. παπά Νοια, Το Λοτίσία ἔκραξε (ννλήοἷι ἆο- 
ποῖςκ μή ἑαπολήπα) ππᾶ εἶπε πια ὃν (κο 48 
Ριηρογίεςις, 
---οὗ --- ἀλλ] Ηετο, απ οΏσοη, ΟΕ ἁσποίοα πρη 

αμρφμιν πο [1ο πο] ἵπ πο αν τη Ηίπη 
ἀς. Όνοτο ΠΙΑΥ «Υ 1. Καν, Οήπκα, απ ο)Ηρ. 

2 Ἡ 

ΟΓ µόνον, οἩ ΝΠΙοεἩ 5εθ πιΥ ἸΝοίο οη Τμσγά. 1, 
40. απά οοππρατο Ματ] ἰκ. 97. 

40. ὃ θεωρῶν ---με.] Τηϊς ἀαποίθς ἴπο Ἱπήπιαίο 
απῖοη ο{ παίπτε, νν]], οοιη56!, ὅτο, Ὀδίνθεη {19 
Εαίλετ απά {ιο Βομ. σε χἰν. 9. απά Νοίο. 

40. φῶς --- ἐλήλυθα.] Ἀὲ. ἆομπ οβ επ βίγ]εΒ οι 
Τιοτὰ φῶς. Ἀο Ἱ. 9. νη. 19. Ῥεε Νοίες. 

47. οὐ κρίνω αὐτόν.] Το ννογάς ατο ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
{π]κθι {ο Ἱπθαπ, “΄Ι ἆ4ο ποί Ίιεγο οηπ οατί αοἲ α8 
Ἱαάσο ονετ Ἠἶπα, δἶπορ Ἰ σαπιθ {ο Ὀ6ο α Βανίοις, 
ποί α ο πάρο.. 36ο ΠΠ. 1. ν. 40. νΗΙ. 15. απἀ 
Νοίος. Κιπ. απά Τήΐπη., Ἠοννανοτ, ἴακο κρίνειν 
Ἠοθγθ ἴπ {ο 56Ἠ86 οσπάρηηπ απά ριπίδ]ι, ᾳ. ᾱ. ἵ απι 
ποί [ο σπ56 ο 5 οοπάσπαιπα ση, ΟΥ ἴαί οϐ 
πιο, Πανίησ οοπιθ ποί Γογ πε ταίΠ, Ρἱ ἴ]λο βα]να- 
Ποπ, οϐἳ ππθη, Όπ ΙΙ νογβθ εοο 1. 10 --- 19. 
οοππρατοά νι 2 Ρεί. 1, 9. 

40. ὃ ἀθετῶν ---κο. αὐτόν] ἜΤ]οτο 8οοπᾳς Ἰποτθ 
{ο ο απ΄ ἀλλὰ οπίοὰ ϱογ Ακηπάρίοπ. α. 4. 
[Νενεγί]ο]θςς, Ίο Υν]] ποί ο απριπ]κμοά]. Ἡο 
ναί, ἃο, 
-ὃ λόγος] Ἑν ί απἁ {ιο τὰ ῥήματα 3το 

πηρα Όναί ρατί οὗ Ομ] (οποΠπίηρ Πίο Τθ- 
αροσίοᾷ Ἰής Ῥογ9οή απά ο[ῇσο, Ἅθο Π1, 17. απἀ 

οἵο, Ἔ]νο εἴπω γοίοΓΒ {ο οΟΠΙΙΠΑΠά8 7 ππά λαλήσω 
{ο οτα] Ππείτασίίοι, Ἡ ἵ πποαπί πας πο 1ΠΏο- 
Πονονγς ἱπα κοπο απ να]. πορ]οοί οἱ Ῥοί]ι 
νιΏ] Ὀτίηρ ἀονίπ οἩπ Πάπα οοπάσιηπα{οη απά ἆ6- 
βίτησ ίση, 

50, Οίας Ἰστο πιπάςο {Ἠτου ἀθο]αταίοηα: 1. 
Τ]ναί Ίο Ἰπὰ πο Ἱπνοπίοά Όνο ἀοσίτίπο Ἠήπακο]{, 
Ὀπί τοσσίνος Τε οπι ἴἶπο Επίποτ, απά ναί Όποτο- 
{οτο Πέ ἀἷὰ πο οννο  οτ]σίπ {ο Ἠππππη Ἰπνοπίίσοη, 
Ὀέ ννας αΠορονογ ἀῑνίπο, 3. Ἠο (ομήβοά ή 
ΌνοτοισἩ. Ρογκαπκίοη, Επί Όχοκο Οπήπσα νήσο] 
νοτο οσα ο {ο Πάπα {ο ἵνα ἀο]ἱνοτος, νά αἱ] 
πο ο νο οπὀ Ἐν νο οσα! κα] νπίίοῃ οὗ ΠΠΟΠ ] 
πια ο ή ἀοσίτίπο ροίηίς ου νο νναΥ νο 
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ελΜαωι. 285. Ἱ. 
ΜΙΚΗ. 1. 
ἵυκε ο. 1. 

10ΗΝ 6ΗΠΑΡ. ΧΗΙ. 1---ὔ. 

ΧΤΠΙ. "ΠΡΟ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, εἰδὼς ὁ ἸΙησοῦς ὅτι ἑλήλυ- 1 

Όεν αὐτοῦ ἡ ὥρα, ἵνα µεταθῇ ἐκ τοῦ κόσµου τούτου πρὸς τὸν Πατέρα, 
ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἲς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 

Καὶ δείπνου γενοµένου, (τοῦ «ιαθύλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν 3 
ελΜαα, 38. 18. 
Βαρτα ὃ, 8δ. 
«πίτα 17. 3. 

Ἰούδα Σίμωνος Ισκαριώτου, ἵνα αὐτὸν παραδῷ,) ' εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς, ὅτι 3 
πάντα δέδωκεν αὐτῷ ὁ Πατήρ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξτλθε 

- . . ε -. 

καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει' ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου, καὶ τέθησι τὰ 4 

ἱμάτια, καὶ λαθὼν λέντιον, διέζωσεν ἑαυτόν" εἶτα ῥάλλει ὕδωρ εἰς τὸν ὅ 

νιπτηρα, καὶ ἤρξατο γίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν, καὶ ἐκμάσσειν 

Ἰοαάς {ο οἴοτπα] Ἠαρρίποςκ. ὅ. Ἠο αῆτιπεά Όναί, 
1π (θασλίπα, ε Ἠαά οοπβπεὰ Ἠήπαδε]ῇ {ο να γη] 
οἱ Ἰή5 Εαίμετς ΌὨναί Ίο Ἰαά πείϊίπετ πἀάεά ποτ 
εαρρτοββθοά αασηΐ, απά ναί πογοίοτο 5 ἀοοίτίπε 
να» ῥριτθ, οοπαρ]είαε, απά αἱίορείπετ ὨἨϊνίπο. 
(έπη) 

ΧΠΠ. Ἠανίπσ βπ]ε]θά ἴο ννοτ]κ οῇ ριήίο Ἱπ- 
ίταοίίοἩ, οις Τ,οτὰ πον ἀενοίεά πο ε]οτί τθ- 
πηπἰπάοτ ο) Ἠ]8 [ο {ο (ἶνα ρεϊναίο Ἱπείταςίίοη ο 
Ἠἱ5 ἀἰδοίρ]θος. Ύ]αφο Ἰε Τπ, οἶαρ. χΗΙ., χἰν., ΧΥ., 
αρρτϊΐκος οΓ η] αρρτοασλίπς ἰτία]ς, απά οπάςανοιτβ 
ο οοηβο]θ (ἶνεπα Ὦν Κἰπά 488ΙΤΑΠΟΘΑΒ, ογ]ποῖηα 
Ἠϊ5 Ἰονο Ὀοί]λ {ο ποια απά {ο θα ν]ο]ε Ἰάπηση 
ταςθ. 

1. πρὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα.] σοο Νοῖο οπ Ναί. 
Σεν]. 2. 

--- εἰδὼς --- ὥρα.] ΟΓ Ον Ἠε ννας ννε]] αννατε ---- 
πανί Γοαιεπί]γ οοπνετγεοᾷ νι Ἰής5 ἀἰδοίρίες 
προς. αἱ, απά ρτεάϊοίεὰ 115 πιοδί παϊπαία οἰτοΙπῃ- 
Βί4ΠςΘΒ. 

---ἴνα µεταβῇ ---Πατέρα.] Ολτὶεί οπ]]εὰ Ἰΐς ἀ4θ- 
ΡατίΙΤο µετάβασις, 5 εἰσπ](γίης ναί ο Ἰαὰ ποί 
οοπιθ οἩ οαΓί 8 α Ίπεγο παπι, Ὀαί α5 ο Αοπ ο 
6ο, νν]ο Ἰαά ρτοσθοάε {τοπα, απά ννοι]ά ταίάτῃ 
ίο οά, 

--- ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους.] ΒΥ τοὺς ἰδ. αἰπιοδί αἰ] 
Οοπιπιοπίαίοτ5 απάθτείαπά /ις αἀἰφοίρίεν. ΕΒιί ἃ8 
ἴἶνο ννογάΒ τοὺς ἐν τῷ κόσμφ ἃτο εαρ]οίποά, Τπέπα, 
πιπΙη{αίης λαί ἴπο 86η56 πηνκί Ὄο, ϱν έιε το/ιοίε ᾖν- 
πιαπι γασο.). 366 ΧγΙ. 34. 

---ἠγάπησεν.] "Επίτα. τισ] οὔδοινοας, ναί Επ]8 
Ι {ο ὃς {ακεῃ, Ιἶκο ΠΙαΠΥ οίμογ νοτΏς, Φεοαγα(ἶσε- 
η. Ἑν νο (οχεπς οἱ Ίονο ον]πσοὰ ὮΥ ἆαδης {ο 8 
ἀἰδοίρ]οβ ατο Πηθαπέ νο ιηιῤο[ἱσαῖ αοἰίοπς Πλεῃ- 
εοποά Ἰαδί αογννατάς, Αἲ εἰς τέλος 510. βίου; ΟΥ 
ίακο εἰς τέλος ἡγ. [Οἵ διετέλει ἀγαπῶν, Ὑ]ῆν (τος, 
απά Τηΐπα, 

3. δείπνου γεν.] Μππν ΟοπιπιοηίαίοΓ τοπάοΓ 
5 οσπᾶ Ρροτασία..  Βυἱ,αδ αἲ νν. 1 ὃς 19, Ολτίκέ 
15 ααἰά {ο Ίνανο τίκοῃ οπι Β1ΡΡΟΣ, απά αραῖπ καί 
ὀοννη, ολους (18 ηπα.) να ΤΘάΡΟΠ ἴακο Π {ο 
ΠΠΘΊΠ ' οσπᾶ ἠπκίγασίᾶ,) ϱ  Ὀεῖηρ 8αρροτ πο,” 
εο ννακλίης Ὀοίης ρογ[οτπιοὰ ῥε/οΡε, πο αβεγα 
πιρα].. Λοοοτόϊπσιν, Επι, Οήπκς ναί ος Τ,οτὰ 
Ἠπά βαΐ ἆοννῃ {ο {αρίος Ὀαί Όναί Ῥο[ογο Ἰνο Ώδμρππ 
«Ἡρρος, Ἰθ πγοβο, ἴο να] 5 ἀἰκοιρ]εν) [εοι, 
']οη, Πανῖηα βαἲ ὀἆοννὴ ἴπ, Ίνα Ἰνο]ά νο ἀἱς- 
οοΓ96 Ἰογο γοσυσγάσᾶ. ΚΙΜΙΗ., ος πο οἵνου Ἰαπὰ, 
ἴακος γενομένου ΓΟΥ ὄντος, παπά ήπκα νο 8εηςο 18, 
ντο ----- κας (πκίημ.. Απ Ίο ρατίος νο 
οὐ]οοίίοῃ, Επαί πνπκλίης ρ//οράεά νο παρα], ὃν οὗ- 
βογνίηασ, ναί ή ννας απ οτ/γαογαἰπαγη νναφλίπᾳ, 
πιοαηί ας α αγπηο]]σα] αοἶοη, Υπ ποτ Ἠνοτο, 
35 κο Ίσα οι νο Παυυϊηίσα) ννγίοτα, {προ 
ννακλίπσς αἲ νο Ῥακο]αὶ ϱπρροτ.. Βο Οναί αν 
πιαν, ο ανπηρο]{σπ] ποίοη Ὕνας πιοπηῖ το Ἱπου]- 
οαίο α Ί6βφοη ο) Παπηλν παπά αΠοοιίοπαίο αἴθει- 

Ποη {ο εας]Ἡ οίμογ΄ οοπι{οτί, 5ο ππποὮ νο πποτο 
ΒεΠβοπαΡ]ε, α8 ιο ἀἰκείρίες Ἰαά Όεενῃ ἀιερυτίηςσ 
το]ιο ννετε {ο β]] (ιο ε)ιίε[ ροςίς ἵπ Όνο Μεεεία]ι 8 
(επιροτα] Κπράσπα. 

----Αεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἸἹ. Σ.] Τε απ 
οὔπετ ΚΙπάτεά ρηταφες, νυν] ην πποτε οἵ Ί6ες γατίείν, 
αγ υ8εά ἵπ Βοτρίατο οῇ 5ασσεείῖπρ απγ ὈνουρΏί 
ίο νο παπά. ΔΠΥ τεσεπί (οπιπεπίαίοτε, Τη- 
ἀθεά, τερατὰ (48 α Ῥορα]ατ Γογπι οῇ εχρτεβείοη, 
πιθαπί οΠΙΥ {ο ἀεποίς πε εποτπηΙγ οἱ ενα οτῖπιε 
προ Μαίεά,. ᾿Τη8, Πονενος, ἵ8 (οππάεᾶ ον α ἆπηπ- 
ογοι5 ργἰπεῖρ]α, απά ια ννοτάς εγἰἀεπΙ]γ «οπνεγ 
Όιε ποίῖον οἵ-α γεαί Εείπς Ρροββεβεεὰ οὗ απ ασέµα, 
Άοιοεγ ΟνΕΤ [πα πη]πάς οῇ Ίπεῃ. Τ]ο οεἰτοιπηξίαιι- 
ο65 ο{ ο αάπς” (οπιρίαίοη {ο Ὀείταν ς Μαίετ, 
απά νν- ου μμ οὗ Ονπί Μ{πείοτ, αγο Ίπεῃ- 
Ποπθά {οσοί]ετ, ἵπ ογάςτ {ο τερτοβεη! πποτε βίΓοησ- 
1γ ιο Ῥαβδοποςς ο νε Ώείταγετ. νὰ 

9. εἰδὼς ὃ ᾿]ησοῦς --- χεῖρας.] ἜΤηΐπι. ας ϱἨονγῃ 
ἠναί ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθε, ἴακεῃ ἵπ οοπ]απο (ο νι 
πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει, οι Ἱππροτί πο Ίθβς ἴἶναη ενα 
ᾗεδας ἵνας ο οε]εκίῖα] οτσίη, απά ἀννε]τ ἵη Ἠθανεῃ 
Ὀθ[οτο Ἠθ οαἵηπθ 1ΡΟΠ οαπίἩ, (8εο ΠΠ], 105 γΙ. 09 
Χνιι. ὅς αἱδο Ἱ. 15 1. 18.): αἶδο ' ναί πρὸς τὸν Θεὸν 
ὑπάγει τηδί ππεαπ, ἐαί οατ Τιοτά ννου]ά τείαγη Το 
Όνο Ἐαίποτ, ασαϊἰπ {ο τοῖσπ νυν Ἠίπι Ὦγ εφιαὶ 
τίσηι.. Τη εἸοτί, πο νοτςο ρ]αϊπ]γ ἀθεῖατες 1 
ἀἰσπϊιν οὗ Ολτίκ ς ΡΘΓΜΦΟΠ . οβ]οε ---- ναί 45 ο 
Ἠπά  οοπιο /γοπι σοἆ (Ὁγ οτἱσίπαίοη ποπ νε 
Εαιοτ), απά Ἰναὰ Ἠαά νο ᾳονετηππος οἱ Όλο απῖ- 
νοιδε οοπηπη {θά {ο Ἠΐπῃ, 50 Ἰθ ννας σοΐηᾳ [οαοκ] 
{ο (1οὰ, {ο ΓΘ8ΙΠΙΘ πα ρ]οτγ Ίνα Ἰαά Ἰναὰ ννιῶν ενα 
Εαπίοτ Γγοπι αἲ] εἰοτηΙ(γ. γη, 49. απά Νοῖς, 

4. τίθησι] “Ίαν αεἰἀς.. Βο ροπογε ἵπ Ἱμαίη. 
Ἑν ἱμάτια ν μόνοι οἰίοτ νο πρροτ ραγπποηί, ο 

πι (ρ]άτα] [ος δἱπσα]ατ, ἃ5 ΤΠ ο οοττεδροπ- 
1πς Ηεῦτονν (οτπας}, οτ νο μπι απά εἰοΐα. Ἀεε 
Ἠοοεςῃπα. Ἀνπ. παπά Νορ οἳ Αα. κχῖν. 18. Λλέν- 
τιον ἶδ α Ηε]]οπίκείϊο ννοτᾶ, (γοπη νο Τα η πέρα, 
πθατ]ν ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΦ γην σινδὼν, απᾶ τν 
οα]]οὰ σάβανον, α ἐοιοε. Το ὃο Όντας σἰτὰεά ννπ8 
οοηρἰἀοτοά Ὦγν ο αποϊοπίς ἵπ Ὄνο καππο ση αφ 
ἃ Ῥογεομ’ς Ὑνδοπτίηρ 8η ἵ ην ας, παππε]γ. 
π8 Ιπάισαίης Όινο οχοτοῖκα οΓ 8οπιθ εοτν]]ο οος- 
Ραΐἴοη. 

δ. βάλλει ---νιπτῆρα.] Ῥόλλει ἵ8 ΓΟΓ ἐμβάλλει. (ο 
πιογο μον οοὸ ἐγχεῖ) απά οσο γε ἵπ ή 8θηφο ἵηπ 
Εκος. κχὶν. 6. Τὸν νιπ. Ἡρ. Μιάά]. οὔκοτνος 
Όναι νο γέίσίε Ἱπερ]ίος ναί λογο Ὕνης ή οπς 
οννος οπαρ]ογεὰ [ο νο οσσπαίοι. Της ννπεηὶ 
ννμήο, ἵπ Όνο Εἶπιον οὗ ργϊπηϊῖνο αἰπιρ]]οϊγ, Ἡ 
οδοὮ. ροτ[οτπησοά ὃν νο Ἠοεί ος Ἰοφίοφα {ο ἴἶνο 
μασ, Ὑνας ἵπ αΏοτ ασος οοπιπηεεσὰ {ο νο ϱοτ- 
ναηῖς, απά να Ὀποτοίογο ποσουπ{οᾷ α αοτνῖ]ο οπι- 
Ρ]ογπιοπί. Της  ἵς ταγο]γ ππσηίοπθᾶ. Αίπο 
πιο Ἠαά  ΌδοἨ ἆοπο Ὦν ἃ φωρεγίογ ἴο ππ ἔπρε 
ΡΙΟΥ. 
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Β τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσµένος. Ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ 
2 - μι. , 3 

λέγει αὐτῷ ἐκεῖνος' ἈΚύρι, σύ µου γίπτεις τοὺς πόδας; Απεκρίθη 
3 .. 9 ς 1 ε) αμ [4] 3 ᾽ - Γ 3 .» », κ ᾽ 

Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὁ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώση δὲ 

8 μετὰ ταῦτα. «Αέγει αὐτῷ Πέτρος Οὐ μὴ νίψης τοὺς πόδας µου εἰς 

τὸν αἰώῶνα. ᾽Απεκρίθη αὐτῷ ὁ ἸΙησοῦς" 
μμ ν Π 3 3 

/αν µη Ἰιψω σε, ουκ εχεις 

9 µέρος µετ᾽ ἐμοῦ. «4έγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος: Κύριε, μὴ τοὺς πόδας 

10 µου µόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. '4έγει αὐτῷ 0 
«. - ς ” . , 3, ” Δ ῃ , 

Ἴησους᾽ Ο λελουμένος οὐ χρείαν ἔχει η τους ποδας νγίψασῦαι, 

Η ἔστι καθαρὸς ὅλος. Καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε᾽ ἆλλ οὐχὶ πάντες. 

ς α Ἱη[τα 15. 9. 

ο. 
αλλ 

δει 
. . ’ λ, 4 ΔΝ » .ἳ α α. Κ ’ Π 

γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν" διὰ τοῦτο εἶπεν Οὐχὶ πάντες καθαροί 
2» 

ΕσΤΕ. 
ο - ν] - .) ιά 9 -” 3 

Ἡ Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ ἔλαθε τὰ ἱμάτια αυτοῦ, ἄνα- 
π 3 μη ’ κα ς, «ω 

13 πεσὼν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς' Γινώσκετε τί πεποίηκα υμῖν; 3 Τμεῖς Μαι 19. 8, 

φωνεῖτέ µε" Ὁ διδάσκαλος, καὶ ὁ ἸΚύριος" καὶ καλῶς λέγετε' εἰμὶ 9 1 Οογ. 8. 6. 

εἰ . νώ , ς , ς 

14 γάρ. Εὶ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὃ Κύριος καὶ ὁ διδάσκα- 

16 λος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε αλλήλων γίπτειν τοὺς πόδας. πόδειγμα γὰρ 
. κ. ια) ς ν ς - - 

16 ἔδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 
ο”... . ιο 3 3/ »” Γ.. ” Π 3 ν Φον - 3 
αμὴν Ἱέγω ὑμῖν οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπό- 

..6. σύ µου---πόδας.] ΤΠΗϊς 5οτί οῇ Ιπῖετγοσαίίοη 
ἵπγο]νες α αίτοηᾳ περαίοῃ, απά ἰΠε σὺ απά νιπτ. 
4γε επιρµαίίο. 
τοπ. ὃ ἐγὼ ποιῶ, ὅτο.] Α Ῥορυ]ατ πιοᾷς ο εχ- 

1ο Γοτ, '' ΊἨο πιραπίπσ οἱ ν]αῖ [ απι ἀοΐησ, 
» Μετὰ ταῦτα ἵδ οΏεη α5εᾶ, α5 Ἠθτε, ΟΓ α Υ6τΥ 

α]οτί ρετῖοὰ Ἠεπσος; απά Έχει ἶ5 Ῥείίετ τοεπάετεά 
αβοτν/ατάἀς : Ἠετο Ἱῖ ΠπΘαΠΕ, “΄ α[τετ ἵ Ἠανο ἆοπα 
νιηαί Ι απι ἀοΐησ.”. Οι Γιοτά 5Ἠοννς {πε ΓΘΠΡΟΠ 
αἲν. Ἰ5--- ΙΤ; παππε]γ, ἴο 5εί ἴΊχεπι απ αχκαπηρ]θ 
οὗ Ἱπαπηλ{γ, οοπἀεβοεηΣίου, απἀ ΟΠηήείίαη {οἵ- 
ὔεαταηςσθ. 

8. ἐὰν μὴ νίψω σε πεοᾶ ποί Ὦο 5αρροςθς (να 
Καπ. απά οίγεγβ] {ο πιοαπ, “' ππ]οςς οι 51/Γε)ρεί 
τηε {ο γναδὴ {θθ.”. Το ρΏγαβο 5ο6ΠΠ5 {ο Ὀς 8ο 
νιοτάςᾶ, {ο πιακο νο Οήπσ αρρεατ α ϱγτνί[εσο {ο 
Ρο σοπ/[οττοὰ ϱν ΟΠτῖεε. Έ]ετε ἵς απ αἰ]αθίόη ἴο 
Ένα ερίγίµα/ νναβΠίησ ανναν οἱ οἵπ ὮΥ (πε μ]ουά οϐ 
Οίε. "Ἔχειν µέρος µετά τινος ἵδ Ά ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
τρ ἀεποίησ οοπ]αποίοᾳα, [ποπάκΠπίρ, απὰ 

τοπι νο αὀ]αποί) σοπιππαπίοη οῇ Ώοποβί». 
10. ὃ λελουμένος ---ὅλος.] ΤΠπε Ὀεςί Οοπιπιοηία- 

έοτα ατε αστοςᾶ, ναί λελ, ἀεποίθς (ιο ννακ]ήηςσ οὗ 
Όνο νν]νο]ο Ὀοῦγ ἵπ α Όαῦι, 45 ορροφοἆ {0 νίπτεσθαι, 
νιήεἩι {9 πφοἆ οἳ ερακ]ιίπσ ρατί ο{ νο Ῥοάγ. Ἀεο 
Λος {κ. 51. οοππρατεά νι να. ω. ο. 
ΑΛ σασί ν]ο Ἠπά σοπο (πτοιση Ὠνο [ορπιργ, ποε- 
ο 0η να. Όνο Ίνοιβο οἱ Πΐς Ἠοβί, {ο 
Ἠανο Γή ννπκ]οᾶ: νήσο], 4 νο Φον ννογο 
πο ππάα]α, πρ νο κο] εὰ Ὦν νο νναγ: οἨ, ἵπ α 
Ἰνοί επναέα, ννου]ά ποσά ννπκΠίησ ποτ νο ρογ- 
αρίγα ον οσσαα/οποᾷ ὮΥ ννπ]κίπρ. Το οὔετ Ον 
νιας α ΠΚ οἱ ον ην απά ατισηίίοῃπ, ΤἨ9 (ο 
κοηκο η: Απ Ἡνο νο Ἠπα Ἰναλιοὰ Ίνπν πο ποοὰ 
οὗ νιακήπᾳ Ἰήπικε], οχουρί Ἠήκ σοι, Όυς 1 Ἴγθη 

πρ ρ.. [νο] γα πορᾷ πο οὔοτ ννακήηᾳ.”'. Ἡ {8 
ἀλλ ἡ, π η ἵπ οὗ ΓἍτο οσσΠΤΟΠΟς, 

--καὶ ἡμεῖς--- πάντες] Έτοπι νο πποπίίοη οϐ 
οπτογηα! απᾶ οστοπποπία] οἰσπηκίης, Ολγίκ ἵπκου 
οσσπαίση ο πα νοτί το Ηεγπα/ απ πιογα/ Ῥηγήη ; 
{. ο, ποπ ον Ονουσ]ηής ππᾶ αοήσηα; [νου] ἵνν νΥ Άν 
οἱ αἀπιοπίήση {ο νο ἀῑκοίρίον, απά {ο κιηίίο (ἶνο 

γ ̓ αμὴν ἐααίτα 15. 90. 
αι. 10. 24. 

΄ Ἰωκεθ.άθ. 

οοηφοίεποθ οΓ δαάας. ἜΤηε καὶ, 45 αἱ Υοτ. 14, πιαγ 
Ῥο τοπάοετες “απ [ας]. 

12--- 11. Ἠετε οι Γ,ογά «Ίπθυνς {11ο ἐπέρπί οἱ {ἶνα 
αοίῖοῃ Ίο Ἠπά Ώ6επ ρεγ[οτπηίπσ, αἀπποπ]ςΗηίησ {Πθια 
οῇ ία ἀπίγ 1 να πιεαηπί {ο 5ασσθεί. 

12. τί πεποίηκα ὑμῖν] “΄ να Ιπίεπί ο νν]αί ΙΤ Ίανα 
ἆοπε {ο γοι.” 

19. φωνεῖτέ µε" ὃ διδ.] ΄Ο διδ. 18 ποί (α5 Οαπιρὺ. 
βΙΡΡοΘεΒ) {με ποπηϊπαί, ΓΟΥ {λα αοοις., Ραΐ ταίηετ 
{ο πα υοσαέἶνε, α5 αἲ Ματ] ν. 41. απά εἱςοννμοτο. 
96ο ποτ” αγ. ὁ 22, 5. Ἰπάεεά, Ἰογο 1 ΓΟΓΠΙΒ 
Ρατί ο ιο Γογπι οῇ αἀάτοαςς, ἴ]οτο Ὀοῖης απ ε]]1ρ. 
ΟΕ λέγυντε. Ἠον {εφαεπί, παγ ρετροίαα] νναβ 
Ο5 πιοᾶς ο{ αἀάτεβς, ἵς Ρτονθά Ὁ} ία οἰίαίῖοης 
αάάποσά {ποια (πο Παρρ]πίσα] νντίτοις Ὁγ Ἀο]οθίί- 
σεῃ: νο Ἱπάεεὰ 5Ἰθουν ἶναί ιο ργορογ ΠαΠιο οἳ 
Ότο Παρί» ννας αἱπιοδί ἀτορροά. Της ἵπ Ἀαη- 
Ἰδάτιπα, {οἱ. 100, 1. ννο τοπ, “ Π 18 Εριοιτθῖςπι 
(ου Ἱππρίείγ) 1 απγ οηο ε]α]] σα]] α ΒαὈὺϊ Ὁγ Πἱ8 
ΡΓΟΡΟΓ Παπ]. 

14. ὑμεῖς --- πόδας] ἜΤἨῆσοεο ννοτἆς ατα ποίῖ ἴο Ὦο 
{ακοπ, που Ὕνοτο απάργείοσς, ἵπ πο [ἱήργα] 86ἨΡ6 ; 
{ογ ποεϊογ ἔπο Αροβί]ος ΠΟΥ {νο ργϊπη νο Ο]γίς- 
Παπς Ἰαά αΠΥ 51ο οδίοπ1ς. Όατ Τ,οτὰ Ἠθτο ἹΠ- 
{οπὰοὰ απ πἀπποπ]ήοῃ (18 Τέπα. Ίνα εἨοννη αἲ 
Ίατρο, 569 ῬΏθο. γη.) πποβί εοπεομαῦ]ο {ο (νο 4ἱδ- 
οἴρίος (1Π νν]νοβο Ῥοβοπις απιρίοπ, Ρτάς, απά 
οἵπονγ νοτ]ά!ν ραβείοης Ἠαά Όοραπ {ο πιαπ]{οςί 
Εποπηβε]νος), παπά, ἵπ ογάογ {ο ἵπιργοβα 1{ β1]] πἹοτθ 
οἩ Εγοῖν πι]πς, να ϱ]οπβοά {ο 6ΠΙΡΙΟΥ α δπι)ο(ί- 
σα{ ποίίοη απ πιοῦο οὗ ἰοπο]λίησ οβοπ τοβοτίος 1ο 
ὮΥ Ένα Ῥγορ]ιοί» οἳ "νο Ο. Τ. απά Ὦγ ου Τ,οτὰ. 
Βγ «ναβ]ήής οπο απο]ινοτ βοοῖ,”. Ἠοννονοτ, Ίο 
οἱᾷ ποί πιοπῃ Ενας ἴπογ αἱνοπ]ά ἆοσ Οία αοµα//ήὴ 
ππᾶ ποσοτόἶηῃ Το νο [οήεν, Ὀνας Εἶνπί νου «που]ά 
Ῥο]νανο (οννηγὰ» οπο] οπου νε] ο ΑΛΠΠοΟ ορίγή! 
πα ναί οπγποσίσοὰ Ὦν ή αγπινο] οἱ Παπά Εγ 
ππᾶ σοπάςσκοσηείοῃ, Ἠανίης α πιἰπᾶἁ ννοαπος ΠΟΠΗ 
Ρηάς, απιση, ΥΛΙΠ-ΡΊΟΤΥ, απά ονοτ τοπάγ ἴο 
ον παπα] ΓοΓΘΑΤΑΠΟΟ, ΟΟΠάΘΗΟΘΠΒΙΟΠ, παπά 
Κἰπάποκ», 

10, ἀπόστολος] ΓοΥ ὁ ἀπεσταλμίνος, κο νο ἨΠοῦ 
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στολος μείζων τοῦ πέµψαντος αὐτόν. 1 ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε 1Τ 
. - ΄ ΄ 

έαν ποιητε ατα. 
ερ... µην" αλλ) 

Οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω" ἐγὼ οἶδα οὓς ἐξελε- 18 
ἵνα ἡ γραφή πληρωθῃ, 'Ὁ τρώγων µετ ἐμοῦ 

τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. απ΄ ἄρτι 19 
λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται, πιοτεύσητε ὅτι ἐγώ 

Μαι. 10. 40. εἰμι. "ἁμὴν ἁμὴν λέγω ἡμῖν' Ὁ λαμβάνων ἐάν τινα πέµψω ἐμὲ 50 

λαμβάνει" ὁ δὲ ἐμὲ λαμµβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά µε. 
ο πι, 96, οἱ, 
Ἁακ 14. 18. 
1νακο 22. 21. 3 ο 5» ᾽ Ἂς 9 ’ ς 

εἶπεν μην αμην λέγω υμῖν, 
ς Ἱη{τα 91. 20, 

) Γαῦτα εἰπὼν ὁ Γησοῦς ἐταρώχθη τῷ πνεύµατι, καὶ ἐμαρτύρησε καὶ 51 

ὅτι εἷς ἐξ ἡμῶν παραδώσει µε. ᾿Ίθλε- 59 
πον οὖν εἰς ἀλλήλους οἵ μαθηταὶ, ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. Ὁ Ἡν 53 

ὁ Σ ” - ο] . - ’ - ΄ - 

δὲ ἀνακείμενος εἷς των µαῦθητων αυτου ἐν τῳ κολπῳ του Ἰησοῦ, ὃν 
.) ’ ς 2 ” 

Ίγαπα ο /ποους. 
”, . τ ΄ 

εἴη περὶ οὐ λέγει. 
’ 3 α. 

λέγει αὐτῷ 

Νεύει οὖν τούιῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ὢν 934 

Ἠπιπεσὼν δὲ ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ ἸΙησοῦ, 55 

Νύριε, τίς ἐστιν ; "ποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς" ἸἘκεϊνός 56 
ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώσω. καὶ ἐμθάψας τὸ ψωμίον, δἱ- 

δν. Α αἰπιί]ας πιαχίπῃ ἶ9 οἰίσά βοπα {ο Ῥαῦ- 
Ἰπ]οα] ἨΤΙΘΤΕ, 
17. εἰ ταῦτα ---αὐτά.] Τη εἰ πιαῃ, νθι Κα. 

παπά οίμετς, ϱε τοπάετοὰ αἰφμίάεπι, 8ἴπος, 35 αἲ νεγ. 
14. εἰ ---- ἔνιψφα, ἃτο. Λος χἰ. 1Τ. κνὶ. 10. χνη], 10. 
Ῥοπῃ. γἨ. 91. απᾶ ϱδον]οτο. Ὦ6ο Ἠειπι,. ΟΠ 
γρ. ὁ 919. Μαιθν. (τ. ὁ 508, Βυίη. ατ. ρ. 240. 
2. Βυΐ ἵέ πια ο ἀοιρίοὰ νν]νοί]οτ ἴπεγ τά 
τοα]]1γ Κπονν ιο (ταῖς 1ογ Ἰναά Όσο ἴοιάς απά 
3η ορύπίοη οὗ Κπον]εάσο ἵ9 α ἠοφιεηπί 61186 οἱ 
Ισπογαπος : οἴησις προκοπῆς ἐγκοπὴ, εαὶὰ ἴνο Ε)]- 
Ἰοβορ]θγ,. ἸΜοτοονος, απ ναί εἰσπ]βοαίίοῃ 15 πο 
το Ὄο τοφοτίοά {ο ππποσσββατί]γ, απ Ὑογο 1 πηπ- 
τεΓία]]γ αἱέογς ἴ]νο 86Η86, 80 Ἠοτο [ ἶ5 Ὀοιίετ {ο 
τοίαϊπ νο οτάἵπατΥ οπ6; απά «Ἡρροξο Ενα ου 
Τ,οτά Ἰθτο ε)σ]ή]γ αἰ]αάες {ο ναί 5ο1{-ορίπίοη, 
ᾳ. 4. Ύο πΙαΥ 5αγ ἴλαί γο πουν αἲἰ Οής νετν ννε]]. 
Π, "μοι, γο ἆο Ἰκπουν {ηο5αο Εήπς, Ἱαρρν ατο γο 
Γγο ρμέ {]νοπι ἵπ ργασίίοε; Γος, 18 όνος ὃ- τοιπατκς, 
ο ᾖ ολ μάν πηαδί Ρτοσσἆο Ἰο]ίποςς; Ὀα{ 1 ἵς πο 
ο) Πκο]ῇ εα/Ποῖοπί, Τ]νο ργααίορ πιαδί Ὁς αἀάεά, 
Τ]γονο ἵννο (ήπσς ατο Ιπβδεραταῦ]γ οοπποσίοςὰ: 
Κπον]οάρο ς ἴἶνο τα]ο οῇ ργποίίσος, απά ρτασίίος 
Όιο 5οορο απά ΡΗτρο»θ οὗ Κπον]οάσο.” 

18. οὐ περὶ ----λέγω] πιοππίης “ΟΡ αἰἲ οἳ γοι Ἰ 
οπηποῖ αβῖτιη ναί γα γν]] Ὃο ΊναρρΥ ἵπ (νο ρτας- 
εσο οῇ Ομ ρτοσορί. 

---- οἶδα οὓς ἐξελεξάμην.] Τ]νο βοηφο ἶ5, “Τ Κπον 
Όνο [ἀἱκροβί σης οῇ{ ολ μοινονα κ λοπα Τ Ἠπνο 
οἸνοβθΗ ον Αροβίος].”΄. Ἀο κν. 10. ἐγὼ ἐξελεζάμην 
ἡμᾶς καὶ ἴθηκα ἡμᾶς. Αί ἀλλ" ἵνα, ἃο. 818. τοῦτο 
ίνεται, ΟΥ [νο Ἰκο. Το ἵνα Ίνα πο εποπέαί 
νο, Ἠοπάοτ, '' Ευ [εηο]ι 18 ἴἶνο οπδο νι γοι 
Οναί (ἶνο ννοτός οὗ) Βοτίρίαγο ατο ϱα]β]]ος :) ναί 
νας Ποτα]]γ πιθαπ! [ος ΑΠΙνορ]ιοὶ Ὀοίης ἰΥρίσα]]γ 
Ιπίοπάοὰ Γοτ, απ ϱα1]β]]οά ἵπ, ἁπάας. 

---ὃ τρὠγων --- αὐτοῦ.] ΄Ο τρ. ἀοποίθα α απο αγ 
βήοπά ; Όιο οοΙΙΠΙΝΠΠΙΟΠ ο ἀοπιοείίο Ἰνοβρίία 
Ἠπνίης ἵπ ϱνΟΤΥ ασο Ώδοῃ αοσοαη{οά απ Ἰπντο]αῦ]ο 
Ρ]οάμο οῇ ΓεπάκΙρ. Ἀσο ΕππΠρ. Ἠοο. 70. 
Οµαἵψε, Ουτί, ν, 4. Ἐπηρεν, οι Τὶο σεπετα] 
86ηβ6 8, ''Ἰπ8 {πτηοά ασαϊηδί ππο, ίο ονογτον 
πιο... Α πιθίαρ]ογ ἴπκον, αοορτάῖπα [ο 8οππο, 
[τοσα ογοκ//ἶπσ; ποοοτάΐηπα ο οἵοτα, τοπ ἀἰζά- 
ὑπ ππἰπηα]ς, νο ει οπ]ν απά (τοπο]νογοιε) Υ 
ΚίοΚ αἲ απά {π]αγο Ογοῖτ [ορύσγη, Της ἵς οοπβγί- 
οὐ Ὁγ α εἰπιί]ατ ράβ8αρο αἱ ὀστοι, ἰκ. 4. πᾶς ἀδελ- 

φὸς πτέρνη πτερνιεῖ (8οἵ]. ἀδελφὸν) καὶ πᾶς φίλος δολί- 
ως πορεύσεται. 

1). ἀπ᾿ ἄρτι λέγω --- πιστεύσητε, ωα 41 τε] 
γου Ες πονν δίοτε Ἡ Ίνα Ἰναρρεπθά, ναί ννΊεπ 
ἱ Ἠα8 πκεῃ ρ]ασς, Υε παν Ὁς οοπβῄγπηεά ἵπ γοιχ 
(πἶΏν Οππῖ Τ απ Ηο πάνω) Γ ρτοβεεεεὰ {ο ὃε, νο 
Μορεία].Ὀ. Τ]νοτο 18 πε καπιε οπηφείοη αἲ υὴ], 
241. απά οἱκενν]νετος ἵπ νήσο], παπά ΠπιαηΥ οἵἶνος 
Ιππί]αγ 61868, να τουορπίπο νν]γαί νεο «Ποπ]ά οπ!] 
πεμαίης πιοάρδίη ἵπ α ἀῑκηπσαἱκ]νοά Ίωπιαπ δείς ; 
Ονουρ], ἵπ δροπκίηρ οἱ ος Τ,οτὰ, ἴἶα ἵἹαπσα 
6υεὮ οὗ οοπιπεηόαίοι αἰνου]ὰ ο ---- 
τογετοη(ία] ας, Πιστ. ἵ9 ἴακεν α5 αἱ Π. 11. απά 
εἱδενοτο; ἵπ νο] αη ὑπίεπαίοπ ΟΕ νε 96η8θ 
ἀοποίοά ὮΥ τἶνο νετὺ 56θΠης πιθσηῖ, Όιτ Τ,οτὰ 
ΡΙΓΡΟΕΘ ΥΝΠΒ ΠΟΙ οΠΙΥ {ο οοπβσπι νείτ Ρα ην, Όπε 
οα]α οίτ ρογιατύα Ισ αἲ νο ρεγβάγ 8οοηπ {ο ὃς 
4ἱδο]οφοά, 8ἶπου Ἰΐψ υνογᾶς αἱ]αιάο ἴο οπ]γ οπε 
ταῖίου, α5 Ιπάςεςὰ νε 8οοη απετννατάς ἱππααίος 1π 
6Εχργθςς {ἴθγιηΒ, 

50 Ματ, κ. 40, ννηθτο «ορ Νοίο, Τ]ο ο0η- 
πθχίση Ἠθτο 8 νατοικ]γ ἰτασθά. ἜΤ]ο 8οορο ο 
νο ννοτὰς 8οοπης {ο Ὀε, {ο Γογ 0 Όνγοπι υπάετ [ο 
ττρα]ο ος που ε]ου]ά πάτο ἵπ {ης οοΠΠΑΘ οἳ 
Ὠνοῖτ Αροειο]ίο οβϊσε, Ὦγ ο τοππεπηῦταηςσε, μα 
5 νου φηδιαϊποὰ Όλο οἸητασίογ οὗ γεργεκεπ/α ρε 
οῇ νο Τ,οτὰ, νου αἸοπ]ά πο ο (ουυ]οά αἲ 
Ἠανίηρ {ο αῇοτ, π9 Πο ὨἨπά, οπι Όλο ἴποπολθτν, 
οοννατάίσα, ααρίΦ1ίγ, απά Ρ6ίνεΓεεηθες ΟΓ Όνοεα 
νο νου (παρε, 

2]. ἐμ ε καὶ εἶπεν.] Εος ἐμαρτ. εἰπών. Μ 
ρεῖν ἀθποῖο» ορεῃ ἀδο]αγαίοῃ. ἵπ οοπἰγαδἰε πο ο 
το νο ἰπά]τουί αλληκίον αἲ ν. 90, 

23. ἴβλεπον εἰς ἀλλ.] Της ννε]] ἀερίοίς Ονεῖτ 
απιτἰοίη, 38 ἀπορούμενοι Ὠοίτ εί ναί ο 
Ονήπ]ς ος νν]οπι {ο φαδροοί, Ώεε «κ, 1. απά 
Ηοιη, Ἡ. ω. 490, 

948, νείει.] 96ο Νοιο ο Τμικο Ἱ. 55. 
9ῦ. ααὐἡ «Ἱοππίηρ προπ.”. Επννπα., Ἰνουν- 

6υος. Εήηκς ὁοὔη ἀῑά πο η]τον Ἰΐς ροβίητο, Ὀηέ 
πποτοῖν (ατηθὰ Ἠς Ἠθαά. Τα νο ο ν/πΒ 
ραῖ πα Ἰον νοίσα, παπά απαννετοά ἵπ ο 8απηο 
ἴοποα, ἵδ ρ]αίπ Γοπη νν. 58, 99, 

30, ψωμίον.] Της ἵς Η] τοπάστεά «ορ; παπά πο 
κο ἱταπκ]αιος πογκεί, Ὀνουρὴν Οναι ΙβοαΙοἩ 
ἵα κοπησίπηος [ουπά. Απ ἀοτῖνοά ῄοπι .Ἡτ εἰσ- 
πἰῆος, (κο Όνο Ηοῦ. Ώο Ποια ΩΏΘ [ο ὑγεαξ) ἃ 
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Καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλ- 
- 9 ΄ 5 »).. ς 3 ” ” [4 -.ω 

ο εν εἰς ἐκεῖνον ὃ Σατανᾶς. λέγει οὖν αυτῷ ο Ίησους Ο ποιεῖς, 

98 ποίησον τάχιον. 
- : 3 ᾽ 3) . 3 , η , 1 

Τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀἄνακειμένων πρὸς τί εἶπεν 
-..α. ἆ 8 λ οσο’ αλ’ ς 35 . κα... Ότι ἆ 5αῤρτα 19, 6. 99 αυτῷ. "τινὲς γὰρ ἐδοκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσύκομον εἶχεν ο Ἰούδας, οτι α 538 

λέγει αὐτῷ ὁ ἸΙησοῦς' ᾽γόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἲς τὴν ἑορτήν' ἢ 

30 τοῖς πτωχοῖς ἵνα τὶ δῷ. «4αβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος, εὐθέως ἐξῆηλ-- 

8Ι θεν' ἦν δὲ νύξ. Ὅτε [οὐν] ἐξῆλθε, λέγει ὃ Ἰησοῦς' Νῦν ἐδοξάσθη 
ο ἃ ε , ο 3 δες : 

3 ὃ Τϊὸς τοῦ ἀνθρωπου, καὶ ὃ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. Εἰ ὁ Θεὸς 
ε Βυρτα 7. 84. 

. ς ΔΝ ’ 3 Ἡ ε ” 3 Δ δι. 

ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καὶ ὃ Θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, καὶ εὐδὺς Γιά]. 1, 
΄ 3 ρ ϱ , 3, ῃ ἃ ς ο 5 ’ ’ 3 Τεν. 19. 18. 

33 δοξάσει αὐτόν. Τεκνία, ἔτι μµικρον μεῦ ὑμῶν εἰμι. ζητήσετέ µε, καὶ Μα. 9». 99. 
᾽ 3 - 2 ΄ . ο 5/ ας ’ Γ ᾽ ς ω 3 ; τομ αν 

καθὼς εἶπον τοῖς Ιουδαίοις᾽ Ότι οπου υπαγω ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ δύνασῦ ε 29ο ὃ. δ 
1 Ρει. 1. 22. 
1 1ομη 8. 11. - ας. 3 » : μα Π . πμ ; 3 

84 ἐλθεῖν: καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. Γ Εντολὴν καινἠν δίδωµι υμῖν, ἵνα ἄἆγα- κ. 18. 21. 

δέ οτ Ρΐεεε οἱ απγ(ηῖπσ. Απά Ἠετε Ῥρτοῦαβ]γ 1 
ἀεποίες α Ρῖεοε ο{ {Πε ραδο]ια] Ιαπιῦ ἀϊρρεά η πε 
εα1ςθ. ῬαςἨ Ῥοτίομς Ίπετο α5ια]]γ ἀῑσίπσαίεά 
Ὁγ Όνε πλαδίετ. Τηετε 15 πο τεα] ἀἰδοτεραπογ ἵπ 
Ώνε εἰαίεππεηί οὗ Όιε Εναησε[ϊεί. «ὁθδι5, Ιΐ 
56ΕΠΙ5, Ίνας ἴΠα5 εησασεά, πετ ολη, ρα(ΐπσ ια 
αΌονε απεείίοη {ο Ἠΐπα, Ἡθ εἴλει Πε]ρεά ο αάας 
Πτεί, ος, ἵπ βετνίπσ ου {πε Ροζίίοη5, Ἠαά «ΟΠΠ {ο 
Ἠἶπα ἵπ Πἱ5 τη. ο πάας, επ, (ρεγμαρς αἰθίησ 
ηεας 6515, απά Πανίπσ Πεατά ο οἶιπ”ς ἱπέετγοσαίίοη, 
ος, νι πε εαερίεῖοη παϊπταἰ {ο σα]]{, εαρροείησ 
Όναί Ενεγ γνετε «ρεαΚκίησ οἱ πι), α[ιετ τοοθϊνῖησ 
Όπε Ρρογίοῃ, αθΙ5 ἵπ α ]ον/ γοῖσοε, 18 Τί 1, πιαδίετ Ί 
Το ννοπη Σεξβ αΠΞΝΥΘΙΕ, σὺ εἶπας, 1 ἴφ {]ιομ. (369 
Αα, αχνι. 25.) Τπεν ἵπ α ]ουά γοῖσε Ἰε αάάς ὃ 
ποιεῖς ποίησον τάχιον, “' Ὕνπαί ἴλοι ατὶ {ο ἆο, ἆο νετγ 
 « οἹ ἨΊνετο πε Ρτεξεπί ποιεῖς 18 Γοτ ἴε 
πίατε 8θη5ε, ἴἶα Ἱπιρεταίίνο ἶ5, 45 (ἨΓΥΑ. 1θ- 

πιαγκς, ρεγπιροίνο, 
91. ὅτε [οὔν] ἐζηλθε.] Τε ΜΒΕ., Ὑογβίοης, απά 

Εαά., ΥατΥ αν {ο {πα γοαάΐπς, απᾶ β{ϊ]] πποτο {λε 
Ῥομήΐσπι οἱ ΈΊχεςε ννοτᾷβ; νγλΙσ] αγθ ἵπ 5ΟΠΠΘ οορίθ8 
οοηπεοίρᾶά νυν νν]παί Ῥγεσεάρα, ἵπ οἴ]ει νν]ί]ι 
νν]αί Γοἱΐσιρ. ἜΤ]ε Ε. Ῥτίπο. απἀ Βί6ρΜεΗ, 1, 2. 
Ιοίπ νεα νν]ην νο /οἱοιοίπς, Ρ]αοῖηᾳ α Ρροτῖοὰ αἴ- 
{ετ νέζ: Όνε Ετακπηῖαη ος ἠ-αμνκὰ 24 Εὰ. οοη- 
πθοί νεα νι Όλο ργεεά(πσ. Βαΐ ὧιο οἱὰ ροεί- 
Ποη να» τοςα]]εὰ Ὦγ Βεζα απ νε Ε]πονίτ Εάῑίος; 
απά νγας (ης {πίτούποεα Ιπίο ο {επί γουρρίι. 
ΟΕ Ἰαΐοι Εάῑοτα, Ὑγείς., Μαιιαϊ, Ἐπαρρ, απά 
γπ., ]οῖπ Όχοπι υγ νο ργεοσαϊπις Γ εκ ἀπ 
ΤἨΐπα,, απά Βο]ο]α, νι εἶνο [οὐσιούπς. Το ἀε- 
ας αμάν οὗ ἠή9 απεβίήοη ΠΠΠΟΗ ἀεροπάς προῃ 
ἵνα Ώείπα ἀθείά ες νε]γεί]ιοτ λε οὖν αἰιου]ά Ώο αἀορί- 
εἆ οἵ τε]οσίρὰ. Τι {9 (ουπά ἵῃ πποβί οἳ ο Μ55, 
ὤμφα Ώνοπι Υετγ απεοίεπΕ) ἵπ αεγοταὶ οῇ ενα 

εγβίοµα, ππά βοίηε Εαΐλιογς Ὀπ{ {8 πιοί {ουπὰ 
ἴπ νετ πιαπΥ Μ858., (8οπιε οφ μα[!γ αποίοπί), απἀ 
Όνο εατ]τετ απὰ ργιπείρα! Ψογκίοης; απά {8 γε]εοί- 
εὁ Ὁγ Ὑαις,, Μαθῆν., Οπίοκὺ., απά 8ο]ιοίκ. Τ]ο 
α--' πζπην πο οἱ αγ οργίαίη ἀθίογιπϊπαίίοῃ. 
Ἡ πι σε Ίνα Ὄεει Έποννη οί ὮΥ λοβο νν]ο, 
Ἰοϊπίπα Ένα ννοτᾶν ννίει Ίνα ρτοσσάἶπᾳ, Όνοισ]η εἶνο 
οὖν ουν ππρ]ος: οἱ Τε .”., νοοῃ ἵῃ- 
.ετισά ον Όνουο νν]νο, οοππεο(ίῃῃ ἴἶνο ννοτάς νε] 
ναί {ο » Ὀνουρ]η Εν α ρα οἷο οἱ οσπέύπικα- 
ἶσπ Άν νπηήπα, Απά ήν ΑοσΠΙΑ πιογο ργοῦα- 
δα, απά Ἰνειίογ ποσσαπία [ο νο νατίιίοη οἱ ορίη- 
ἰση αν [ο Ενα οσπγασίίοῃ ο νο ννοτὰκ, ΥΝΙοι]ι- 
ϱτ ὅτε --- {λε κ]νοπ]ά ἵνα ὤκοη ντι ἴἶνο μγοεεά- 
πας, οτ να » τν α πια έον οἩἨ νο] νο 
επηποί ρομ{γο]γ ρτοποµῃος,  αστος, Ἰνον/ονογ, 
κ΄ χα κα πιο αἆορί νο αέ{εγ οουγκο ; Ὦγ 

π/ΠΙο] νο σαΐπ α Ὀείίεγ 5«εηςε; ΓΟΓ 1{ εατε]γ οοι]ά 
ποί ὃε {πε ΙηίεπίΙοῃ οΓ (με Εναησε]]ςὶ {ο πιακθ απ 
Ιπεἰσπϊβοαπί οἰτουπηξίαπος 5ο Υ6ΤΥ Ῥτοπηϊπεηί, 
Απά 1 πα οίπεγ πιοάς οῇ Ρο] ]οη Ῥε αἀορίεά, 
Ώιετε ἶ5δ α στεαί Ἠατεηπεςς ΙΠ {ο πεχίἰ Υετςεε ε- 
σἰππῖησ 5ο αὐταρί]γ. Τηϊ5, ίοο, ἵ5 ἀῑτεοί]γ ορ- 
Ροβεά {ο {ο στεαί Ροάγ οΓίπε Μ55., νπίοἩ Ἠανθ 
οὖν: {ΟΥ Όχας {πε οὖν οοα]ά ποῖ Ῥο τείαϊπεὰ. Αἲ 
ἦν νὺξ ἰε ννοτᾷς ὅτε ἐζῆλθε πιαΥ ΥΕΤΥ ννε]] ὂε 54ρ- 
ΡΙΙεά {ποπι {πο Ῥτεσοεάίπσ οοπίεχί; απ 1 18 εχ- 
Ύγεσσεά ἵπ Ογτῖ]; απἀ νε Πάνε ςοπιείμ]πσ εαιἶνα- 
Ἱεηί {ο 1 ἵπ Νοππις. 
Όπ νο ἀερατίατο οὗ πάσα» ος Τιοτά ἀε]ῖν- 

ο{θᾷ ἴἼοδαο πιοδί Ιη{εγεςίίπσ ἰαδέ ἀἰδεοιγδος ΥΙἩ 
Πὶ5 ἀῑδείρ]ος, ὮΥ υνμίοἩ Ίο Ἰπίεπάεὰ {ο Ἰπῆῃκ ἵη 
Ονεῖγ παπάς (ταί]ε, ννΒΙοἩ, ἰποταπί α5 {116Υγ Ὕνοτα, 
απά Ἰαυουτῖησ απἀετ Ἠθανγ αἰΠ]οίίοπ, {ου οοπ]ά 
πο, Ιπάθεά, αἱ {]ιαί Εἶπιε, Εα11Υ οοπαρτε]ιοπά, Ὀαὲ 
ν/]ο] Ώνεγ ννου]ά α[βεγιοαγᾶς ἀπἀρτείαπά ; απά Ὁ} 
ν/ΙσἩ, ΘΥΕΠ πονν, {16Υ ννοι]ἀ Ὃο Γοτήβεά ασαἰηςέ 
Ὠιείχ Ἱππρεπάίηπσ ἰπίαΙ5 απά αβ]οὔοης. (Τιπη. 
Τη ἐδοζάσθη ννο Ἠανο ἴο ΕΒγορ]λείίο Εγεἰεγίέε, 196 
ο ναί 19 «Ἰοτί]γ {ο Ἠαρρθη, {ο οχρτεθς ορτίαϊΠίγ. 
96ο {οἨπ σχὶ, 22. χν. θ. χν]. 90. απἀ Νοίθ. Οπ 
Ὠλής σίογη, Ῥοί] ας Τέ τοσατὰςὰ οιγ Τιοτά απά ει 
Ἐαΐιεχ, κεο Ἰλεί5. απἀ ΤΠέπα, ἵπ Ώεσεπβ. ΘΥΠΟΡ. 

22, δοξάσει αὐτὸν ἐν νι Τί 5 ποί 6Η8Υ {ο 
Α4Υ νμοί]οτ ἐν ἑαυτῷ εοι]ά Ὦο το[εττοά {ο (αοά 
οἑ {ο 6ιγίδ. Ἠοβοηπα. απ οί]ιοτς αυοἰά ἴλο ἁῑί- 
Που]γ ἵπ Εχεῖτ εχρ]απαίἶοι; νν]ί]α Καῑπ. απά οἵ]ι- 
ε{ς αἰ{οπιρί {ο σοΐ τιὰ οΕ Π ὮΥ εαρροβίπρ {ιο γνοτάθ 
γούωπάαπἰ/ Ἔ]ο φαεείίοῃ ἶ8 αθὶγ ἀἰδοιςεοά ὮΥ 
Τ απιρε α5 (οονα: «ΤΡ Ῥο ανά ιο ους, 
(οἆ σ]οτίῇες (γὶςέ ἐπ Ππιδε]{ Ώοσπςο δη) )ήπιφείῇ; 
Ὦγ Πΐδ οἵνη ἀῑνίπο ρ]οτΥ, (8ε6 Ἐοπι. ν. 4.), Πἱ8 
Ροτίοοίίοπ8 αἲ] αλ]πΙησ 1η {ιο Θο --- Ώθοααδθ ιο 
νι] Ἠήπιεε]Γ Ὃο σ]οτίβοά Ὦγ ενο σ]οτίβοπίίοη οϐ 
Όιο 8ο ----Ῥδσπαβο Πο ρ]οτίῇος Ἠς 8ο τοι Πεἶπι- 
δε{, ὶνίπσ πι α- οοππππμπίοη απά οηπαΠίγ οϐ 
ροτγ, ἆο. ιο νο 8ον, Ίο ἶΒ ]οτίβοὰ ἔτι Πείπη- 
δε{{, Ὀδσαμκο ια ϱ]οτΥ, πουρ] ρίνον Ὦγ ἴἶιο Εα- 
Ώνευ, ἐς Πα σιοπ, απ Ὀοσπκο Ὦγ ἴἶνο ρἱοτίβοσίίοη, 
Ἰδ Ῥοββοββος απ΄ οίοτπα] Γοαπέ, Γοπα γνμίο] ἴἶνο 
βίου οἱ π]] Εἶιο οἶοοί {ο 1]ιο οπά οἱ ένο ννοτία νν]]] 

οπίνος,”) 
20. πεκνία.] Γη αρρο]αἴίοη νναβ οπιρ]ογοά ἴπ 

αποίοπί πιο ὮΥ πππµίοτη {0 ον βογναη{ς, παπά 
σοποτα]]γ Ὦγ αροτίογη {ο Ἱπβοτίογη; οεροοἰα]]γ ΡΥ 
(οπο]νοτη {ο Ὠνοίτ ραρί], Ττ { οχργομεἰνο οἱ α[[ος- 
Ποπ, απά ΠΙΥ, ἵῃ πονοτα] ραββαρον οἳ 1 9ο νο 
τοπάστοᾶ, Ώσατ οή]άτοῃ, 

---οὗ ὀύνασθε ἠλθεῖν] ἶ. ο, ποι ποιο, Ὀαί, ας 9 πάά- 
οὐ (τνοτ οἩ αἱ χίν͵ 3, Ἱνογοαῇος, 

σα 
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πᾶτε ἀλλήλους" καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ἡμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλή- 
λους. ν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ µαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγά- 36 

ε Ιπίτα οἱ. 19. πην ἔχητε ἐν ἀλλήλοι. ὅ έχει αὐτῷ Σίμων Πέτρος" Κύριε ποῦ 36 
ὑπώχεις; «πεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἱησοῦς' Ὅπου ὑπάγω, οὐ δύνασαί µοι 
νῦν ἀκολουθῆσαι" ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις µοι. «4έγει αὐτῷ ὁ Πέ- 3ι 
τρος". Νύριε διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι;, τὴν ψυχήν 

 ἡπαις, 26, 84. 
Μις 1. 90, 
Το ακε 22. 84. 

ἕως οὗ ἀπαρνήσῃ µε τρίς. 

ου ὑπὲρ σοῦ Φήσω. " ᾽Απεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Πησοῦς" µ ϱ Ἶ ϱ ο Τὴν ψυχήν σου 38 
ὑπὲρ ἐμοῦ Φήσεις; ἁμὴν ἁμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσει 

ΧΙΥ. ή τπαρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία" πιστεύετε εἷς τὸν Θεόν, 1 
Δ 3 “4 ’ 

και εις ἐμε πιστευετε. Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρός µου μοναὶ πολλαί 3 
3 . 3 4 ) ο) δα. ν ΄ ΄ ΄ ς εἶσιν εἰ δὲ μὴ, εἶπον ἂν ὑμῖν' πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ἡμῖν. 

94. ἐντολὴν--- ἀλλήλους.] Τ]ετε Ἰανο Ώθοσῃ 6οπιθ 
πθεά]ε»ς ἀἰ[Που]{16ς ταἰδεὰ οἩ πο 86εη56 οῇ ιορθε 
νοτά, απά ἴ]ιαί ΡΥ Ργεβείησ {ου ππασΏ οη {ης βεη8θ 
Ο/ καινήν. ἴπ τεπιονίηρ Ώιερα, 8Ο0Π16 οῇ {πο Ὀερί 
Οοπιπιθηίαίοτς (48 Τναπρο, Καπ, απά Ἐπα Ρ] 
πιακο 8ΟΙΠ6 ταίἸετ εορηκίίσα] ἀῑδίποίοης, 
εδρεοία]]γ ὉΥ Ιαγίηςσ απ απάιθ βίΓοθ8 ΟἨ καθώς. Τί 
παιδί, [ Οπὶς, Ὁς σταπίοὰ επαί ἴποςθ Υνογάς ατο ποί 
{ο Όο τοσατάεἆ ᾳ8 α σεπεγαί ργεεεγρί οΓ πιαίαα] Ίονε, 
Όνοισὴ. 5αοἩ. ρτεοθρί5 αθουπά 1π πο Ν. Ἔ. Ώεο 
Ερι. ν. 2. 1 Γιος, ἵν. 9. ἆαπιες µ. δ. 1 9ο Π. 
ὃ--- 11. Πι. 20. Τί να γ6τγ ΠΘςΟΘΒΒΙΤΥ ἴο Ὀε οι 
οη]οίπεά {ο νε Αροβί]ος, 48 {ο Ὀθρί αἰ]ονίαίοη 
ο! ιο (τία]5 απ (τοα]αοης νογ ννου]ά Ἠανο {ο 
υΠάετσο. Ναγ, πο γετγ ΜΠοβαϊο τα]ο Π8ε]{ (Τ,εν. 
Χὶχ. 19.) νναβ ποί απίνεγναί, Όαί ραγσωίαν, απἀ 
οοπβπεά {ο Οιεῖγ οοαΠίσγπιθη. {ο Ἱπ]αποίίοῃ 
Ἰθτο σίνομ {ο ο Αροβί]ος ννας, ἴποισ] ποῖ αΏδο- 
Ια{ε]γ πονν, γοί πουν {ο έοπε, Ι{ νο οοπἰἀογ {ιο 
ΒΕΠ{ΙΠΙΕΠΙ5, ορἰΠίοηΒ, απά ρτασί(ἶος οἱ λα ”». 1π 
Ὠιοίτ οοπ{ο»ί8 Γογ ΡΓο-6ΙΠΙΠ6Ποθ, απά βο]ῇςὴ Ῥτεί- 
ετεηος {ος {Πδπηφε]νος, ἵπ πδῖγ ννοτ]ά]γ, Ῥτοιά 
απά εηνίους ερίτῖέ, {Π6Υ Ἠαά Γοτσοίίει (ε πα 
ος πιπίαα] Ἰονθ. Ἠεπος ου Τ,οτὰ Ἰαά Ῥείοτο ϱη- 
1οίπεὰ οἳ {ειπα ἴ]νο ορροβίἴε νἱτίαος ΡΥ απ αβοοί- 
1ης σιπιδο[ίεαί αοίίοπ; απά πονν Ίο 6Π{ογτοθθ 0Π6 
οἱ νο πιοδί ἱππροτίαπί οῇ ἴποεο ἁπίίες ὮΥ (ἶνα 
ὐμροςί ὑπ]ωπιοίίοχι, νΥλΙοὮ παἰσης, Ῥηέπα, οΏβοινθἙ, 
ο οα]]οεὰ πονν, ἴξ ννο οοηβιάοτ. ἴἶο εἰαπάαγά ἴο 

ννλίοὮ. Ὠιο ἀπίν ννας ταἷφοὰ, καθὼς ἠγάπησα ἡμᾶς. 
ϱ Γπου ννοτο (Ῥίπα, τοπιατ]ς5) {ο βΊνονν αἲ ΒΙΠΟΘΤΟ 
απά απ[οἰσπος απ αΠος{Ιοῃ {ο οποἩ οίποετ, 48 Γο]ονν 
Ιαὔοιτογς 1π {πο (οκρε], α5 Ίο Ἰαά ἆοπο {ο {]νοπη; 
απά ὮΥ πο ΠπΘπΗς {ο ει Πογ Ες Ἰοἱγ βοοἰείν {ο Ὃθ 
{οτα αβαπάθγ ὮΥ Ἠπίτες, νατίαποθ, ΘΗΝΥ, βἰτ][ο, ἃτο.: 
υα{ Γαί]οΥ {ο Ργοβογνο [έ ὉΥ πππίαα] οοποστά, παπά 
Ῥοίηςσ απ]ίεά {π Ὠνο Ὀοπάς οἱ αἴποστο αΠοσοῃ,”) 
Ἡ να αἱ5ο 8ο [αγ ποιο, ας Ὀοῖπμ οπ[οτοςὰ Ὦγ πουν 
πΙΟΙΙΝΕΑ, ἴο Ός ροτ[ογπιοά ἵπ α Πθν/ ΠΙΠΗΠΟΣ, απά 
πηπάο α- ροου]ίατ οἨατασίοτίκίίο οἳ νο Οτίκίαπ 
Πο]ρίοη, 5 ἵ8 βασσοκίοά ἵπ ἴἶνο Ὑνογάς ἐν το 
νώσονται, ἃο., πᾶ Ὑν]ήσ] νναβ 5ο οὔφοτνοςά ὮΥ ιο 

δτοι Οκ πης, ναί νο Ἠσαί]οης α9οά {ο 8αγ, 
. Ἀθ6 Ἰουν (ηοφο Οϊκίίαπς Ίονο οπο αποίιος ! 

ΧΙΝΥ. ΆΝονν ο]]ονν ἔννο ἀϊδοσομγκος οὗ Οε]κε: 
οπο Ἠο]ά αἲ ἴἶνο Επολατὶκ σα] ἰπυ]α, νο οίλοτ οἩ 
ροΐπα ουί οὗ νο οἵγ. νο Γογπος ἵν οοπίαϊἰποὰ 
η ο. χίν., νο Ἰαΐος ἵπ οι, χν., χνὶ.ς απά ΠΙαΥ Το 
ἀῑκιτιρα(οά ἱπίο (ντου Ἠθακ : ---ἴ. 6 οπκοίαίοη ος 
Όνα ἱπιροπάίηπῃ αβ]οίίομ, νν. 1 ---δ. ΠΠ. Γαλογία- 
ἶσπ το Ρεν ἵπ πεί, νν. ὃ ---1δ. ΠΙ. Α ργοπείκε 
ο{ Όιο Ηοὶγ Βρϊτίε, νν. 10 --- Δπ. (Θεμοσίίᾳ.) ἜΤ]ο 

ν/ηο]ο τοἰαίοΒ ζύᾶς (ο ιο Αροεί]ος οπ]γ. Βαί 
1ΐ νναβ, πο ἀοαΡέ, πιραηί {ο αρρ]γ, πια ξἶς παπάς 
ἴο Ὠνείτ 6µοσ6βδοία, αἲ] Γαίατε Τεασμετ ος Όλο 
(οεΡρε]. 

ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ κ., ἃοι] “'Βο ποι 1. μὴ 
Γτουῦίθά ἵπ παπά αἲ υν]αί Τ Ἠανο νά οὗ πιγ ἆε- 
ῥαγίηγε: ΟοΠ]Υ ἴτακί ἵπ ἀοἆ απά ἵπ τας.” Τε 
ο πιστεύετε πστοι" νοῖησ ... τιο-ὰ Ἰπ Όχθ 

Ἱεαίίυε οἵ ἵπ νε Γπερεταίίνε. Ἀ6ε Νοῖο βπρτα 
νετ. 99. Τ]ε [οηπιεγ ἵ8 πἀορίεά ἵπ Όνε Ὑ α]μ. παπά 
Ὦ}γ να οατ]ῖετ πούστη Οοπαππεπίαίογε: ἴμε (αΐετ, 
Υ ππαηΥ απεϊοπί Ἐαίμετα, Όλο Ῥεεε]ῃ. Ἁγτ. Ὑετ 
ΒΙοἩ, απά αἱπιοκί αἲ] Όνα πποάρτη Οοπιπεηαἴογ8 
{τοπ ΥΙΟΥ {ο Ῥπα. Έτοπι Όλο οοππεοίίοη οῇ 
νο ννοτάς, Ὢς οππ βοατοε]γ 5α Ότο 8αππθ 
νγοτά θεά Βγεί ἵπ να Ἰπάισαΐνε, απά ἔπει ἵπ Όιο 
Ιπιρεταίίνε, ἐπ ἔιε καπιε φεπίεπεε. Νοὐήπςσ Ὀαῖ α 
ποσςβδ]{γ, τοβυ]ἶπα Γοπα ο Ἱπιροδείριγ ο 
οίπεγνν]ςο αἰ{αἰπίησ α 8οηβο, οου]ά ααἰλοτίχθ 
Ομ. Ίο ατο νετείογτο Ὀουπά {ο 8αρρο8ο νε 
Ἱπιρογ. {ο Ὃδ ππεαπῖ ἵπ πο α5 υνε]] -α- νο 
βοοοπᾷ πιστ.; εερεεία]]γ π5 1 γ]ε]ά8 α 9εηςε πο 
ΟΠΙΥ ροοὰ ἴπ ΠΦε]ξ, Ὀί αρροφίίε, απά αρτεεαῦ]ε {ο 
Όιο απα]οαγ οῇ Βοπρίατο. 

2. ἐν τῇ οἰκίᾳ --- εἶσιν.] Τηϊς 8εεπις πιεπηί {ο 
νεα ἴηοπι {τοπ απηθΙίοπ, απά οοηβο]ο Όνετη ἩἩ- 
ἀ4ογ Ῥτοβεπί αβ]]οίῖοπ, Ὦγ α τεργοβοπίαίῖοῃ οὗ πο 
απιρ]θ Γο]]οἵεγ ο ἵ9 ποῖπᾳ ἴο Ῥτερατο ΓΟΥ Ώνεπα. 
ἙΥ ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρός µου ἵ8 οχργοβεεά κατ ἂν- 
Γβ ί Ἄκκν, Ηεαυεῃ. . Ώ1θ μοναὶ πολλαὶ 80ΠΠ6 
βπρροςο απ α)]αείοι {ο Όλο παππεγομς Φ τη 
Όιο Ἠοικο οἳ 8 Ἐαίνογ οπ οατΏι, ἴπο Τεπηρίε; 
παπά οἴηογα {ο (να οπβίοπη ΟΓ Ἐπδίοτη ΠΙΟΠΑΤΟΙΒ, 
οὗ αβεἰσηῖησ {ο Ονοῖτ οουγίίθγα Ἰαραίοης ουν έη 
Όνα Ργοσϊποῖς οῇ Οιοῖτ νακί ρα]ασθς, πνμ]ε οἵ]νετΒ 
Οιπ]ς νο πιαγ Ἠοπου Ἱπβοτ Ὠναί ἴποτο ατο να- 
τίοις ἆορτοος οῇ τοννατὰ ἵπ Ἠσαγεῃ τιιοποὰ 
(ο πιοπν ργορτοἈς ἵπ Ρα) ἲν απ Ἰο]ίπεςς. Βυῖ Οή5 
ἵ γοτγ Ρτοσππίος. ΑΙ ναί νο οπη γι οργίαϊη- 
ά Ρτοπουποο πησαπί ὃν οἳτ Τ,οτὰ ἵς, ἵο οοπβο]ο 

οπι ππάοτ αβἰοίομ, Ὁγ α νῖονν οὗ Όνα μέ απά 
Ῥουπά]οες Γο]ἱοἵ(γ ἵπ γονοτνο Γοτ νο Γαα[ εετ- 
ναί οὗ Οοσά απά Οτι. πο ννογὰς πλ ι 

ἱ ἵπ Όνοφς ππαηκίοηα οὗ Ὀ]ής νήσο οὐτ 
Γιά Ὑνπα ποἶπᾳ ἔσ οςσΡΥ, παπά {ο π]ίο]ι Ίνα γγου]ά 
Ἰοπά Όνο Ὕναγν ἴο αἲ] Ἠὴ ἀῑκείρ]εα. "ὍῬπῃ., ίσο, 
Ον ήπ]κς Όναξ Ὦγ πολλαϊ οατ Τ,ογᾶ αἶφο πιοαηῖ ἴο πῖῖ- 
πιπίο Όπαί Ἠδανοη ἵ α πιοκί «ραοσε, κα Πο]εηί 
{οτ Όνο τοσορίοη ΟΕ νακί παπα ΠαΥ, 5 ΓΑΓ 38 
6ΟΠΟΟΤΗΝ ιο νν]]] οἳ ἴνο Ἐ]νοτ, αἲἲ πιοπ. Απά 8ο 
π]κο Ὀτ. Βητίοῃ απάσγείαπάς. 

-- εἰ δὲ μὴ, εἶπον ἂν ὑμῖν.] “ΤΙ Τε Ἰναὰ ποί Όσυι 



8] Καὺ ἐὰν πορευθώ καὶ ἑτοιμάσω ἡμῖν τόπον, πάλιν ἔρχομαι καὶ παρα- απο 
νά ε 4, αἱ ΄ 3 ς ο. 3 

λήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν' ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ητε. 

4 Καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε, καὶ τὴν ὁδὸν οἴδατε. 
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1 Τηΐτα νετ. 18. 

80ρ-α 12. 26. 

; - 

“4εγει αυτῳ 
΄ χγ, -- ’ » ΄ . 

6 Θωμᾶς' Κύριε οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις' καὶ πῶς δυνάµεθα τὴν 

«6 ὁδὸν εἰδέναι; «έγει αὐτῷ ὁ Ιησοῦς' Εγώ εἰμι ἡ ὁδὸς, καὶ ἡ ἁλή- 

Θεια, καὶ ἡ ζωή" οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα, εἰ μὴ δι ἐμοῦ. 
’ . -- Φ .Ἀ. ΑΔ 

πι Εἰ ἐγνώκειτέ µε, καὶ τὸν Πατέρα µου ἐγνώκειτε ἄν καὶ ἄπ ἄρτι 
... ’ ”. 

86 γινώσκετε αὐτὸν, καὶ ἑωράκατε αὐτόν. 
- - . ΄ 3 ϱω κ ως. 

9 δεῖξον ἡμῖν τὸν Πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 
- ΄ αι δι, 3 Δ 9 3, , / 

Τοσουτον Άρονο» με Όύμων εἰμι, καὶ οὐκ ἔγγωκας µε, Φὠίλιππε; ὁ 

4έγει αὐτῷ Φίλιππος Κύριε, 
. Ἱ δαρτα 19. 45. 
Ιη[τα γοχτ. 20. 

ς ἃ 17. 2ἱ, 29. 

, Άκκς .Ἀ - 

Ἐάέγει αὐτῷ ὃ ἸΙησοῦς 

ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν Πατέρα" καὶ πῶς σὺ λέγει «4εῖξζον ἡμῖν 

5ο, 1 γγου]ά Ἠανγο {ο]άἀ γοι βο, απά ποί ἀεοεῖνεά 
γου γη γαῖπ Ἰορες.” 

πορείοµαι, ὅσο.] Τηεςε ποτά οοπίαϊπ (48 
Τπτπη, οὔξετνες) α 8δεπίεποε οἱ ρατέϊεμίανγ αρρ]ςᾶ- 
ιο, ἵπ οοπβτπια(ίοη οΓ {πε {οτεσοῖηςσ σεπεταἰ 9Ἠ6. 
«Ναγ, Ι ο (ὃ Ῥτερατο α Ρ]ασς {ος γοι ἴπετες 
ΠαΠΠΕΙΥ, ὮΥ γυἱτίαο οἳ 9 φαοτίβος απά Ιπίετοςδ- 
εἶομ; α αἰππιάς {α]κεη {τοπα 9Π6 ΝΟ ροες Ῥε- 
{οτε αποίηετ 6ο 8018 ΠΠΚΠΟΝΗΠ οοΙΠΊΤΥ, {ο ΡΓε- 
Ρατε {ος Πἰ5 τεοθρίίοη. 

3. ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω.] Τ1ε Ὀεεί Οοπι- 
πιεη{α{οτΒ ατθ αστοο Οναί νε 5εηςε ἰ5, “ Ίηπεη 1 
εἰια]] Ἰανθ σοπο, απά ελα] Ἰανθ ρτερατεά α μα τι 
Ἀπά {ια πάλιν ἔρχομαι (ἶ απι {ο οοπιε Όαςκ) 6 {οτ 
πάλιν ΓΝόκν έν ἀΠετ, Πούγ/6νετ, ος ν’Πδίεχ 
οἱ ἴπσ οἱ οἩτ Τ,οτὰ 15 {ο ο μα μμ ύια 

οί { 56ο τν. 18, 28. χι. 20. Λοῖς |. 
πν [ Ῥζος 1Υ. η), ος ο{ ἔιε αι ο θαε] πιαπ)δ 
ἀραδι. 'Τηε {οτπνετ Ἱπίετρτείαίίοηῦ 15 πιαϊπίαϊπεα 
ὮΥ πιοβί απο]επῖ απά εατ]]ετ πιοάρτηςς πε ]αίίετ 

Όνε σεπετα]1γ οἳ νε τεοεπί Οοπιπηεηία{οίς. 
νγοτάς ατα, Ιπάεθᾶ, α οοπ πα άοη 96 {πε Γοτε- 

σοιπς εἰππΗταάς, απιά ἀετῖνεά {τοπη ἴἶνε ομδίοπι ο{ 
ΡΕΙΡΟΠΑ, ΥΠΟ Ἠανε σοπε {ογνγατὰ {ο ΡΓ6ΡαΓΘ α Γ6Α- 
ιάἀεπος ἔοτ Ενεῖτ {τιοπάς, τεϊατηίηςσ {ο ΓεἴοἩ απά 
ποςοπιραπΥ Όνεπι ήλετ. Βυί 1 ἠνε Ἰαίέετ ΙΠ{ετ- 
Ρτείαίίοη Ῥο αἀορίεά, Όιε γνοτά» ννου]ά 8εεπι α 
ππεγε . ΝΙοι Ηῆα πιεαπίησ. Απά 
ενεῃπ Ἠετο Ψ {ο (ναί Ἰα8 πενετ γΥεί Ώ6εῃ 

οὐ) Οναί αἱ ἀεαθι Όπε τἰσηίεοις αΓθ ΙΠΙΤηθ- 
ἰαίε]γ τοςεϊνεὰ πρ Ιπίο Ἠεανεῃ, Υεί νε πηπίη- 

ὠἱπετε οἱ ναί ἀοοίτίπε ἆο ποί αθδετί Όναί Οτίκε 
εοπιρα {ο [είε]ι ἔιπι. Γη οΟΠΙΙΠΟΠ Ἱπέετρτείαίίοη, 
Όνει, {9 στεα!]γ ρτε[εταρ]ο: απά 1 195 ρίασεά ε- 
ου ὥνλααφωςν 
οἵ Όνα Αροβί]ε 19 νε Ὀαρί οοπιππεηί οἩἡ (ναί οΓ 8 
ΙΓ οτὰ : ὅτι αὐτὸς ὃ Κέριος ἐν κελεύσµατι, ἐν Φωνῃ ἀρ- 
χαγγέλον, καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρα- 
νοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον" 
ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περιλειπόµενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς 

νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς 
οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεβα. ΊἜΤ]ο 

ἱς Όνο βαππς, ΠΑΙΠΕΙΥ, νο 
Ῥείκοῃς πἀάτοφεοά. 

οὗ Όνο νος, ΠΙΑΥ Ὦο Ενας 
ι ο). Ταν γο Κπον/ 

ρίασς νε] ]νοτ ἵ απι οί; απἀ 
ἑεπομίαρ ννας εμ]έοὰ {ο ον γοι 

αν νου, 
---σὴν δόὸν] ἱ, ς. να ἹπθΆης ννοτοῦγ γο ΠΙΑΥ 

αττίνο νο, παπιο]γ, Ὁν (αἱ εν η Οτίκί, 8ίπος, 
Ἰονσνος, νο ἀἱ 4ἱδ ποί Ὀινογουρ]]γ οοΙ- 

πά Ἰ πνεπαίηᾳ (οοπ{οπηόίη (νο ἔτι 
ψν τν ποσα οί 4η ασ, Ἰν Κἰπράοπα, απ πονοτ οί 
εἶνο και οἳ Όνο Μονο κ), Ἰνο παίκον ἱ οἰεατοτ αί 

εχκργεφασὰ (νε) 
Ον Ἠγρανοῃ 
αἲἱ πιΥ (οτηπετ 
ύνα 

νεΓ.6: αἲ {λε 8απηθ πηο αεῖῃσ α ορτίαϊῃ Ῥοἱάηποςϐ 
οΓ πείαρµος, ἵπ ογάθτ {ο ΙπΙρτεςς ἰῖ 1Π α ΠΟΤΕ Ἰἱνε- 
ΙΥ ΠιαΠΠεΓ. 

6. ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς, ὅτο.] "Οδὸς ἵδ {οτ ὁδυποιὸς, 9: 
ὑδηγός. Τηε οἴ]ετ ἴΘΓΙης ἡ ἀλήθεια απά ἡ ζωὴ, αἴθ 
ὮΥ ἴἴπε Ὀθεί Οοπιππεπίαίογς 5αρροξεά {ο δε ριΐ, 
ϱγ Ηεῦυταίαπι, {ο {λε αἀ]εοίῖνες ἀληθινὴ απά ζωο- 
ποιός. 366 κ. Ἱ. οοπιρατθά νίἩ νετ. 9. χὶ. 20. 
Ῥυιΐ Πέ 18 ταίἸεχ α Πποτθ επετσεί]ο πιοάς οἱ εκ- 
σος μπω α. ᾱ. Ι απι (λε νναγ, ἴἩθ ἔγιε γναγ [ίο 
Πε], πε απέ/ιογ ο Η{ο απἀ Ἱαρρίηεςς; {πε ἰη]τά 
{ετπα Ὀείπσ εχεσεί]σα] οἱ {ο ἵννο {οτπηετ. Το 
γγογάς Γο]]οννίπσ ατα εχεσεί]σα] ος έλα ρτεσοεᾶῖησ 
εἰαιςε, απά Ὦγ {ιο οοπεῖπις οἱ {ιο Γαἰιεγῖ8 ἀεποίεά 
Ἱπίτοάιοίίοπ {ο {1ε Ἠεανεπ]γ πιαηδίοης ]ηςί Ὀδ[οτα 
ππεπ{]οπεὰ, π1οΠε {ο ε οὐίαϊπεά ὮΥ Γα1{Π απ ο0ε- 
ἀϊεπος, (τοισἩ {πε οπε ἴτπε (π]άο {ο Πε απἆ 
Παρρίπεςς, απά Ὦγ 15 ρτορίἱαίίοη. 

Ἱ ---1θ. Τπ περα νυν. Τε ἱ95 αβϊτιπες ἰἶναί Ὦε νν]ο 
Ἰα5 5ε6εη απἀ Ἠθδατά ΟἨτῖςέ Ίνας, Ιῃ 8οπις Ίναγ απά 
ΒΟΙΠΘ 8εη5θ, 5ε6Ππ απά Πεατά {ο ἘΕαίμογς ννλ]ο] 
Πππρ]]ες απ ο5βεηί]α] απίοη οἱ Εαίλε απἀ Ῥοη.. ο 
Ἱπηππαίε ἵ6 (μῖς αΠΙΟΠ, λαί ΟἨτὶςί 8αΥ5, εἰ ἐγνώ- 
κειτε, ὅο. Ἀον ὮΥ (πε ἀποιοίπς (Ητὶκί ἵδ ἆθεπο- 
ἴεὰ ιο Κπον]οᾶσο οἱ Ἰὶς αἰἰγέδίες, Πς Ιπβηϊίθ 
ψ/βάοπα, Ῥεπενο]επςς, ΠΠΘΓΟΥ, ὅσο, ΥΙΟΙ, ΙΓ ΙΠΕΥ 
Ῥο ΓΗ]]γ Κποννπ, ν]] ὃς Γουπά {ο 6απΠθ α5 ἴ]λοδθ 
ο Ίπε Εαίμετ. Τ]]ς ἐπιρ[ίες ναί πεγς{οτίοις επίοπι 
οΓ ια Ἐαίμετ απά {1ο Βοπ, ννλίο] ππα]ος ἴ]νο η] 
οῦ 1 Ἰαΐ{6γ οβεεπ/]α]1γ ἴἶνο νι] οἳ ενα Γογππσγ. 

--- καὶ ἀπ᾿ ἄρτι ---αὐτόν.] ἜΤ]νε Ὠοδεί (οπιπιεπία- 
{ος8 ατα αστοεὰ παί ενα Ῥτοδοηπί 5 Ἠοτο (45 οῇί6) 
υ5οά ο ναί 19 νοτγ ο/ιογίζη {ο ὖε; απα ναί ἴπ ΟΙ- 
4ετ {ο δασσεκί 15 5ροοᾷγ οσοΙτΓθηςθ. Ίο ΠΙΠΥ 
Ώνατε[οτε τεπάετ: “Ύο νν]] α ελοτί πιο σπορ 
Κπονν, απά, 48 1 ννοτο, 56ο Ἠίπα,”. πιοαπίηςσ αβίοχ 
Οτίκς ἀθπίμ, απά αἲ πο φεπά]πσ οῇ ία ἨΗοΙγ 
Βρίτίε, {ο συ]ᾷο παπα Ἰπίο αἲ] (πας ος, τείαϊπῖησ 
Ότο πια] Γοτος ο {πο {6Π86Β, {ο 36Π86 ΠΠαΥ ο, 
“«Ύεα, α α]οτί πιο Ἠθπος [γα ΠπαΥ 84Υ Οναί] γο 
Κπονν Ἠίπι, παν Ἠανο 56ο Ἠίπι ;)” παππα]Υγ, Ῥο- 
οπς5ς γε Ἠανο ΚΠΟΝΥΠ απά 56οηἨ πιο, ν]ο αππ 0Π6 
νι Ηιπα. Της Τ Ηπά σοπβτιποᾶ Ὦγ ιο Ἱοατηοά 
ο, α. 6. Τη]εΙο ἵπ Πε Νοήία Οοπιπα. ἵπ Ν. Τ. 
Ρ. Τ, ποτο, ποτ Τμαἱοκ, ο αβκίσης π {νο Π1] 
β6η»ο (πουρ] Ἱπιροτίοςν ἀενο]οροά) “ Νοπάαπα 
ἱπίο]σοχ]κίς, νοταα] αλιίπο Ἱπιολ{σΠῖς αἴαιο νἶ- 
ἀἰκήν Ίαπα,” 1, ο. ἱπιο]]]μοιίς, φπἱρρο Ίαπι αμαρίσα- 
Π; [αἴφας Πτα πιο Ιροπά{ [που αίοα πας, ] 

8. δεῖξον ἡμῖν τὸν Πατέρα. ΤΠὴν ἱποφμΙτγ οοίηθ 
{ουπάεὰ ον ΕΙΗ Ημ) οττοπθοκ]γ ἰπκίηρ ἑωράκατε 
π νο {έργα βοηκο. 

ϱ. οὐκ ἴγνωκάς με] Ἱ. ο. ΚποννἩ νο Τ απα, απά 
ΤΙΥ {ος οποίος, 
-ὃ ἑωρακῶς --- Πατέρα] '«Ἠο νν]νο Ἰναῖι βοσῃ πιθ 
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τὸν Πατέρα ; 

ἐμοί [ἐστι] ; 

10ΗΝ ΟΗΛΡ. ΧΙ. 10--- 16. 

Οὔ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ ὃ Πατὴρ ἐν 10 

Τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὗ λαλῶ" 
ὁ δὲ Πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ µένων, αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. ΙΓιστεύετέ µοι 1 

ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί' εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα 
Ρ, 60 ’ , 3 ᾽ να . α ὁ « ’ 3 . 4 

αιτα πιστεύετέ µοι. «μην αἆμην λέγω υμῖν" ο πιστεύων εἰς ἐμὲ, τὰ 19 
., εἲ ΄ - 3 ” ’ 9 ΄ ΄ ο ϱ. 

ἔργα α ἐγω ποιω κακεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιησει" οτι 
! [πίτα 15. 16. 
ᾱ 16.38, 38. 
Μαι, 7. 7. 
Μπακ 11. 24, 

. 

ἐγὼ πρὸς τὸν ΠΙατέρα µου πορεύομαι" καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ 13 

ὀνόματί µου, τοῦτο ποιήσω" ἵνα δοξασθῃ ὁ Πατὴρ ἐν τῷ Τίς. Εάν Ἡ 

τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί µου, ἐγὼ ποιήσω. 

᾿Γὰν ἀγαπᾶτέ µε, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηοήσατε. καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω 15 

τὸν Πατέρα, καὶ ἄλλον Παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα µένῃ μεθ ἡμῶν 16 

Ἰα(Ἡ [η οβεοί] 56οη νο Εαί]ετ, ἜΤ]νε Λρορί]ες 
Ἠαά 56εη {ο απο Ιίγ ο 18 ΓΕ, Πὶ5 οοπίεπηρί ος 
οατίὴ]γ τίσ]ες απἀ οποια, Πΐ5 εαὐπηϊβδίοπ {ο 
Ἰουεβί είαΐο ο{ Ρρονοτίγ απά ΠΙΙΦ6ΤΥ, Ἠ85 5οἱο ἆ4ε- 
βἶτο {ο Ρτοπποίε {]νο φα]ναίίοη ο/ κους. ἜΤ]εγ Ἰα, 
ΠΠποΟΓΘΟνΕΣ, 566Π Ἠ5 πια]εδίη, “' ιο πια]εςίγ οἳ ἴἶνα 
οπ]γ Ὀεροίίεπ οῇ ενα Επαίμος” (5ε6 1. 14.) παγ, 
ψεγθ εΠοτί]γ {ο 566 Ἠΐπι αἷε ία ἴιε Ἰπιαπ ταοε. 
Βυΐ ἵπ αἲὶ 5, {ου Ἠαά, ἵπ [αοί, επτά απά δ8εεπ 
ἔιε Εαίοη, Ἱ. ο. ἴἶιο Ίπιασο, ἀθοΓθθΒ, οοΙΠΒΕΙ5, απιά 
ν/ογ]κ οἱ νο Εαΐΐνετ τοβρθοίἶπςσ πο βα]ναίίοη ο 
ππθη. ὨἨο ν]ο βαν ἔσδις Ἠνίης, αοίἶπᾳ, απά ἀγ- 
ἱπρ, δαιο, ἵπ πο, ιε Γαιεν, ἱ. 6. ο Ίπιασε ο{ 
ιο Εαίπος, απά ἴἶιο ο[]σίεν ο να Ὠϊνίπεα παίωτα, 
ὓἼνετα ννας, ἴἸατείοτθ, ΠΟ πρεά Ὠναί ους Τ,οτὰ 
αἸοι]ά (Ίιθη αἶιουν {Ίνοπι ἴἶνο Ἐαίλοτ, απά πποτε Γ1]- 
1Υ οχροιπἀ Ἠΐβ οοιηβο] απά ἀθοτεσ. ἜΤ]ηεγ 
πηϊσΏί αἰγεαᾶν Ίνανο ει βΠοἰοπί]γ ΚποΥΥΠ χεπι ΓΓοπη 
Όιο ννοτάς απἀ αοτίοπς οῇ {πειτ Τ,οτὰ, απά ννου]ά 
Α]οτί]γ Κπον παπά οοππρτεπεπά (επι ππογε Γή 
ΒΥ Όλο ἱπβρίταίίοη ος πο ἨΗο]γν Αρίσ, (Εάπα.) 

10. ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ] 5οἳ]. εἰμι. Τηο ρῄηταξε 
εἶναι ἔν τινι ΙΠΙΡΟΓΙΑ ὑπαίπιαίε εοππεοζίοπ απά εοπ- 
{ποζίοπι τοῖήι, ᾖνο παίαγο οἳ νυ]οἩ πιαδέ Υατγ ντ ι 
Όνα εαῦ]θοί απά ἴἶπο οοπίοχί,. ἜΤήΐπα, εἸνοννς ναί 
Ἠθγο (48 αἶδο αἲ κ. 28.) οοπαππΙΠγ οῇ τοογᾷ απά 
Ῥοιθεγ ἵδ πιεπηί, Ιπο]αάίπρ αἱδο ραγίέη ο) Γεείίπιςς 
απιά οοιτιδείς. 

---τὰ ῥήματα ---οὐ λαλῶ.] Ἴ]θεο Ἰνοτάς, απά 
Ένα Γο]]ονν1πᾳ, ὁ δὲ Πατὴρ --- τὰ ἔργα, τε 4Π. ἠ[ιιθ- 
ἐγαίίοπι ΟΡ νο οοπιπιώη(η Ἰαδί πιεποπεᾶ, 35 αρ- 
Ρ]Ιεὰ Ὀο]ι {ο Ἰρορ απᾶ {ο 1οογἆς. ἵπ πο Ἰαΐοτ 
ο]αυδο αἰ] γη] ὃς τοσα]ατ, 1 νο ΔΗΡΡΙΥ, 48 60Γ- 
τοβροπάἴηῃ {ο τὰ ῥήματα ---λαλῶ, Όιο ννοτᾷς τὰ ἔργα 
ἃ ποιῶ ἐν ὑμῖν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐ ποιῶ. Τ]οτο 8 α Ρ]αῖπ 
γε/εγεποε ο 5 οπη εεὰ οἰααςο ἵπ νο Ιπίτούμςο- 
ἵΟΥΥ ὁέ. Ἠοτο Ἔηΐπι, ἆγηννς (πο Ρο]]οννίπᾳ ἵπ[εγ- 
οπσο: ΄ Βυΐ εἶποο α οοπ]ποίίοπ ποῖ οπΙγ ἵπ τΤ6- 
ϱροοί οῇ εσιπιδεί απιἀ ποῇ, Ῥαῖ ἵπ τοβροοί οῇ οπο 
ππά πο βαπ1ο εποτᾳτ/ απά Ῥοισθοη, δαυβ]κίς Ὀδίννθοῃ 
νο Εαίοτ απά {ο Ῥομ, ἴξ πια Ἠθηοσς, (η οοἵ- 
ταἱπίγ, Ὀο Ἱπ[οτγοὰ ναί ποτο ἵς αἱκο Ὀοίννοοη (οι 
α οοπιππίοπ ο οπε απἀ ἴιο δαπιε παίπγε; απὰ 
νο ου Τ,ογά αβΐτπας, ναί «νο Ἐπίνοτ αδἰά θί]ι 
τη Ἠήπη ,) ο Ίνας Ιπάἰσαίοά α- ροτρο(αΙίγ οὗ πια] 
οοπ]αποίίοῃ, απά ἰορίίῇος (ναί ἴἱ 9 Ἱπιροβείο]ο Ίο 
απου]ά ονοτ ἆο αΠΥ Ολη οοπίτατΥ {ο ἴἶθ παπά, 
οουηβο], απά να]νος ο) 1ο Επίοτ,” 

11. πιστείετε, ἃςο.] Ἠοτο ΟἨτῖκί ποῖ οΠΙΥ Γερεαία 
Όνο [οτεροίηᾳ πλνογίίοπ, Ῥαί οπ]οίης Ίνοπα Το το- 
08ο δν ἴπ 1; (ο) η (ἶνοπα (α8 α ρορμίαγ ρτοοΓ οΓ 
ἰΦ οοπ]αποΓίοῃ γην νο Εαίλλου) ναι Η]ς ννούκα 

(1. ο. παίτας]εν) ατραο οοπη πα (γ οὗ πα]πᾶ, 6ΠΕΤΡΥ, 
παπά ρον/6τ, 

12. ὃ πιστείων ---ποιήσει.] Τί ἵν ενἰάεπί τἶνας 
Όμς Ργοπιίκο αρρετίαϊπεὰ -δ-. Όνε Αρονίίες. 
ὮΥ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ, Τιάπῃ. οὔαετνες, ἵς πνεαηῖ 
Όναί ρατί οἱ Οτίκς ννοτκ νο Ίνα αἲ χνῃ. 4, 
σα]]ς {ια ποοτά εοπιπε(εά {ο Πΐπε ἴπή ἴἶε Εαήὐιεν, 
ΠΊΠΠΕΙΥ, ἵπ Ρτοππι]ραίίης ιο Εαἰλετ] ρ]αῃ ο κα]- 
ναζίοη (ποιρ] Όιο Ῥομ, ἵπ οοπβγιπῖπς 1 Ὦγ πηῖγα- 
165, ἴπ οοἼσοθα α οοΙΙΙΗΠΙΤΥ οὗ νοεςρ νν]νο 
απου]ά οπιῦταςς ο Ῥρίαπ ο) φαἱναίίομ, ὅτο. ἃς, 
ὮΥγ λα σγεαίεΓ ΝΥΟΙΚ5 Ἠετο πιεποπεά να ατο {ο 
υπάετείαπἁ πο στεαίετ ρεγ»ε; ΓοΥ, 38 Γατ 49 Τθ- 
ρατάς πο ππίτασ]ος ννοτκεά Ὁγ τἶνε Ἀροεί]ες, ποπθ 
ν/θγθ πιογε ἠιδίγίοιις (πα Ώνοβο ρετ[οτιπεά Ὁγ οας 
Γ.οτὰ, Ὀαἱ οη]γ ἵπ α οργίαἰπ ἄεσγεο, ΡαΓΙΥ 48 Τθ- 
σατὰεά (νείτ ο/πορ απᾶ πεπἰκίγη (νν]οἩ 19 αἶοπθ 
Όνε εα0]θοί οΓ Ίοκο ννοτάφ), απά ρατί]ν ἵπ τεερεος 
{ο Ένα ο[[ρεία ο ἴποεαο πιίτας]εβ. πιοτε 1η 
Τπσα, απά ΜΟΥ, 

---ὅτι ἐγὼ --- πορείοµαι.] Ίπ Ἴνοθο ννογάς (να 
ἀϊποια]ίγ 19 {ο ἀοίοτπιίπα Όνε τεβετεποθ. ΤΊΕΥ 
8οοτη {ο Ἠανο 9ο Πο Ἰνδατίπσ οἩ ἴἶνα ρτεσθάῖπα 
ν/ογάς, ναί ππαπΥ Οοπιππεπίαίογ οοπηθοί (νεα 
πνΙΗ] εἶνο Γοοννίηῃ καὶ ὅ τι ἂν αἶτ.τ Ἀπᾶ Όνεγ τεη- 
4ο, “«Ῥεσπαςθ Τ σο {ο παν Ἐν, Ὑνηαίδοενεγ,” 
ἃο. Της, Ἰονδνος, ἵ8 ονοτ]οοκίηρ νο καί; απᾶ 
ἵῃ ῥεοαηκο νο Ἠανο α ποῖ νοτγ αρροβίίο «οπεο. Ἱ 
ν/ου]ά τεπάοτ, “΄ Εοτ ΙΓ αππ ροΐηπᾳ ἴο υ-- 
απά [αοσστάῖησ]ν ] ννἸαίκοενοτ νο ακκ,” ἃο. Τη 
8 οοπῄτπιοὰ ὃν Γαοίς; ἔοτ αΏοτ οἳτ Τ,οτά” ἀθαί, 
τοκυτΓθοΓίοπ, απά απδορπείοη, Ίο βεπί νε Ἠο]γ 
Βρίτι ῬοίἩ ἴο ραίάς ἴνοπι Ἱπίο αἲ] (τα, απά το 
οηπῦ]ο ἴἼνοπα {ο ννοτ]κ αἲ] παίτασ]ος πθοθβκατγ {ο 18 
οοπβτπιαίΊοῃ, 

18. ὅτι] Ἱ. ο. ναίκοονοτ, ἴπ ἴἶνο ΓΠαγίγεταποθ 
οϐ νο ννοτκ οοπιπε{οά {ο γοι, νλήο]ν Ιπάροὰ 18 
ἱπρ]ῖοά ἴη ἐν τῷ ὀν. Ὁοππρατο Οπής νθγκο νι χν 
16. χνὶ, 99., ννπθηος ἵτ (οἱ1ουνς, (9 λεν «Ἰνοννκ) 
Όνας έ ας Όο ιν Ἐπνοτ ππά 8οπ. ο πα] Ἴνθα 

ἕ Όνο ροῖοηπα οβετεὰ ορ ἵπ νο παπηο ΟΓ 
Ἠτίκε, Ἰνοια οφ πσ1γ ροβ568ς8 οπιηἰφοίεπορ απά 

οπηπἰροίομοο.”΄. Ἐν τὸ ὀνόμ., "'ἵπ Πιν οπᾳ8ο, 
«έβοτ Όνο ᾖαγίηθγαπσο οὗ παν εαμςο.””. Ἐν τῷ υἱῷ, 
««Ὃν απά Όητουσὴ Όνο Έοπ.” 

16. ἄλλον Παράκλ. ἑώσει ἡμῖν] Έοτ Ονοίτ βΙτ- 
Όνογ οποουΓασοππθης, ΟἨγ]κί εαὐ]οῖπς α ῥγοπιίκε ; 
οἩ 16 παίατο ο ννη]ο]ν Όνοτο Ίαν θδυν πας] ἱ[- 
{οτεηςο ο ορἰπίοπ, Άππην οἳ Όνο οατ]ίοτ Όοπι- 
πηθηἴαἴογς πκεῖση {ο παράκ. Όνο 5θηκο ΟΓ ορίεγ; 
οἵ]νογς {εασλεγ; οὔ]λοτε, αρπίη, Πείρεγ: απά ποῖ ἃ 
[ανν ο οἱ ὑπίογορκκογ. Όπ ἆπο οχαπηῖπα- 
ἴἶσπ, Τε ννη], Τ αρρτομοπά, αρρθατ, Ὠνας Ἴνοςο ο 
εογι/ογίεη, {ρασλεν, ππᾶ 9οππο οἴἼγοτα Ὑν]ήο) Ἠανθ 
ῶδει. ρτοροφοά, πτθ {οο πε εὰ {ο τοποἩ πο επίεπέ 
οῇ εἰσπίβοσίίοη ονἰάσπ]ν πιοππῖ Ὦγν Όνο ἵστπη, ος 
ἀοποίο Όνο νατίοῖγ οὗ πο ρἷῃς ἱπιρατίοά Ὁγ νο 
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1Τ εἲς τὸν αἰῶνα”.τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὃ κόσμος οὗ δύναται λα- 
- ο 2 9 -- 2 3 λὰ) , ο ς - δὲ ; 

βεῖν, οτι ουὐ εωρει αντο, ουύε Ζιὠσχεί αυτο Ὅμεις ε 2Ι/ὠσκετε 

αυ. α «/ 3 δ α , 9 3 δα. ., 3 Ἀ ; ς ο) 3 

18 αύτο, οτι παρ Όυμῖν μένει, καὶ ἐν Ὁμῖν ἔσται. Όυκ ἄφησω Όμας ὁρ- 

19 φανούς ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 

30) Φεωρεῖ ᾿ 

20.9 . λ ς ’ 2 3, 

Ἔτι µικρὸν, καὶ ο κὀσµος µε οὐκ ἔτι 
ς -” ᾽ .» 5/ - ς - ’ 32 

ὑμεῖς δὲ Θεωρεῖτέ µε᾽ Ότι ἐγὼ ζῶ, καὶ υμεῖς ζησεσθε. Ἐν 
λέν κε 4 4 α ν 5/ 4 Νν Ἡ ϱω ΄ χα ἐκείνη τὴ ημέρᾳ γνωσεσῦε υμεῖς οτι ἐγω ἐν τῷ Πατρί µου, καὶ υμεῖς 
2 Ε Δ κ τν Ε) ςζ ον ς 3 . ” , ᾿ ο. 3. 

21 ἐν ἐμοὶ, κάγω ἐν υμῖν. Ο εχων τας ἐνγτολάς µου καὶ τηρῶν ανταᾶς, 
». 3 ς 3 ” .. ς η. Ἂ - 2 ’ κ κ - 

ἐκεῖνός ἐστιν ο ἀγαπῶν µε᾽ ο δὲ ἀγαπῶν µε ἀγαπηῦθησεται Υυπὸ τοῦ 
3 ’ 9 4 Γ » 

Πατρός µου καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν, καὺ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 
20 4έγει αὐτῷ Ιούδας (οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης)' Κύριε, καὶ τί γέγονεν ὅτι 

.. ᾽ 3 - 

25 ἡμῖν µέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν, καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; ᾽Απεκρίθη ὃ 
2 . 9 9 2... ρα 3 3 . λό; , ο 

Ίησους και εἰπεν αυτῳ αν τις αγαπᾳ μὲ, ΤΟΝ ΛΟΥΟΝ µου τηρήσει 

Ἠο]γ Βρίτίε,. Όπε οἳ χε Ώνο 88Π565, ΠΗείρεγ απὰ 
1πίρτοεβκου, 18, ἵ ἀοαὺυῖ ποί, πε ἴταθ 9Π86: ἴπε 
{οτππετ ος νυπῖο] ἶ5 αἀορίεά Ὁυ Τηΐπη., Καῑπ., απἀ 
αἰπποςί αἲ] τεοεπί Οοπιππθηίαίοσ8» ἴπα Ἰαίΐτογ ὮΥ 
Βρ. Ῥεατεοῃ, Ἱαπιρε, Ετπεβίϊ, Ῥεατοε, Ἠγείβ., 
απά οίἩθις,. Απά ἴπ]ς (οοπΏτπιεὰ ὮΥ πιοδί οῇ {ια 
απο]εηί Εαΐπετς απᾶά ΟοπαππεηίαίοΓς) 8εεπῃς {ο ϱθ 
Ρτε[εταῦ]ᾳ, εδροεἰα]]γ α5 ἴὲ Ἠα8 {ο ρεοι]]ατ αά- 
γαπίασε οἳ ἐπεμαίπς ἔιε Γογπιε; 8ἶπος, 38 ἃρ- 
Ῥεατε {τοπι πε ρα5βασες ο{ {ο Ο]αφεῖσα] τοις, 
αἀάπεεά Ὦγ Ἱαππρε, Ἰἡείς., απά ᾿ΤΓηΐπη., παράκλη- 
τος ΥΥΔ5 αβθοἀ ποί ΟΠΙΥ ος α Ῥεγδοπ εαἰεά ἴπι {ο 
Ρίεαά απιη οπε’5 εαι5ε, Ὀαί οἱ Ο0Π6 Ίο]ιο ἱδ α εῖρεγ 
ἵπ απ πιαίίετ, οἵ Ρεπετα]]γ α ραΐτοι. Απά 48 
Ὀουι ἴπεςο οίῆσεβ ατα οεηίτεϊ ἵπ ἴπο ΡΑΒΑ- 
ΟΙ ΕΤΕ, 5ο {πετε οαπ Ὀθ Η{ί]ε ἁοιθί ναί Ὀοί] ατγθ 
Ιπίεπάεά. ἈΝαγ, ενεῃπ [πε 8εη5ε (οπι/ογίεγ πιαγ 
Ὀο ἐποιιάρά. 

--- εἰς τὸν αἰῶνα.] Τπε Ὀεεί Ο6οπιπιρηίαίοΓς αγθ 
, Όναί εἶνε οοπ{θχί Ἰποτθ 50 Ιπηϊϊς ίθ 8εη56, 

ὔπο ρ]ταβθ 18 ΘΥΠΟΠΥΙΠΟΙΒ Ψ/{] εἰς τέλος, “΄ ἴο 
Όνε επά οἱ Η{α.” 

17. τὸ πνεῦμα τῆς ἆληθ.] Τη ππαγ, 45 {ιο Ῥερί 
6 οπαπιεηίαίοτς εχρ]αίπ, ἀεποίο ἴιε αμί[ιογ ο αἲἰ 
ἔτι, ενα Όεγη ἐγι]ι κεί (απᾶ ιο ἱπυρατίεγ ο/ 11), 
(ῶοερεί ἐγωήι. Τπετο 18, Ἠούγεναχ, ἃ το[6Γεποθ {ο 
Όνε Εοίη Βρίγε αν δείπς Οι Ῥατασ]είο. 366 γΥ. 
17. 35. Έτοπα ή ράββασε, οοππρατεά νι ια 
{οἰ]οννίπσ οπε, απά αν. ορ χνι. 19. πα. κ. 20. 
Αοὶς Π. 18. 50. Ῥοπα. υ. 9. α]. ἵν. 6. ΡΙΗΙ. 1. 19. 
1 Ρεε. 1. Τ., ενα ΕΒργεσπαίη απᾶ Πτι οῇ {ο 
Ηοὶγ (νοαί 18 πιαπΙ{ονί, αφ. ννε]] α5 Ἠίο ργοσερδίοτι 
/γοπι νο αι απά {ιο Ἀοπ. | 

--ὅ κόσμος] ἱ. 6. νε εεπφαα], οοτταρί, απ 
νοτ]άἡγ-ιπίπάεά ρατί οἳ Π. Οὐ ὀύναται λαβεῖν. 
1.6. σαπποί Ὀτίπρ Ονοπηκε]νος {ο τοσεῖνο 1ε; βίποο, 
{τοιι εχο]ηκίνο αοπίίοῃ {ο ννοτ]ά]γ Οήπρς, (6γ 
πα οτ απάργκίαπᾶ, που οατο πΏουί αρἰγιια] σίδ., 
Απά να ης, 5 ἵς Ἰαμί αΏογνατάς φα[ὰ, 

Ἠανο πεϊπετ αΠΥ Ροτοθρίίοη ΠΟΓ ΠΥ 
Κκη οἱ ἴνε Επρ. Μένει, ““ἵν [βοοπ] {ο 
αὐιάς ” 

18. οκ ἀφήσω ἡμᾶς λα ο] νερο ννοτάμ 
απο ναγίου]γ Ἱπεοτρτοίοά, Έοππς το[οτ (Ίνοπη κοἱο]γ 
{ο Ον τοαρρεήταῃσα, απᾶ κοείθίγ νι ἔποπα, 
αΏοι ήν τεπαττουήοῃ, Όθιοτα κο Ίλοπα, ἵῃ 4 

{ρε πεηκε, ο{ (Ἠηήμν ηγκίρ]ο απά κρίτιένα] 
ποπες. Βη Η ἵν Όοει, νήθι Τάπη., (ο απίίο 

ἷπ ση. Απά Ον ἵ κυρροτιοὰ ὮΥ 
Γαία, “οι (πα παπι, οἴνκοτνον) Ομτίνι ἀἱά 
τοίυτη ργα/[ή το Ην ἀῑποίρ]ον, αβίοτ Ἠής τοκήττος- 
ἄοπ, ἵπ α γήμής πππππστς απᾶ, πιραρ]ιογίσα//η, 
ἄπασοῃ, αΏοτ Ἰή ακοσηκίση {ο Ἠσθανεῃ; Ίο αἱνο, 

ας η Ρτοπιϊεᾶ, ἴπ ἀερατίπς {ο Ἠθεανεπ (56ς Μαξ, 
χχνη]. 20.), Πε ν/αςδ ρετρείια]1γ ργεδετέ οὐ ἑγθπι, 
ΡΥ Όνε σταοῖοις αἷὰ οῇ Π5 οπιπιροίεηί Ῥούννος, ΙΠ 
Όιο ἀϊδεματσεο οἱ ἠνείτ Εναηπσε]]σοα] αρα, 
Ἠε ννας αἱνναγς τοι (πεπι, απ, 1π [ποί, σανθ 
Ώνεπι, νπεπ αΌφεπί, στεαίεχ αἷά (απ η Μαά ἆοπο 
πε ρτεςεηί. 

19. καὶ] “ απά [ύπεπ].” Θεωρεῖ, “ἶδ ἴο 9οο, 
ψ]] ϱθθ.’ Θεωρεῖτε, “Ύε νν]]] 5εε πιο. Ζῶ 
ΤηΣΥ Ὃθ {οτ ἀναζῶ, απά Ζήσεσθε {ΟΙ ἀναζ. Τε ἵννο 
{ΘΓΙη5 ΤηαΥ 6 ίακεπ, εἰίμετ ἵπ α πιείαρ]μοτίσα] 
86η56, ος ίΠε αρίγτιιαὶ {ἱ[ο, οτ ἵπ χε οτάΙπατγ οΠθ 
οἱ πο παίιτα]. ΊΆΝαγ, Ὀοία νε παίαταὶ απἀ πιεία- 
Ρ]ιοτίσα] 86Π565 ΠΙαΥ Πάνο Ῥοει Ιπίοπάεά. 

20. ἐν ἐκ. τῃ ἡμ.] 1. 6. Ἡεη {ο Ῥτοπηϊεο οῇ {πο 
βοπάΐπρ οῇ νε Ρατασ]είε ε]να]] Όο Γα]β]]εά. ᾿ἘΕγὼ 
ἐν τῷ Πατρὶ, ὅσο. Όπ Οπίς Ιπάϊςδο]αδ]ε απίοῃ, 5εθ 
ν. 7. απᾶ Νοίθ. 

2]. ὁ ἔχων --- ἀγαπῶν µε] Της ἶ5 α τερεβίίοη 
οῇ ελα εεπίππεηί αἲ ν. 15. απά ἵδ πιααπίέ ἴο Ππηϊέ 
Όινο ἀεσ]αταίῖο ἵπ ἴπο {οτοροίησ νεγςες {ο ἴ]οςθ 
ΟΠΙΥ Ὑν]λο ενίπσς Ὠχείγ ἴουε ο ἄοάᾶ, Ὦγ Κοερίησ 
5 οοπαππαπάπιθη!{5; ἴπορ ἵο 816] αἶοπο η], Ἀθ 
πιαπ]εεί Ἠήπιβε]{, Ὦεο αἶδο νν. 20, 24. χν. 14. 
1 «ομη ΠΠ, ὅ. 11. 18 ----34. Ἔιχειν Ἀετε, απά οβΏθη 
ος -ο, ἀεποίθεΒ {ο Ίιαυε ἴπι παπιά, δε αογιαϊπίεα 
τοι. 

---ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμ.] Τη 18 ὮΥ 8οπιο Ιπάοτ- 
βίοοά Μεγα[ίη, οἳ Οτι Ῥρογεοπα] αρρθπταηςσο 
ποτ Ἠΐς τοβιττθοίίοῃ. Βιί ναί Ἱπίοτρτοίαίίοη 
(α5 Καπ, οΏβεγνοβ) ἵ5 αἲ νατίαποθ νίἩ (με οἵ- 
{/απαίοπ οϐ νο ννοτάς αἱ ν. 20. ΤΠ παιδί, {θγθ- 
[οτο, Ὀθ ἴα]κθῃ, ντι οίμοτε, πιρίαρ]ιογἱσαι{ή, ΟΡ 3Π 
πγ]είο]α απά αρίτιαα] ππαπἰορίαίΊοπ. ἜΤ]ουσ]ι ας 
{αγ 45 τορατὰς ιο ἀἰφοίρίος, Ὀοῖ]ι 86Π808 1ΠΥ ὃθ 
ον 48 αἲ ν. 18. 

: Κύριε--- κόσμω.] ἜΤῆἱ5 ααθρίίοπ, (νήσο, α8 
Γ,αππρε οΏρογνες, ἀἱερ]αγς “« ἱσπογαπεο ρτουθοάἶπῃ 
{τοπι Ῥτε]αάίσα, απά οοπ]οϊπεά νι αἰαγπι }, 
οπἱρίηπίθά ἵπ πιβδαρρτοµεηείοη οϐ οι Τιοτᾷ8 
ννοτά», ατ]είπσ {γοπα {ιο {11ο ποίίοπ {ο Αροβί]οβ 
οπίοτίαϊπος οῇ νο Νοπεία]ι)ς Κἰπρᾶσπα, “Το ἠ]ς, 
οἳγ Τ,οτὰ (οὔαοτνες Τηΐπα.) ππθννετοὰ ποί αἰγροί[η 
ῬοσπΗβο νου νοι]ά πο Ἠπνο σοοπηρτομοπάο 
πι) Ὀα{ πποτο]γ αβείρης α Γραφοπ {ΟΥ πο ἀῑρίίηο- 

Όση νήσο] Ίνα ννου]ὰ ππακο Ὀοίννοση Ἰήν ἀἰκοῖίρ]ον 
παπά νο ννοτ]ά:; ο τάγής (οῖγ αἰτοπίίοπ {ο νν]αί 
οαρεσία [η Ὀο]ονος Όνομα {ο Κπονή παπά Ῥο]ίονος --- 
ΠΠΙΠΟΊΥ, ναί πο Πῇ; ο)γ, ας νο ΕΑΤΗ ΕΠ ννοπ]ά 
Ρο ροτρο (αγ ν την Όνοπι Ὦν Ηίε Ποῖν Βρε, απ 
Ενας (ο νου νου] πποοτείαπὰ αἲ] Οήηρη ποσθν- 
κατν [οί ποπ {ο Κηπονν͵ 

Βο[οτο τί γίγονεν ἳ νο Πηκοτίςὰ καὶ, [Τοπα ΠΙΠΗΥ 
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καὶ ο Πατηρ µου αγαπησει αυτον, 

10ΗΝ Ο6ΗΑΡ. ΧΙΥ. 23-.-26. 

καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ 

μονὴν παρ αὐτῷ ποιήσοµεν. ὁ μὴ ἀγαπῶν µε τοὺς λόγους µου οὐ 34 
” 9 [4 ’ εν 2 ’ 3 

τηρεῖ. Καὶ ο λόγος ον ἄκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς, ἀλλὰ τοῦ πἐμψαντός 

µένων. '"ὁ δὲ παράκλητος, τὸ 55 
Πνεύμα τὸ ἅγιον, ὃ πέμψει ὁ Πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί µου, ἐκεῖνος 90 
ἡμᾶς διδάξει πάντα, καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. εἰρήνην 31 

ἀφίημι ὑμῖν, εἰφήνην τὴν ἐμῆν δίδωµι ὑμῖν" οὗ καθὼς ὃ κόσμος δί- 
δωσι», ἐγὼ δίδωµι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδὲ δειλιά- 

µε ΓΠατρός. 
Ταχ ο 94, 49, α ῃ α κ. ν. 

πα] Ταῦτα λελαληκα υμῖν παρ υμῖν 
4 16, 7. 

η Βαρτα 10, 99. 

Εὶ ἠγαπᾶτέ µε, ἐχάρητε ἂν ὅτι 

οῇ να Ῥθεί Μ58., 8οπιο Ὑεγαίοις απά Ἐαίμετα, 
απά {ο Εν. Ῥτίπο. Τί Ἠα8 Ῥεεν τεσεἰνεὰ ΡΥ αἰ- 
πηοβί ονετγ Εάῑτοτ [τοπα η/είς. {ο ΒοΠο]1. ετα 
8 α Κἰπάτοὰ οοπβίτασοίοπ αἲ Ἱκ. 66. καὶ τίς ἐστι, 
Κύριε, δτο., ΝΊΕΓΘ ΠΙΑΠΥ Ἱπίοτίος ΜΘΕΒ. (νι Όιο 
τουθὶνοὰ Τοχί) οπηί{ ἴπο καί ΑΛάά 5 Οοτ. Π. 2. 
καὶ τίς ἐστι, δτο. "ΤΠ ΓΟΥΠΙ8 οπο ΌταποἨ οἱ ναί 
Αεπεγίο εοπκ/γιοΓίοπ, Ὦγ νο καὶ ἱ5 αδθἀ νι 
Ρατίΐο]ες οῇ Ιπίοττοραίίοη; δη Πέ α8 αἱνναγς απ 
ιη{εηείνο {οτσθ. 

90. ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν π. α. π.] Τ]ηε ΟοΠΙΠΙΘΗ- 
ἰαίοτς αάάασς οχαπρ]θς οΓ ιο Ρ]ΓαβΒθ μονὴν ποιεῖν, 
ΝνίοἩ {πογ τοσατὰ 45 ΒΥΠΟΠΥΙΠΟΙΘ ΥΠ µένειν. 
Βιΐ Τί 18, ἵπ [αοί, α πποτο αἰσπίβοαπί οχρτθβείοη, 
ἀεποίῖησ α οοπέπιεά αριάϊπρ. Ο68 σοι, 1 ἶδ {ο 
Ρο {ακοι ἵπ α πιοίαρ]οτίσαὶ 8εη5ο, οἳ απ Ιηγ]δίρ]ε 
απά αρἰγίαα] ρτοφεῄσθ, απά (45 Καῑπ. ο,βδεγνεβ) ἶ8 
πιθαηί {ο Π]]αβίταίο {ο ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαντὸν αἲ ν. 
ΦΙ. Ἶπ ιο Ο. Τ, ἀοά 18 βαἷά {ο εοπιε ἴο ππθη, 
ννηθη Ίο Ρτοπιίθος ος Ὀοδίονς Ροσι]ίατ Ῥεποεβίς 
ο; {Ἠθπι: αἱδο {ο ἀιοοί] ος τοπιαίη ΝΗ ΌἼνοδε 
νοπα ηο θεροςἰπ]]γ Γανουσβς 48 αἱδο {ο /ραῦε παπά 
ἀεραγί [γοπι ἴλοςο νν]νοπα Ἡθ οθᾳ565 {ο Ῥεπεβί, 

Ἠοείάςς, (οά απἀ Ο]γὶςέ πιαγ ὃς φαἷά {ο οοπιθ 
Ὦγ Όια Ηοηῃ κα ἐρί, ννλοβο {θππρ]ο ({ο 96 (6 
ννοτάς ο μον) 18 ἴἩο Ὀοάγ οἳ ἠιο Βαΐπίς, 
(1 Οος. 1. 16: νΙ. 19.) απά Ὦγ νν]λοβ8ο Ιπάνε]]ίηπς 
Ώπθυ ατο πιπἆο απ Παβίιπίίον οὗ Οσά. ΕρΗ. Π. 22. 
0η ες Βρίὶτίε νο Επίπετ απά Ῥομ ἀνίε]] ἵπ αἲὶ 
σας Ογ]κίίαης, 

94. ὃ μὴ ἀγαπῶν ---οὐ τηρεῖ] Τη ἵΒ, Τ οοη- 
οοΐνο, α γοφιωπίπς οἳ ναί Πε] νναΒ μοΐης ιο 
ΒΑΥ, Ὑ]οη ο Ίνας Ἱπτοτγαρίοά Ὁγ αάαρ α168- 
ἴἴοηπ. Τί 15 πιοππ{ {ο αθῆτπα νο βαππο ἴταία πεσα- 
εἰποίμ; απά οοπβοςποπΙ]γ (οτο 8 ὑπρίίεά νο 
πιοσα[ίνο οῇ νο ρτοροβ/ἶοῃ αἲ ν. 2ἱ5 1. ο. Ίο νν]] 
τιοί Ἠανο ἴ]πο Ίονο οὗ πιΥβε]Γ απά νο Επίλοτ, νο 
ἐμφάνεια απᾶ ἴο οἴἶνοτ Ὀδηεβίς τορυ]ἶπσ Γοπι 
οἠοὰ Τη νο ννοτάς Γοονίπς (λογο πααθί ασαἶη 
νο φοππθιμίῃπσ καρρ]ίοά {ο οοπιρ{είε Όνο 8θη8θ; 
ν]ο)ι 18 γα ί]χοτ ἡπήήῤηνα(ρά Ένα θΗ11γ. οχρτοφκοἆ, --- 
παΠΙΘ]γ, “«]νο (νογοίογο ν]νο το]θοῖς πα, το]θοίΒ 
ἐνο Επίλοτ,”  Οὐκ ἀλλὰ ΠΙΑΥ Ἠθγο (18 ολο) αἰμ- 
πΙ; ποη. (απ --- παπα, ἱπαρ]γίαα Πο πιογς Όναι 
οοπηπηνπ]ἓν ο) ραγιιοἱραίον ἵπ οοππλαπάίηᾳ, 

90. ταῦτα λελάληκη, ἃοι] Το ΡΗΙ 8οηβο ἰς: 
« Τηο8ο Ἰπείτποίίοηπς απά οοπεο]αήοης Ίνα Ἰ 
ρίνοη γοι Ννή]ο ργοβοπί ην γοι. ΑΕ ΠΥ 4ο- 
πτίατο Ενο Ποῖγ Βρίγε νι] νο γουτ Ῥοπυλοτ απ 
εἴρογ.) 
9β. ὃν τῷ ὀνόμ. μου] 1. ο. ἵπ πιγ Ὀολνα]ξ, απ ἵπ παν 

ρ]ασθ. Πήντα, Ἱ. 6. αἲ] Όήησς Ἱπιροτίαπί Γοτ γοι 
(ο Κπονν, τοδροστίησ Όνο οοπηκο]ς οὗ Οσα, απιά Όνο 
νοκ οὗ Οία [ος νο απ]νπίίοη ΟΡ ΠΟΠ. Ὕπομ- 
νήσει, 1. 6. Νν] Ὀτίης {ο παἰπὰ νναίονοτ οἱλοτ Ίναν- 

τω. "ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν" “Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ἡμᾶς. 58 
εἶπον' πορεύομαι πρὸς τὸν Πατέρα" 

ἵηρ Όθεῃ ραἷά ἸἨπά Ῥουῃ Γοτροίθη, οἵ νο καἰἀ, 
ἱπιρετ[εοί]γ απἀοτείοοά απιά πηὶκοοποείῖνεά. Τ]ας 
Όιο ἔννο οἶαιφες ἱπιροτί Όλο οοπηπηαπἰσαἶοπ οἱ αἲ] 
ΠΘΟΕΒΒΡΑΓΥ Κπον]εάρε, απά α τεοήβοαίίοη οἱ αἲ] 
πιθοοποθρίίοη., 

37. εἰρήνην ἀφίημι ---ὑμῖν.] Της ἵ9 ποί, ἵ εοη- 
οεῖνθ (48 Βοπιθ (οπιπποηίαῖοτ ΒΙΡΡοβε), α Ίπεγε 
/οηπι οί Γαγειοείί, Ὀαί α βο]επαῃ απά αΠεοίίηρ τα[ε- 
αἰοίίοηι απὰ Φεπεάἰείίοπ, 38 οἱ α πιαπ αουῖ Το Ίεανο 
 []οπάς {ος 6νοτ. Τὴν ἐμὴν εἰρ. 86επΏς αἀδεὰ π 
Γατίπετ εχρ]απαίἶοι απά οοπβγπιαἴίο οἱ {λε εἰρήνην 
Ἰαφί Ῥε[ογα. ᾿Αϕίημι ἵ επιρ]ογεάὰ επἡταῦ]γ {ο νο 
πασονν απά α]πάθς {ο α ἁγίης ππαν ἆ5 ῥρημεαί]ι- 
ὗις ἷιο ἐμὴν, ἴακεη ἵπ τείετεπος Το πο επΌςε- 

εἰς νε 
18 Ῥοαςο ἶς ρἶνεοη ὮΥ (Ογίκί αἴσπα. [ο ννοτά 

ΟΓ λαί οἰααβο ατο εχορε(ἶοα] οὗ Ώνο ργεσθά(πᾳ, απά 
βυσσοεί α οοπιραΓί8οη ποί Ὀοίνεθη (ἶνα γιος οΓ 
Ἱνίης (Γοτ καθὼς πα οῇεηπ α- νοτν Ἰπκ εεηςε) Ὀης 
Όννθεῃ νο ἁὐπιά οί ϱἰβῖα; νο αρογίά (.8 (οτ]νατὰ 

ΟΡΒΟΓΥ6ΦΒ) οοπ/εγγῖης οχίετηα], οπαρίγ, απά ἱταπεί- 
ἴΟΤΥ Ῥεασς; Ογὶκί Ὀεφίονίης Ἱπιογπα] απιὰ ερὶτῖϊ- 
υαἱ, εἰαῦ]ο απά θολά Ῥοασς. Όπ νο εαρετογῖγ 
ο{ Ιπίετηα] Ῥροπςθ {ο αἲ] εχίεγπα! αἀναπίασες πο 
ἁπείοηί ΡΗή]οδορ]ιοτς οΏοῃ ἀῑῑαία. 

28. Οτ Τ,οτὰ οοπο]αἆες νν]τ]ν (ἶνο βηπιο ΘΧἨΟΓ- 
ἰαίίοη ἃ5 πας γη νήσο Ίο Ἠπά οοππππεποεᾷ 
Ον αΠεσίίης πἀάτοας; αΏοτ νν]ο], πἀνετιῖησ {ο 
ν]ναῖ Ίο Ἰπὰ φαἱᾷ οἱ Ἰής ἀοραγίητο [οπι 1νθΠ1, Ίο 
πτσος αι Οποῖτ Ίονο οἳ Ἠίπι επου]ά πιακο (Ἴνοπα 
γαίηοτ το]οῖοῬ ἴπαη ᾳτῖουε Γπετοαῖ. ο {6115 νεα 
Όναί Ἠο 18 ποῖπα, ποῖ ἴο 8οπ1ο ἀῑκίαπι τορίοη οἳ 
Όια νοτ]ά (15 8οπης οὗ χο ἀῑκοῖρίες (αποίθὰ, χῖ, 
960.) Όαί {ο ιο Εαιεν, το τοδαἵηο Ένα πιπ]οκίν απά 
π]οτγ Ἶε Ἠπά Ὀοίοτο [νο ογοπῖοῃ ο Όνο ννοτ]άς 
απά ἐπί Γοπι Ἠίπι Ίνο ννου]ά «οπά {ο νο ὀῑδοί- 
Ρε Πε Ποῖν Ἀρίτιε, απά ἴνο Εγεῖγ ργοκεηῖ απά οπ]- 
πἰροίοηί αἰάοτ απά Ἰε]ρετ. 

98. ὅτι ὁ Πατήρ ---ἐστι.] Όα Όνο ἴταο Ἱπιροτί ο 
Όνοςο ννοτάς (νν]ήο]ι Ἠπνο εἴοσσεγοὰ πηπην ογ1]νο- 
4ος Οοπιποηίαίογε, απά Ἠπνο Όσο αὐικος ὃν ἴνο 
Ὀπιτατίανς ἴο ἵπιραση νο ἀοοίτίπο οὗ (Ἠτίκ ες ᾱἷ- 
νπἰτν) Τ πεακῖ οοπίοπΕ πηγκο]ῇ νο γε[ογγύης ΠΥ 
τοπάστε {ο πο ἰπναλαπῦ]ο απποϊαῖοτν τηπ{{οτ Γπίτο- 
ἀπσοὰ (γοπη . Ζαπο]ήμς, απά Τηΐπα. ἵπ Ῥος. 
Ἀνη.α ἵπ νο Ἡ ἵ εἨοννη ἡπ εο]ιαί γεκροςίς, ππὰ 
πι πο]ια{ κοπαο, ( Ἠγὶκί πιϊσ]ιῖ νο απἱά {ο ἵνο η (οτίος 
το ἠνο Ἐαλνοτ. Ἴμο τοπος γη] αἶφο ἆο νο]! {ο 
οορβΗ]{ εοο, ἵν, οἳ Βρ, Ευ] ς Ὀο[οηείο Εἰάοί Νι- 
οπής ορ ]οά, “ο Βοπάιπαοπο ΕΠΙ αα 
Ῥαΐτοια, αἱ απ κυἱ οτἰσίποπη πο ρτϊποιρίαπα,” 8. 
ἤοο Τ {ο τοµιατῖς, νπε νο νοτν πιοπίίον οὗ να 
οοπηραίδοῃ ἐπερ[ίες νο Γα]]αςγ οἱ καρροδίηρ Οκ 
{ο Ἠανο Όσοι α ΠπέΓε ισπ 

. οἰαμφα, 5 επιρλαβσα!; απᾶ 
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ε 

29 ὅτι ὃ Πατήρ μου μείζων µου ἐστί. ' Καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γε- 

γέσθαι | 

3 οὐκ 

31 [τούτου] 

΄ Π ΄ 

ἵνα ὅταν γένηται, πιστεύσητε. 

᾽ 
415 

οΡαρτα 19. 19. 

η ’ 3 ς - - Ὥ .) ς .. [ή 

ἔτι πολλὰ λαλήσω μεθ ὑμῶν ' ἔρχεται γὰρ ο τοῦ κόσμου Ρῥορα 1 31. 
α΄ 3 , 3 3 3 ο ς , 

ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν. 3 4λλ᾽ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος, 33981 10. 18. 
3 - - Π 3 , ς . 5/ » 

ὅτι αγαπω τὸν Πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατό µοι ο Πἴατηρ, ούτω ποιω. 

ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦ θεν. 
ι «ΧΥ. Ἐγρω εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ, καὶ ὁ Πατήρ µου ὃ γεωργός 

ε) ο. . Ε) ε) αν αμ ῃ . ”, » 9 - 3 

2 ἐστι. Παν κληµα ἐν ἐμοὶ µη φέρον καρπον, αἴρει αυτο” καὶ παν τὸ 
ῃ 3 ’ ’ ο, 

3 καρπὸν φέρο», καθαίρει αὐτὸ, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρη. "δη ὑμεῖς :Ἀνρτα 19. 10, 
ο [ή τω 3 

καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. ἸΠείνατε ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ 
Β ες ο . Ν ” 3 ΄ Ν ῃ πο υ---υ κα ν .. 

ἐν ὑμῖν. Καθώς τὸ κληµα οὐ δύναται καρπὀὸν φέρειν ἄφ᾽ ἑαυτοῦ, ἐὰν 

το 99. εἴρηκα] 5οϊ]. τοῦτο Ἱ. 6. “΄ Πῖ5 ἀορατίατο απά 
Όιε ο. {ο ἔπεπα οἱ ία Ῥατας]είε.) 

90. οὐκ ἔτι π. σας Ἡ Ας {Πἱ5 15 5αξρεπάεἆ οπ {θε 
νγοτάς ἔρχεται γὰρ, ἃτο., ἴξ ἵ5 ρ]αῖπ λα {πε 8εη5θ 
τεφιίτες πο ιοί, Ὀαϊ σ]ιαζῖ; Ἱ. 6.  5Πα]] ποῖ Ἰαυε 
ορρογβεέη {ο ἀϊδοοιτεθ ΠΙΟ] νη(Ἡ γοι. Όπ (πο 
ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου 889 Νοίο οἩἨ χι]. 91. "ρ- 
χεται ἶ9 οοπαῖπᾳ Ἡπροπ πι. Τῃε Ὑνοτάς ἐν ἐμοὶ οὐκ 
ἔχει οὐδὲν ατο ὮΥ ἴἶπε Ῥεςί ΟοπιπιεηίαίοΓ» αἁπη]ίτεά 
{ο ππεαῃ, “' ΠαῖἩ πο Ῥοννετ; 6 ν]] Ἠανε πο ε{ί- 
{εοί ασαϊπεί πιε,Ὀ γΙἆ. ἵπ [ταςίταίϊπσ ιο Ρίαη ος 
φαἰγαίοῃ. Ἐν ἐμοὶ ΠΙΑΥ Η{ετα]]γ δο τοπάογθά “ἐπ 
γραρεεί οἳ πε... Τηεδε υνοτάθ Ἠετο πιαάε ροοά 
Ὦγ θιε ανεηῖ. 

Τοίτου αξἴετ κόσμου 18 οπηϊ{εὰ ἴπ ΥετΥ ΠιαΠΥ ο{ 
{πε Ὀθεί Μ85., ΥεΓδίοΠ8, απάἆ οατ]]ετ Ἐαίῃθτς, απά 
15 οπποε]]εὰ ὮΥ αἰπιοβί εΥετγ Εάῑοτ [γοπι ἨΜείς. 
{ο Ῥελοίῖα, Ὀειπσ ευρροβεἀ {ο Ἠανε Όθεῃ ΙΠίτο- 
ἀποεὰ {ποπα χΙ. ὅ. 

31. ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ, ἃο.] Ἠετο (45 οβθη α[ιοτ 
ἀλλὰ, Ὀθ[οτε ἵνα απᾶ 5πο] ρατίς]ο8) δοπιείΠίηςσ 8 
1εῦ {ο ὃε απἀετείοοά, απά ππαγ Ὦε νατγίοιβ]γ 8ρ- 
Ἠθά. ἜΤπε Π] 8εη5ο 5εεπῃς {ο δα, “ Βαΐ [ια 
ἴπος ο{ νε γγοτ]ἀ 15 ρογπι ο {ο αἰίαοΚ Φε) 

Όναί νο γγοτ]ά τηαΥ Κπονν, ὅτο. ΤΠἱ8β 8εη8θο 
ἀγαπῶ 15 τοφαἰτεὰ ὮΥ νε ν/οτάθ καθὼς ἐνετείλατο, 

ΧΥ. ΟοπιπιθΠ{αίογς ατθ ποί αστοεἆ α8{ο Ίο ρίαςε 
νΊγετο ἴἶα τοπιαϊπίηασ Ῥοτίοη (0Η. αν., χγ]., χν.) 
οἱ τίς ἀῑκοοιτβε ννα8 ἀε]νετεί. Μαπγ Οπ]ς 
Ἡΐ ννας ρτοποπποεὰ βοππεν/ηθτο οἩ να ν/αγ {ΤΟ 
εταβα]ετα {ο 61 βεππαπαθ, Βιαί οἱ Ες (ἶνετο 18 
πο }γου/, --- απᾶ, [τοπα πο παίατο οἳ νο ἀϊδοοιτεε, 
Ιίεἷο ργοὐαδέι . ΝαΥ, Όιο ννοτὰς οἳ ΟΝ. αν. 1. 
ταῦτα εἰπὼν ἐξῆ πο,» κῆπος Ρ]αϊπ]γ ον Όναί 
Όνο νιοτάς οπηποί Ἠπνο Ὄθυῃ ἀε]νετοεὰ οπ Ίνα 
τοπὰ {ο Ο6ἨΜΕΠΙαΠΕ: ΠΟΥ, 48 80ΠΠΕ, αἱ (61 Ίνβδτη- 
Άπα; Ὀμί (18 (αφ, Ῥθπτος, Ἰαπιρο. Ὠοςάτ., 
Καπ, Κ ,απά Τεπα, πιαἰπ{αίη) 1π {ιο σεδί 
ρα Ἰανίης τίκοη {τοπ (αῦ]ο, απά ϱΡτο- 
γίονα {ο ή ἁαρατίητο. Ἰπ ή γορωπερίίοπ ο{ 1ο 
ο οὐ [,οτὰ, Ἰσα1 {ο ρατί νι 
Γή {αἱ {οἱἹονγοτα, επίατσεα οἩ, παπά βατί]ετ {- 
Μωήγαίεν νο παπηο {ορίομ, 

1. γώ εἶμι ἡ ἅμπη. ἡ ἀληθ.] ἘΤη αἰπιμπάο 
( γ σαβοριαὰ Ὦγ Όνο ννίπο οἩ νο πίο, 
κακά ον «Να, κχνί. 29, γέννημα τοῦ ἀμπί- 
λον)} πα οπς πο ΗΠΟΟΠΗΠΟΠ,  ἵν οῄ ση ο ἵπ 
Όνο Ο. Τ. οἳ "νε Σονν]κὴ ροορ]θ απ ΟἨατοἩ; παπά, 
απ αρρεαίν [τοπ Όλο Ἠπηβήμίσ κ] νΥτίέοτε, νΥΆΒ ΛΟΙΠΟ- 
πιει ἵακον ἴο ἀθκίσηπια Όνο Μοκκία)ι, Τι Ίνοτο 
Γερτεκορ νο να] ππ]οῃ Ἠοίνοον Ολτίνί απἀ 
νο [ή ημί ροσρ]εα ἵπ Ἱήκ ΟἨητεἩ, Όπ Όνο οχκηοί 
ἵπρονι οἳ ἡ ἆληα. ϱοπομίαίοσν ατο πο αρτοςά, 

Τί {5 Ὀοεεί εχρ]αϊπεᾶ Ὦν Επαίηγπι. ἡ τὴν ἀλήθειαν 
καρποφοροῦσα. ἜΤηε {οτος οῇ {ιο Ατίοιε Ἠετο 8 
{ηθ 84Π16 ἃ5δ η ὁ ποιμὴν ὃ καλὸς, Χ. 14. ννηηοτο 968 
ΙΝοΐθ. ΤΠ οα]]πσ (οἆ {ἶιε γεωργὸς (1. Θ. ἀμπελουρ- 
γὸς, σεηις {ο 5ρεςῖε8) ΟΗητὶδί Γο]]ούνς {ο πδασα 
οϐ μα ἑε 8. ν. 1 ---τ. οὧοτ. Ι. οἱ. Ες. 
Ιχχχ. ὃ---11. Οδ 16 Ἰετεο τερτεβοηίαἆ α5 ἴθ 
πε (1. 6. ελα ταη]ς οἳ λα νΙπθ) οϐ τε]σίοιβ 
(τα(], ---- πο (οβρε] : απά Ἠῖς {αι ({α] ἀῑδοῖρ]ες α5 
Όινα ὄγαπε]ιος {τοπα {]λαί ν]πο. ---- αἰ] ἀατίνίπρ ποι- 
5ηππεηί, απά ευεπ 1{ε Ιίςα]{Ε, ἄοπα {ια (ταηῖς, 

2. ἐν ἐμοῖ] “ αμσὴις ίο πια; 1.6. οοηβἰεί- 
εἆ ας {λα ἱταπκ. Θιῦ. ὃν {ΟΥ ὅ ἐστι, ]]κο φέρον Γοτ 
ὃ φέρει. Αἴρει, ' ους { ανναγ.. Όρροσεά {ο νλίσ]ι, 
Ὦγ Ρατοποιηαδία, 15 καθαίρει, --- Ῥατίβθά ο Άσε; 
1. 6. ΡΥ τιάάἶησ Τί οῇ νοςο πςε]θςς εἸοοί5, νΥλίο] 
πιοβί αοιπά ἴπ {λε Ὀεθεί ίθθς. ᾖΕοιο 5 αρἰγιί- 
παὶ ρατὶβοαί]οη 15 οατγίεά οἩπ ὮΥ ὧα Α]πιισηίγ 
Ὑ]ηθ-άτεςςοετς, απηϊάθί {πε νατίοις ἀἱδρεπεαίίοης οΕ 
Ἠΐβ Ῥτονιάεποςρ, 9οο Τ,αππρο Ιπ Ἐθο. γη. 

----πλείονα αοοι] ποί ΟΠΙΥ πιοτε, Ὀαί Δείίεγ ἴτι 
ἠἱΐη; Εοτ νο ἆἱῄοτοπορ Ῥοίννθονπ ἴ]νο ννογ]κ8 

οπθ απάοτ {ο (1ο8ρ6!, απἀ ἴποδο οΓΊηοτο Πηαίητο, 
15 Ίο ναί ννη]σ] οχὶςίς Ὀοίννοσπ {1ο Εγαἰί ο αυτά 
{θςθς, απά (ναί οἳ οιἠἐυαίεά 9Π65. 3ο ]πίατοῃ. 
γε, Αταί, αἰπιί]ατ]ν δροακίπσ οἱ νο Ἱτγοσι]ατίίγ 
οῇ νἱτίαθο ρτούασθά Ἱπάερεπάρηί]γ οῇ Ρ]]ο8ορΙγ 
β4Υ5, Τὴν δὲ τοιαύτην ἀνωμαλίαν ἔνδεια λόγου φιλοσό- 
Φου περὶ τὰς εὐφιυίας ἀπεργάζεται ' τὴν ἀρετὴν, ὥσπερ 
καρπὸν αὐτοφυῆ καὶ ἀγεώργητον, ἐμφέρουσα δίχα τῆς 
ἐπιστήμης. 

3. ἤδη ----ὑμῖν.] Έτοπι νυν. ο ---ἴπ, Οτὶκί πονν 
ρίνας ια αργ/ἰσα[ίοπι ος ἴο οοπΙρηΓΙΒοΠ: βμονήηπσ 
{ο ναί Κῑπά οἱ νῖπο Ῥταπο]θς {1ου ννοτο {ο ὢο 
το[οττοὰ, απά {πο ἀπίίος απ]ίπθ]ο {ο {ῑιπί βίαΐο, 
(1,απιρο.) ἘΥ καθαρὸς ἵδ Ἀθτο πιοαπί [του ΓΓοπι 
Ίσποταπςσςθ, οΤτΟΣ, απά Ῥτο]αάίοο: απά (ετο[οτθ 
οαραθ]ο οἳ Ὀδστίηπς αρἰτιαα]. (πα, ΤΠογ ννοτθ 
έιεπ, ἵπ α- ρτοαί Ἰπθαδιτο, ριτίβθάς (ποισῃ (νο 
νετ ]οτί]γ αογννατάς {ο Ὃο «φιέρ 8ο Ὦγ ἴ]νο οβ] 
οπογ οῇ Ίνο Ἠο]γ Βρίπε 5οοπ {ο Ὦο πιαπ](οείοά. 
Ἠεποο ἵπ πο ποχί νετ. ϐΟγῖςί οχ]ιοτίς χοπι πο 
{ο Ὀτοπ]ς νο πηνία] οοΠ]αποίίοἩ. Ῥοίννοση (χοπ 
απά Ἠπηκο]Γ: Όπί οοπβίαπ]γ ο ναίο ἵ, 48 11ε 
Αου]ὰ ον Ἠ8 ραγί ῥτοβοτνο 1 Γοτ ονοτ, 

4, µείνατε ἐν ἐμοῖ --- ἡμῖν. Οατ Τ,ιοτὰ Ἰογο πά- 
ἀτορκον Ἴχοπα πο 5ο ΠΙΝΕΙ ας αἰκοίρίρα, 5 1 {ή- 
{γα πιπέκίογα; απ ἵπ ή οπρπο[γ οκ]ογίς 1]νοπι 
{ο οπου κ]ν αεγο το Ἠάπα, ποῖ οπ]ν ἵπ αν απ 
οὐούίσπσο, Ὀἱ ἵπ Ὠνοιτ Αρομίο]ίο ἀῑίίομ. Μένειν 
ἔν τινι 8 αλοὰ, 8 Ἠστο, οῇ μπίοῃ οὗ Οιοισηί, (ος]- 
πα, Ρτροο, παπά ποίίοῃ αἲ 1 ον Π, 6, 1, οτ, 38 
Ἀθο ποτό ἵπ Νοις καρτα νἰ, 50, Το ποχκί ννοτόἩ 
κἀγὼ (518, μενῶ) ἐν ἡμῖν. οοβΙΛίΗ ἃ. ῥργοπίκο, ΔΝ 119 
«μη οπ65 ο α ῥτοσερί, Απά νο καὶ 18 {ο 
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μὴ μµείνῃ ἐν τῇ ἁμπέλῳ" οὕτως οὐδὲ ἡμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ µείνητε. 

γώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήµατα. ὅὃ µένων ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν ὅ 
ντ ζ , . ὅ ο ., . . 3 ΄ - 

αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν' οτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν 
΄ ’ 

τς ϱώΝ "μὰν µή τις µείνη ἐν ἐμοὶ ἐθλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα, καὶ ϐ 

ἐξηράνθη " καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται. 
(πια 16, άν µείνητε ἐν ἐμοὶ, καὶ τὰ ῥήματά µου ἐν ὑμῖν µείνη, ὃ ἐὰν δέ- Ἱ 
1 Τοἶνα 8, 8. 

λητε αἰτήσεσθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν. Ἐν τούτῳ ἐδυξάσθη ὁ Πατήρ µου, 8 

ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε" καὶ γενήσεσθε ἐμοὶ μαθηταὶ. Καθὼς 9 

ἠγάπησέ µε ὁ Πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς' µείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ 

ἐμῃ. Γὰν τὰς ἐντολάς µου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ µου" κα- 10 
Φὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατρός µου τετήρηκα, καὶ µένω αὐτοῦ ἐν 

. »᾿ [ή 

τῇ ἀγάπη. 
α Βαρτα 18, 84, μνε ες, 
Ερῃι. δ. 9. 
1 οοἶη 8. 11, 16. 

Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ, 1] 

καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῃ. ''αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ, ἵνα ἀγαπᾶτε 19 

λεω. ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, 13 

ὺο {ακαπ {ος καὶ οὕτω, νο οὕτω Ῥεΐπα Ἱπιρ]εά ἴπ 
Όινο αροἀρείε. {ο εαὐείαπος ο{ {πο Ρτοπιί5θ 18, 
Οναί Οτ]δί νν 1 αθίάο ἵπ ΌἼλοπα, ἱππροτίίπςσ οΟΠΙΠΙΝΠ- 
ἰοπ. ον] ποπα Ὦγ Ἠὶ ἨΗοιν Αρίπί, απἀ εαρροτί 
απά Ῥτοίθοίίοη {ο χαπια ὮΥ να ἱπῄποπσο οἳ ιο 
Ῥατασ]οία, ποπ Ὦς αποπ]άἀ εοπἁ {ο {επι Γγοπι 
Ἠεανοπ. 8εο Ἠοπι. ν 1. 9. 1 ον 1. 24. ἵν. 19. 
Τ]ι6 ννογάβ καθὼς τὸ κλῆμα --- µείνητε 5ασσθβί αποί]ι- 
ος ατσαππεηί {ο απίοῃ, ἀεάισοθά {ποπ ἴπε νχ- 
ἠρπεβοίαἰ ε[[ρείκ οἳ Ἱτ. ΑΝ Όἶνο ῥγαπε]ιες τεσεῖνε αἱ 
Ονοίτ 11ο παπά νίσοιτ {γοπι {πο {ταπ]ς, 5ο πιαςί {]ι 
πάοτο {ο Ο)εῖί απά Ἰής Ἱπ]αποίίοης, 1Γ νου νου] 
Ρτοάυσο αρίγιαὶ [ται Αφ’ ἑαυτοῦ, “' Ὁ} 188 οννἩ 
γιο. 

δ. χωρὶς ἐμοῦ] “« αρατέ, δ6ραταίο {τοπι πια... Οὐ 
έν. ποιεῖν οὐδὲν, Ἱ. 6. οππ 4ο ποϊμίπσ εΠεοίαα]. 
96ο 2 Οογ. ΠΠ. δ. Οοπρ. νετ. 4. 

6. ἐθλήθη ἔξω.] ἜΤ]α Λοτῖει 18 Ίιοτο {οτ ἴπα Ἐ- 
ατα, Οτ ταίῃοτ [νο Ῥγεδοπί, 48 Ῥοῖπρ α5εά οἳ νν]ναί 
ἵ8 ομκίοπιαγ/, ΟΥ ΡΟΤΏΠΡ5 {ο τοργοςεηί να επίης {ο 
ψο ἀοπο, 45 πἱτοαάγ 49οΠ6. ὮΥ τὸ κλῆμα ἵ5 πιεαπί 
Όιο Ὀταπε] νήσο] Ίας Ώδομ 5οραταίοά {ποια ἴἶνα 
απ]. Το καὶ Ώο[οτο ἐζηράνθη ἵ8 ποι ραί (48 
βοπιθ Ιπιασίπο) ΓΟΥ ἴἶνο γεἰα{ἶνε, Ὀαί αὐτὸ ἵ5 απάοτ- 
είοσά. Αὐτὰ 15 Γοτ αὐτὸ, ρορμίαν εν. 

Τ]νο τὸ Ὠοίοτο πῦρ 19 {ουπά ἵπ πιαπΥ ΜΑΝ. 
ππά 8οπιο οπτ]γ Εάά., παπά 19 πἀπηεὰ ὃν Μαλ., 
Οτίοξὺ., Κπαρρ, πα, γαι, απἀ Ῥομο]ια. Τηο 
βαπηο Ρητακο, Ἠοννονοχ, ος το ιοί επο ΑτίϊοΙα 
αἱ Μαα. 11, 10. να. 19. Ίμακο 1, 9. 

7. ἐὰν µείνητε --- γενήσεται νά, Ἠοτο 18 αποῄιογ 
πτσαππσοηί Γοτ νο ργεοβογνα{{οῃ οἱ Εμή8 οοπιΙΙΠΙΟΠ5 
ἵπ εἰαίίπσ ννμἰσἩ ιο Γοτοσοίηςσ σοποτα! οπαποῖᾶ- 
ἴἶοη (µένειν ἐν ἐμοὶ) ἵν βαγνοτ ονο]νοά ὮΥ καὶ τὰ 
ῥήματα ---- µείνητ πιά 35 Όινο Γοτπποτ ἀοποίος ο0Π- 
εἴππαπος ἴπ, οοΠΙΠΙΠΠΙΟΠ ἵπ σεπργα!, 5ο ία ἆε- 
ΠΟΙΘΑ, ερερία//ψ, εἰθαδ[αδίηοθς 1η αβεοπίίηςσ {ο απά 
γοσσίνίησ {νο ἀοοίγίπος απά Πηβίτασίίους οὗ Οητ]κε; 
οβροσἰα]]ν ἵπ ἴἶνο ργοβοηί ἀἱδοσιγεςα, Ὑνοτοῖη Ίο 
(ασ! Όποια νο ππίητο ΟΓ ή ρογεοῦ απά ο[ῇσο, 
Τ]ιο Ῥοποβί ρτοπηἱκοὰ ἵπ ὃ ἐὰν --- ὑμῖν ἵκ ποατ]γ αἰ- 
Ιοὰ {ο ναί αἲ αι, κχὶ. 91. Τῆο ιοαίευεγ παακί, 
οὗ οοµγ8ο, Ὁο Ἠπτοὰ ο ννπαίονογ ἵ πέσεκκα 
/ {νο Ῥηγροςρ αἀθεγίεά {ο ἵπ Όνο ρτεσσάἶπρ 4η 
Ὁ]ουνίης Υ6ΓΕΘΝ, ---- ΠαΠΙΘΊΥ, Ολοῖτ Ὀτπρίης Γοτίι 
πηο]ι Επί, απά πο Ῥγοπποίίος νοτοῦγ οὗ Όνα 
ρ]οτγ οὗ Οσ4. 

8. ἐδοξάσθη.] Ἴϊνο Λοτὶκε Ἰά Ίνοτο ἔπκον 5 αἲ 
νογ. θ., Ἡ στο οο Νοΐςθ,. "Ἵνα 18 αφοᾷ ας ὅτι, , 
πι ἵπ, 20. ἵν. 1π. Τα καὶ 18 ποῖ, 48 πιοβί {Γοπ]- 

πιεΠ{ΠἴΟΤΒ 8αΡΡΟΒ6, Γοτ οὕτω οἵ ὅτε, Ὀαί νο πιωςε 
τερεαί ἐν τούτῳ [τοπ ἴα ρτοσθάϊηᾳ εἸπαςο. ο 
ΧΙΙ. 90. ἐν τούτφ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ µαθηταί 
ἐστε. ΒΥ γενήσεσθε ἵ8 τηθαηέ, ννΏ]] γραἰ/ή δε. Ἠονν, 
παπά ἴπ νμαί τθβροο!ς {πε Εαέ]ετ 19 σ]οτιβεά Ὁγ νε 
ἀἱδοίρ]ος ο 5 Θοη Ὀτίπσίης Γοτί Όνε Εγαίς οἳ 
Ἠο]ίπενς απά γἱτίπε, ἅς. Ώεε Τιπη. ἵπ Βεσεῃβ. 
ΒΥΠΟΡ. 

9 --- 11. καθὼς ἡ έ µε, ἃο.] Ολτῖκί Ίνοτο 
Ῥτοσθθᾷς ἴο τοπη]πὰ ἔποπι οΓ ης οἵνη εἰπρα]ατ Ίονα 
ἴο Όνεια, απά Ἰο]άς ου Γοτ Οπεῖτ Ἱπηαίίοι Ἠΐ8 
ο/η επαπιρίε ἵπ ἀοΐπῃᾳ να ννοτκ οἱ Όνα Ἐανετ. 
Καθὼς πιά καὶ ΠΙΣΥ ὃς τοπάετεά φμαπίορεγε ---- (απίο- 
Ῥεγο. (πι) Οὔνετα, Ἠονενετ, αφ 'Ἱαπιρο, 
ἴακε [χο 86Π8ο {0 Ὄρ ας ---δο.. Όθνογε, ασαἶη, ἴακο 
Όλα καθὼς ἴο φἱρηί[γ είπες; απᾶ ιο καὶ νο τε- 
ρατά α5 α αἴπηρ]ο οορη]α 5 νο] ννου]ά τεφαῖτε α 
εοπιπια Ἀβίετ ὑμᾶς. Βαί Όνο ἤγεί-πποπίίοπεά Ἱη- 
(ετρτείῖοη 8 Ρτο[οταῦ]θ. Ίο ννοτᾶς µείνατε ---- 
ἐμῃ ατα εχρ]αϊπεά ὮΥ πιοξί Οοπηππεπίαίοτς, “' σοπ 
Ώἴπας ἵπ νε Ίονο ο πης,”” οτ «το Ίονε πιο... Βαι 
Όναί 5εηφο σαη ομ]γ ὃς {ο]εταίοά Ὦγ ἴἶνο «Ώπησο οΕ 
Ραποίυαίίοῃ ]ηεί πποη{]οποά, Πούι που Ὕανσῷ, πδαά 
6νοτ, ατθ Παβία {ο πππο] οὐ]εσίοἨ. Απά Τε 18 
Ὠθίίοτ, νι Οαπιρὺ., ἴο -. Όνο 8οη»ο Το Ὀο, 
“ Οοπίίπιαο {ο Ὦε Ῥε]ογοά ὮΥ πιο,” “Κεερ γουτ 
Ρ]ασς 1η τηΥ αΠεοΓίοης.” 

ΤἼνειν ατα ππεποποά πο ππραπα Ὦγ νο] νου 
πιαΥ οΟΠΗΙΠΙΘ {ο Ῥοβε65ς 8 Ίονο, --- παππε]γ, Ὦγ 
Κεερίπᾳ Εν οοπιππαπάππεηίς, αβΏίοτ νο οχαπιρ]ο 
Ὑνλίσ]ι Ίο Ἰαὰ δοί Ίνοπη ὮΥ Κοορίης Εν Εαι]νοτ”». 

1]. ἵνα ἡ χαρὰ ---πληρωθρ] Ἱ. 6. (15 Όνο Ὀοει 
Οοπηπιοηίαίοτς οχρ]αϊη) “ναί τη 1ου ἵῃ [ας 
γοις Ἰουο, Ρα, απά οὐοάῖεπος] πιαγ ο οπόυπίπασ 
απά ναί ο. 1οΥ [ίπ μα. παν ο... 
νο οοπιρ]οίο απά ρογ[εοῖ.” χνι. 54 αἲ 
αν, 19. 1 ον 1. 4. 3 ολ 19. Χαρὰ ἐν ὑμῖν 
ἀοποίθς ΄“1οΥ ΡΕ] οπ γουγ ποσςουηῖ. 

19. αὕτη ἐστὶν ---ὑμᾶς.] νεα ννοτᾶς ατο πιθαπ 
ο αἸνονν ναί εογί οὗ Ίονο ἵ8 ον]ησεά Ὦν Ἠϊπι ἴο 
Όνοπα, απά οοπκεφποεπί1γ οχροοἰοἀ ἵπ τοίπτη. ΛΑ 
εἰπηί]ατ ατραπησοηί ἵν αποὰ αἱ χὶν. 91. 866 αἶφο 
Μαιν. κκ. 98. Ῥοπι. ν.Τὰ 8. Ἰ ον ΠΠ, 16. 
ΑΑ Ιηβίπησθς ΟΕ Ο] ἆορτοο οἳ αἰἰαοἸπποπί Γγοπα α 
ΓΠορᾶ, τοι. αἀάποςς ἴἶνο οπφος οῇ Ῥγ]αάος απά 
Οπτορίος, παπά Ὦαπποῦ απά Ῥγιμίας, Ἰ ννουι]ὰ αλά 
Ότο γοῖ πποτο το οπο οῇ Λ]οθείῖς, 5ο Επο]ν 
τοργοβεηίοά ἵπ εἶνο Γπἰπηεπῦ]ο ἁταπαα οἳ Εατίρίάςς. 
Ἀο νογ. 105. πῶς ὅ' ἂν μᾶλλον ἀνδέξαιτό τις Πόσιν 
προτιμῶσ', ἢ θέλουνσ᾽ ὑπερθανεῖν. 



' 

10ΗΝ ΟΗΑΡ. Χγ. 14--- 20. 417 

.. . . . 3 . « ς ᾽ ” Π κ) - 5, ϱ Π 

14 ἵνα τὶς τὴν Ψυχην αὐτου η υπὲρ τῶν φίλων αὐτου. ΊΤμεῖς φίλοι µου 
’ ω 3 Σε α , , . 

16 ἐστὲ, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. Οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους 
. ς - 3 σ , ο 3 ων ς / . ε.α 3 3) ῃ 
ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶἷδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὃ κύριος" Ὁυμᾶς δὲ εἴρηκα φί- 

5/ , ει », ᾽ - , μ , ς ο 

λους, ὅτι πάντα ἅ Ίκουσα παρὰ τοῦ Πατρός µου, ἐγγωρισα υμῖν. 
” ’ 3 3 ατα , ο.) Β 

163 Οὐχ ὑμεῖς µε ἐξελέξασθε, ἀλλ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔδηκα ὑμᾶς, Σον 1. 
- Π ς . ς ’ « ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε, καὶ ὃ καρπὸς ὑμῶν μµένη" ἵνα 

., 2Α α..ε Ν ’ 2 ανν Δε / δώ 5 δν » 
11ο τι αν αιτησητε τον Ἱίατερα ἐν τῳ ονοµατι µου, ὃῳ Ὁὑμιω. ΊΤαντα 

΄ ε ο» 2 - .] ’ 

ἐντέλλομαι υμῖν, ἵνα αγαπᾶτε ἄλλήλους. 
- ω ς/ -- α τοι 

1 ἍΕὶ ὃ κόσμος ἡμᾶς μισεῖ, γινώσκετε Ότι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν µεμίσηκεν. 
. εἰ 2 ’ 5 

197 Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἠτε, ὃ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει' ὅτι δὲ ἐκ τοῦ 71 1οηη 1.5. 
3 3 3 ᾽ ΄ ς -” - ’ 3 ” 

κόσμου οὐκ ἐστὲ, αλλ ἐγὼ ἐξελεξάμην υμᾶς ἐκ τοῦ κοσμου, διὰ τοῦτο 

90 μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 
. - 3 . - ο. 

Οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αυτοῦ. Εὶϊ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς 

’ .. ’ τ . Ὀ 5 τμ. 

” Πνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν "ο τομ «24. 
» Ίακεθ. 40. 

’ ’ ς 

διώξουσιν  εἴ τὸν λόγον µου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσονσιν. 

14. ἨΗετο Οηεῖςέ 5ος οιρ ναί (ιοπάςΙΙρ πΙαΥ 
ος ογίποεά; ΠαΠΙΕΙΥ, α5 ἴπ {Πε Ίου Ῥε[οτθ ΠπεΠ- 
Ώοπεά, Ὁγ Κεερῖησ Ἠϊς οοπππαπάπηεηίς. 

15. οὐκέτι ἡμᾶς --- ἐγνώρισα.] Τηε 5επ5ο Ἠεγε ἴ5 
ποῖ γετγ ο]εατ]γ ἀεγε]ορεά, απἀ πιαγ Ρεδί Ὀο εκ- 
ΡΓεςςεά ὮΥ (πα ΓοονΊηςσ ο... γοτβίοη : 
«Π αγ Γγίρπάς ,] {οτ 1 πο Ίοπσες βίγΙε γοι δ5εγ- 
παπί», 5ἶπος νε 5ετναπί [ἀϊβετεί]ι {τοπι {πε [παπά, 
{παβιππε] α5 Πε] Κποννείῃ ποῖ Ὕν]αί Πΐ5 πιαρίετ 
ἀοθιι 3 (1. 6. Ἠ]8 ρ]απς οἱ αοίἸοπ). Βαΐ γοι Ἰ 
σα Γγὶ [απά αδ εαο] 1 Ἠανε {τεαίεὰ γοι] 
αἴποςο π/ηαίκοθυε; 1 Ἰαγε Ἰεαγπεά {Τοπ πιγ Ἐ- 

ο νετ ἵ Ἠανο πιαᾶε ποννῃ {ο γοι [ας ἰτεαί- 
Ίπσ γοι ην πε πιοδί πητεβετνεὰ οοπβάεποε]. 
Ῥοπιε εχοερ{ῖοΠ Ἠανε Ιπάρεά Ῥεεῃ πιαάε {ο (α 
νγοτὰς (ακεπ ἵπ Οπεῖτ οτάίπατγ απά Γ4]] αοοθρίαΠοῃ 

φεγετα] τεσεπί Οοπιπιεηίαίοτ8; ὪἨο, Ώεσαμδα 
ος Τ,οτᾷ Ἠαπά Ὀείοτο (Τακε χΙ. 4.) οπ]]εὰ ἴἶχοπι 
5 μα. απᾶά Ἰαά αἴνγαγς (εαίεά Ἰής ἀῑδείρ]ες 

Πλ αΠαβΙ απά Ἰπάπεςς, νγου]ά Ίετο ἴακο 
οὐκέτι {οτ οὐκ, παπά λέγω ἵπ Ώιμο 8εη5ε ο α Ῥτείοτίία, 
22 Ἐπα[ίασεπ/ Επί ναί 18 α ἤσιτο ποῖ {ο Ῥε Τθ- 
βοτίεά {ο αα Ηδη, απά πε πε οῇ οὐκέτι Γοἵ οὐκ 
{5 Ρτεσατίοις. Τ,απιρε’5 αγραππεηίς ἵπ ἀε[επος οΓ 
Όναο οοπππιοη Ἱπτετρτείαίίοη ατα /{Πο]επί {ο ϐ8- 
θε . Όατ Τ,οτὰ Ἠαὰ, αρ {ο (5 πια, (πστοθ- 
αἲἲγ {ο Όνο ουβίοπα οὗ 01ο ενα] Παβρίες) οα[]εᾷ 
Όνεπι εγναπίς: Ονουρῖι νε Ἰπά πο {γραίεά Έχεπι 
α5 βυεἩ, Απά Όνα {ετπα 8 βηκοορίίῦ]α οἱ α ππ]]άετ 
{πιρτρτείαίοῃ, οοηαἰἀετίηρ ἴἶνα σομπεοίοη οῇ ἀἱδ- 
αἴρ]ε νῖθι ππακίετ; απά Όνας Ἱ 19 ἱπέοτομππρεά 
ντι διάκονος αἲ ον κ. 20. Τ]ε ννοτᾶν οἱ [κο 
νι] οπ]γ Ῥτογυο Ον ΟἨτῖςέ αἀάτορκεά Όνοπι αν 
... μὴ λά μι π -- ναί κ. Ἠπὰ πουετ ο6- 
οσο επργρ κα αεί [ιοπι Πιν [γἱεπάς. 
Ετοπι αγνή. 19, Τε ἵν οἶθατ ές Όνο πάντα ΠιΙΒέ 

(πα ενα Ἰνεκί ΟοπηπιεΠίαίογν το αστεεά) ὃς πάεΓ- 
εισοά γεμγίεπείψ, Ἱ, 6. οἱ αἲὶ Ελπση Ῥτοροτ {ος 
ενεπι Όνει ἔο Κπονν, Τ]ο ἀῑκοίρ]ον Ίνοτο ρτοβοπί 
ντο (π Τππι, οἴννογνον) (ἶνα εκοἱργίς, 1νοβο ὑπίο- 
γίσγία πς α το νο οποίργίς, ιο οἱ 
ζω, (6 οπιραςο Μαι, αχ, Τ1. Τμιίκο νῖ, 16.) απά 

τοίοτε [πνουτες νι Ἰήκ ροσμ]]αγ οοπβάσποο, 
16. οὔχ ων πό. 18 Τ ήν ἵπ ποπ {ο οχοῖτο 

ὄνοσι {ο ρτα η άα απᾶ οὐνοάίσῃσς, αν «πονίηᾳ εἶνοπα 
ον νο οὐ Ισ ήση να αἲ] οἩ Ειρίν κἰάο. ᾿ἘΕκλί- 
γεσθαι ΠνΥ Ίνοτο (15 ο η) ἵνα {ακοῃ, πο κο ΠΠΙΟΙ 
ο{ ελιοίσε, πα οἵ Όνο [σης νο] Τ ἱπιρ]ίον; ππίο- 
εεδσπί Ὀοίπα ραῖ [ον σοηκσασΠΗ; αν Ματ χι. 

Υοι., 1. 2 κ’ 

20. Δοῖς κ. 17. 1 οοτ. 1. 21 ὃς 28. ΕΡΗ. 1. 4. 
ᾖαπιες Π. δ. Τιθέναι, Ἰϊκο νο Ἠοῦ. σω1», απἀ 
Ώπο οοττθεροπάἶης ἴθγπις ΙΠ πιοξί Ἰαηήσιασες, ας 
οβΏίεη {Πο 8εΠ5ο αρροῖϊπἰ. “Ὑπάγητε ἶς τεσατᾶὰθᾶ 
Ὦγ πιοςί Οοπηπιεπία{οτβ α5 Ρ]εοπαφίίο. Τ{έ 18 ποῖ, 
Ἰογγήενετ, ατα 5ο, Ὀα{ 6ΟΠΝΘΥΒ α ποίΙοπ οἱ αοἰϊνΙ{γ 
ἵπ νε ἀϊδοματσε οῇ ἠιεῖτ Γαποίίοης α5 Αροεί]ο5 οἵ 
ΤεασπετΒ. Ἐοτ Ολαί 15 ναί ἶ5 πηθαπί ΡΥ {μα 
καρπὸν φέρ. πα ποτά καὶ ὃ καρπὸς ὑμῶν µένῃ 
Ροῖπί αἱ ο μὐίεγίο; ο[]οοί οἳ ἴιοςαε Ἰαῦοιτ {ο 
εαοσοεεάῖησ ασθς; απᾶ νΠΙςΗ, Ἱαάσίηςσ Ὦγ ενοηίς, 
νθ ποιο Αποιυ παιδί επάιτο απίο {πε επ οῇ να 
ν/οτ]ἀ. Τπ ένο νγοτάς Γο]]οννῖπρ ἵνα ἀεποίθς ουοπέ, 
Τεδι]έ, ΟΥ οοπδεφµεποο. Ἔ]ε 5εηςο ἶψ: ΄Τπας Τέ 
βΠα]] Ἠαρρεπ, ναί υναίενες γε 5]α]] αδἰς (ια 
Ἐαίΐ]οι, Μο. 

1Τ. Ττπ Ομ νογςο, οἳχ Τ,οτᾶ, 1 οοποεῖνθ, ΠΙΘΙΠΒ 
{ο 8αΥ, Ὠναί Ίε Ἠαβθ σῖνοη Ώιαιῃ να Ιπ]αποίΙοῦ5 
ηε Ἠας, νέ]ι (ε Ἠορο απά ἰταδί ελαί 1νογ νν]]] 5ο 
Γ4]Π] Όνεπι α5 {ο Ίονε 6αςἩ οίποτ; οοποοτὰ νοῖπσ 
εβδδεπίἶα] {ο ἐπεῖγ ερἰγέηα] δαο6659. 

18. Έτοπι Όλο αὔονο ἱπ]αποίίοῃ οϱ πια ἴουε, 
ουσ Τ,οτᾷ ρᾳβ88ο8 {ο α Κἰπάτεά εαρ]θοί, ---- ιο /ια- 
ἐγεά ο {ιο ιρογ/ά (οννατάς νεπα; Γοτοννατηϊπς {πεί 
οῇ Όπο ον]]ς {που ννοι]ά Ἠανο {ο επάιτο ἵπ Ἠἱ8 
σαµβο, οχ]οτίῖπς ναι {ο ρα επί οπάιταηςσθ, απά 
οοηβο]Ίπσ Όποια Ὦγ τοπαϊπάϊης (θα οῇ πε ἰτοαί- 
πιοπί Πε Ἰαὰ εχρετίεποθά ἵῃ Πΐς ΟΠ σπφο: 4. 4. 
ΕΙ πι Ὀἱαπιε]εθς απά πποδί Ὀοποβοίῖα] [ο οο]ά 
ποῖ β)ηο]ά πιο Γτοιη {πο Ἠαίτοά απά πποτία] Ρ6ή86- 
ομο οῇ να ννοτ]ά, (1. ο. ο νο απυο]]ονίπσ απἀ 
ν]εκοά ρατί οϱ 18) 5ο ποϊίλοτ νν]] γοιτ ρτοίοοί 
γοι.”. ΜαπΥ Οοπιπιοπία{οτ ἴα]κο γινώσκετε 38 ΔΠ 
Γπιρεγα[ίωα, 1Π ἴο 86ΠΘ γρ/οοί, οοπκίάεν. Βαί νο 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ γίενν, Ὦγ ννη]ο] 1 15 οοπβἰἀθτοὰ α5 4η 
πάσα ινα, 18 πιοβί παίατα].  Πρῶτον 8 πιππΙ(οβί]γ 
ΔΠ αάνογὴ [ος πρότερον, 38 ζκώρθ, Ἰαβ οοπνἰποῖηρΙγ 
ΒΟΝΝΗ, 

19. εἰ ἐκτοῦ, ἃο.] Ἐκ τοῦ κόσμου εἶναι κἱρπίβος 
ἔε(ο Ἐο οοπ{οιπιος {ο ενα ννοτ]ά.. 8ο ἐκ τοῦ Θεοῦ, 
ΟΥ ὁιαβόλου, ἃτο. Ἐοτ (48 Οτο, οΏβογνον) 1ο ἐκ, 18 
Π ἀθποίον ἀρεορπί [γοπε, κο ξ ΠΙΠΥ νοτΥ νο] ἵπι- 
Ροτί αβηηί{η (ο. 

20. οὐκ ἴστι δοῦλος, ἃοι] (οπρατο Μαι, κ. 34. 
}ομη κηἲ, 10. 

--εἰ τὸν νο ῥὰς -α, "αμ, Τ]νο β6ππο ο{ 
Όνομο ννοτάν α6επια {ο ο ἀἰτοσι[γ οοΠΙΓΙΕΥ {ο Όναι 
νο Όνο οοηίοκί τοφιῄτον, Ἔο τοπιονο Οπή 
ἀιΠπου]γ, οπιο νοπ]ά (κο τηρεῖν {ος παρατη- 

ζ0 
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Ομ μὴ ηλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ 39 

1ἱ τὰ ἔργα µὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, 34 

Μι ων  Ιλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά µου, ὅτι οὖκ οἴδασι 9ἱ 

ὑδυριαθ.ἡ, τὸν πέμψαντά µε. 

εἶχον' νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ὁ ἐμὲ 59 
μισῶν καὶ τὸν ἹΙατέρα µου μισεῖ. 

ἆ οὐδεὶ ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὖὔκ εἶχον' νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι, 

αι 519. καὶ µεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν Πατέρα µου. "αλλ ἵνα πληρωθῇ 55 

ὁ λόγος ὁ γεγραµµένος ἐν τῷ γόμῳ αὐτῶν, Ὅτι ἐμίσησάν µε 
ἁδορ 1 δωρεάν. ' Ὅταν δὲ ἔλδῃ ὁ Παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέµψω ἡμῖν παρὰ 36 

ἵωλε νο. τοῦ Πατρὸς, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύε- 

«ΑΟΩΙ. 3. ται, ἐκεῖνος µαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ" "καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ 3η 

ἀρχῆς µετ ἐμοῦ ἐστε. 

εἴν. Βυί [ος (ναί 8οπ9ο οϐ ιο ννοτά Ὑη] τὸν 
όγον Όλοτο ἵ8 πο αιΠογγ. ἜΤῆς βαπιθ ΓΘΠΙΑΤΚΒ 

νν]] αρρ]γ ἴο ναί πιοίμοὰ οὗ Ἱπίετρτγείαίοη (οὔ- 
1οοοπαῦ]ε οἩ οίλετ ρτοιπ(ς) νήσο] 19 Γοαπάεά 
οµ {6 196 οῇ εἰ {ο εἰσπίῇγ αφ. Ἔ]α δεδί πιοὰς οϐ 
τοππονίπᾳρ (ια ἀπΠο]γ Οχαί πας Όδεῃ ἨἡἸχοτίο Ρτο- 
Ρουπάεὰ ἶ9 λαί οἳ ῬἨΐπα., νν]ιο αθείσῃς {πε {ο]]ουν- 
1πσ86η56. “ΙΓ νου Ἰναὰ αἁπητίεὰ απά οὔδογνοά 
ΙΠΥ ἀοοίτίπα, ἴπ6γ νου]ἀ αἀπῃί απά οΏβοτνα 
γοιτ. σέ 1 Ιπνο]νος 5ο] απ αποπια]γ οῇ Ίπη- 
ριασο ας Τ πιαδί Πορίίαίο {ο αβοτίῦε {ο {πα Εναπ- 
εἰ]δε; Ὀδσπιαβο, (Ἰλουισ]ι Ἱπαθπίινο {ο να πίσετ 

Ἰ4ΐἱοπις οῇ {ιο Ἰαηριασε, Υεί ο ΠΟοΝΊθΓθ 80 ΟΡΕΠΙΥ 
βοΐς αἰ] τα]ος αἱ ἀεβαποςρ. Νο ἴο βαν Ομαί νο 
ᾖ96 οΓ {ης {Θθηςος ἵπ {ο απ Η]ιοίίοαί οἶπαφα Γοτρίάς 
{Π]5 86η86. ἾἸπ οποτί, 1 νο ννοι]ά αττίνο αἲ (νο 
ὑγα(Ἡ, οἩ αΠΥ ἀἰβιου]{ ραβρασο, νο πηαςδί ποῖ ἑαππρεγ 
γη] πο 86Ἠ96 οἱ αΠΥ ννοτὰ, ΠΟΥ ίταῖη νο ἔοτσοθ 
οῇ {ο ἴ6Π865; Ὀιαί 5θεΚ 8οππο πιοάς ο οχρ]απα- 
οι ννλ]ο] ππαΥ ποῖ Ἰπνοῖνο αΠΥ αποπια]γ. Ἰπ 
νο Ῥτεβοπί Ἱηδίππος, (5 πιαγ Ὦο ἆοπε ὮΥγ οοη- 
αἰάθτίπσ {ιο αβηγπιαίυο επαποϊαἴίοη 5 ἀερεπάεπί 
οἩ {να ᾖηροί]είσαὶ εἰ 48 πιοπηῖ [ο ὑππρίη αἶκο 185 
περαἶυο, Ἱ. 6. “1 ἴἶνεγ Ἰανο ποί οὔδοτνεά ΤΠΙΥ 
ννοτάς, ποθϊίηθγ νυν] {πογ οὔεοτνο γουγς.”. Οπ 
οχαπηΙπα{ἶο, [ απ ναί Ἠλαίηνγπι, απά βοππθ ος να 
θατ]γ πιοάστη Οοπιπιοπίαίοτ ἴοοκ ο ννογάς 
οφµἱυα]επέ {ο α ποσα(ἶνο 5οηµίθηςσα; Ὀπ{ /ιοιυ Επ9 
πτοφβο, {Π6Υ 8θ6τΏ ποί {ο Ἠανο Ώδεεῃ 4/4Τθ. 

2]. διὰ τὸ ὄνομά μου] “΄οπ πιγ ποσοοιηῖ,. ἔέΓοτ 
γοιτ αποἨπηθηί {ο πηο.”. Απά, (ποτο[οτα, Ὑν]αί 
Ώνεγ 4ο {ο γοι Τ τορατὰ α5 ἆοπε {ο πιγκο] Οὐκ 
οἴδασι. Τηϊς Ἱπιροτί ποι Ιπνο]απίατγ ἴσποταπος, 
Ῥς 9ο] ρτούισεά Ῥ]πάποςς ας {ο ιο ἴτας παίητο 
οῇ ιο ον]άσπορ ο α Ὠϊνίπο Ἱοραί[1οῃ. 

93, εἰ μὴ ἦλθον, ἃο.] ἜΤ]ς νοτςε 8 οχεροίἶσα] 
οἩ νο ρτοσθάίπα, απά οατ [,οτὰ (15 Ἱαπιρο οὗ- 
βογνος) “' ἠιοτοῖπ οποομηίοτ» α- ἴποιί ατσαππθηῖ, 
νήσο) ππὶση{ί Ὁο ρ]επάεά ἵπ οχο»ο ΟΓ χο ΡοΓβΟΙΒ 
ἵπ απθβΙίοἩ, ιαί οι «ἰππρά /Γγοπι ἱσπογαπεο. 
Τη] ο ονοτίήγης, Ὦν ἰνοννίης ναί νοίτ ἴμπο- 
Τ4ΠΟΘ πΠά Ρ6ΓνΘΓΑΘΠΟΡΕ Νθγο ΙποχουραΡ]ο, Ῥοςσ 9ο 
εβ]οίοηί Ίπραπα {ΟΥ νο πα πποπί ο α ἀποιοζσάσε 
οἱ ἶνο τγη(]ν Ἠαά "σοι ρτον]άσὰ, ου. Ὦγ πίετηα] 
παπά οχίογηα] ονἰάσῃποο, ἵπ ἀοοίτίπος παπά η παῖγα- 
οἱοβ.”. ΄Αμαρτ. ΠΙΒί πο ο ἴπκοι (ΗΕ ΠΙπηΥ) 
ο αὖπ ὑπ σοπργα!, Ὀπί οὗ Όνο αἶπ ἵη ααθρίομ, εἶναι 
οϐ το]οσίίηρ ιο Πορεία. Έτοπι ἴἶνο απο σα] 
οπικο νῦν δὲ οὐκ ἔγουσι, ἃο., ἵξ πρρθαΓ ναί ιο 
βοη5ο ης 18, "1ου ννου]ά Ίανο Ώδοῃ, οοππραΓα- 
εἰνο]γ, ἵπποσοπί οῇ [ο εἴη,)  νοτο ννου]ά Ίανο 
Ῥ6ςὴ 8016 οχουκο Γου (πο. 

0, ὃ ἐμὲ µισῶων ---μισει.] ἨἜΤηϊς ἵα πιοαπί ἴο 
πιπτ]ς, απάοτ α σερ ερα{ πβκογίίοη, νο εἰπ[α]ησκε οἳ 
ἐιεὶρ οοπἀποῖ, ἵπ ρατίίου]ατ: ΠαΠΙΕΙΥ, Ὠναι Ενοίτ 

Μαίτοά απάἀ τε]εοῖῖοπ ο{ Ἠίπι απάἀ 19 πι]φεῖοπ, απά 
Ἰη]ατίοις Γγθαίπιθηί οὗ Εΐπε, ννας, ἵπ {αοι, ἆσπε το 
ης Γαὔλενγ. ν. 34. Ἠοτε Όπο αβεετίῖοη οἳ ν. 3232. 18 
τοβιπηθᾶ, (11ο νγοτάς ος ν. 29. Ὀεῖπρ ΤΠ 8οππς Π]ρῃς- 
πτο ρατοπίμείίσπ]) απά ινε ργοοί οἱ Ὠ]νίπε πη]εείοη 
{τοπ πιῖγαε]εκ ἵ8 αἀνετίιεά ἴο. ἼΠεῃ α οοπε]ηβίοῃ 
19 ἀταννη. Ότ, α8 Ταππρθ οΏδεινος, “νο Ἠανε α 
εοπαΒίοπαἰ ργοροδίίοπ 80 αβειπηθά, Όναί, ἤγοπι α 
το Ρα {α{1ο οἳ Όιε απίεεράεηά, Ένετο τοβ]ίς α τεΓι]- 
{αποῃ οὗ να οοηβεαεπ!.”. (Βεε Βρ. Ἰατυαγ- 
ἴομς Ἰλ/οτκς, νΙ. 920.) Τε 8επ8ο ππαγ ὃς ιβ 
εχργθβδεά: “' Βυΐ πον;, αἰλοιρ] (ηθεο πιίτας]ες 
Ἠαναο Όθεν Ἠτουρηί Ὀε[ογο (νεῖίγεγες, Υεῖ ΕΥ 
Ἰανε οπ]γ ργοάισεὰ πίτες απἀ Ππ]ατίους οοπάποῖ 
{ονατάς ππε, α οοπάποί (αστεεαβ]θ {ο ἴἶνε {ο 
ἵπσ α58ΙΓαπος) ἀῑτεοίεά ασαἰηδί παγ Εαίετ Ἰκο- 
νο... Τη 9 ἵς ἱππρ]]θά να εσπδεφµεπες πΏονο 
εχρτεβεεἀ αἲ ν. 22. πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς 
ἁμαρτίας αὐτῶν. 

. ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῃ.] Τ]ο οἸάετ Οοπιπιεηία- 
ἴογς ππαπίαϊῃ Ὠναί πε 5οηεο 18, '' Βυί χα ἶ9 οοπιθ 
ίο μι. Οναί ιο Ῥοτίρίητε παρ Όε βα]β]]οά ς 
νπ]]ο πο Ἰαΐοτ οπθα ατα ο{ ορίπΊοη ἴαί ιο ἵνα ἵ8 
Ἠετο, 5 οΏεῃ, ο . ἄπά Οναί Όιο «εηβο Ἰ8: 
“«Νον Ὦγ Ες Ἰανίηα οοΠΠΘ ἴο Ῥαςᾳ πα ννογάς 
Ὑπίοη 1π να Ταν Ἠανο Ὄθεη πιπάο σοοά.” 
Ἴνοεο ννοτᾷς Ὑνοτο ῥγορετίη 8ΡροΚεη οΓ νο επο- 
τηῖες οῇ Ὠανιά ; Ὀυί ας ὨῬανιά ννας α ἵγρε ο Οµπίες, 
5ο {Ἠ6Υγ πτο αεοοπιπιοάα(εά ἴο Ἠίτη, 

96. ὅταν δὲ ἔλθῃ ὃ Παράκ.] Ἴ]ο «οορο οΓ λθ 
ννογάς Ἠθτο ἵς αποθτίαΐης Ὀαῖ 86οπα ο Ἠανο ΏδεἨ 
6ροκοῃ νι νο νίουν οὗ εοβοπίης απ ππρταίοβα] 
οοπηπηιπἰσπίίοη, Ὦν α Ῥτοπιίκο οὗ Ὠϊνίπο αρεῖς- 
ίπησθ, απά ἴἶνο αἱά οἳ νο Ἠοῖν Βρίτε: ᾳ. ἀᾱ. 
ν -- το]οοίοά Ὦγ ιο ππυ]Μταάς, ἵ απι αο- 
Κπονν]εάσεά αν Μ{οφείαμ Ὦγ νο Εαίλοτ, ντο, 1η 
τλ-ᾱ οΕ Οπ]ς, ννΏ] εἸνοτί]γ κεπά γοι ἴ]νο αἰάς ο) τ]να 

οἱν Βρίτι, ἱμ] Της 1 σον 
--μαρτυ π οὃ. 18 14 οχρ]α]ῃ 

ελωοεί κνν- δν ρδκεον θά λος οΓ δω. 
πτσαπηοπίς ναί Ἴναν δει (παρα, α. ᾱ. “Το 
Ἠοὶῖν Βρίτίξ ννη] οπ.8ο ναί πιν ῬογκοἨ, οομηφο]ς, 
ἀθοᾶς, απά ννοτκα, επ] ο ποτ απά Πποτο 
Κποννη,. ος, 8  ἵς καῖά ἵπ αν. 14. ἐκεῖνος ἐμὲ 
ὀοξάσει. Τηο ννοτάς, Ἠοννθνοτ,. οππποί πάπηῖ οὗ 
Οναί 86Πβο; απά ναί Ότο καπ] εἰσπίβοαπίίοη ο 
μαρτυρεῖν ἵ9 Ἠθτο {ο νο τοἰπ]ηθὰ, 8 ρ]αίη ΓΓοπα ο 
ποτ νοτεος {ΟΥ ο οππ Ἰνητά]ν 8 Ώνο ννοτὰ 
μεθ {π νο 1ο] ἀἰΤοτοηί 5θη9ος νυν λήη 9ο ελοτί 
Άκρασο. Τῆο ἴπαο Ἱπτετρτοϊαίοῃ 8θεπ]ς {ο ὃο 
Ονπί οὗ Ὀνο αποϊοπῖ απάἀ οατ]ῖογ πιοάστης, Ἱ. ο. 
«Ὀνο Ἠο]ν ή, νι] Ὄθατ Ὑνήίηοςς {ο παν Λήος- 
τα ὃν νο πτασυ]ους αρἰτιιαϊ σἰβς νι 
το ὖν Ἠνο νν 1] επάονν Ὀεἱίδνοτς ἵπ πιο.”” 

ὤτ. Το ενα Γοβίίππονν ο 1ο ΠΙοἰη δρὶγα Ολίκε 
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ι ΧγΥΙΠ. Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μὴ σκανδαλισθητε. ᾿Αποσυναγώ- 
΄ ς ο 9 ο 5/ Γη 1 ς 3 Π ς . 

3 γους ποιησουσιν υμᾶς' αλλ ἔρχεται ωρα, ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας υμᾶς 

3 δόξη λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ. 
3 , 2ᾳι ΄ » κ 4 ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν Πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 5 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, 

ο τα όμως ς ϱ ’ αι νά π αλά. α ο. κα. 
ἵνα, ὅταν ἔλθη ἤ ὥρα, μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. 

- ’ ς ον 

[Καὶ ταῦτα ποιήσουσιν [ὺμῖν,] 1.051 15.31. 
Μαιι, 9. 16. 
ατκ 2. τα 

-” Ίκο δ. - 

Ταῦτα δὲ 
κα ον ος 3 - ᾿ ντ 5/ ο απ - . »’ -ὦ πα ΄ ᾽ ι 

ὃ υμῖν ἐξ άρχης οὐκ εἰπον, Οτι μεῦ υμῶν μην. 3Ἀῦν δὲ ὑπαγω πρὸς τὸν 
2 ἁλα εί κ ” υ ω, ος να 3 

6 πέμψαντά µε --- καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ µε" Ποῦ ὑπάγεις; ἆλλ 
Πλ 2 

Ἰ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. αλλ᾽ 

ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν: συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν 

αάάς Εἶναῖ οἳ έλα αρος!{/ες απά αἱςεῖρ[ες πεπηβε]νες; 
ν/πο Ίνετε, ἵπ αἲ] τεερεοίς, φυαΠ1Πεά ἴο Όθεατ απῖπῃ- 
Ροασμαδ]ε {εςΙπποπΥ {ο {Πθ Ῥείβδοπ, οΠαταοίες, απἀ 
αοΏοπς οὗ ΟἨηῖεί, αξ Παν]ηςσ Όεεῃ νι Ἠΐπα Γγτοπα 
Ώιο Ὀοεσϊπηϊπσ οἳ Πΐς παη]ςίτγ; αἃ ΤΕ5ΙΙΠΙΟΠΥ 5ο 
πππςἩ ἴπθ πιοτο υνεϊσηίγ, εἴπος ἵξ Ίνας, ἴπ ἴπε 
σΏ5δε οἳ 8ΟΠΠ8, οοπβτπιεά ὮΥ Ῥετεοπα] πιτασ]ες, 
απά Ίῃπ οἴπετε τουσ] Γοτννατά ἵπ Ὑπιῆπς, ὮΥ ια 

15. 

ΧγΥΙ. Ἱ. ἵνα μὴ σκαν»ὸ.] ἜΤ]οῬο Ἵνετο φαῖά 
σκανδαλισθῆναι, Ὑπο, εἴθνετ εἰαπιο]ῖησ αἲ πε ες- 
εετπα] ρονετίγ απά Ἰοψ]ΐπεςς οῇ ος Τοτά, Γογπιθά 
α ντος Ἱαάσπεπί οἳ Ἠΐπι, απά αἲ ]εαςί ἀοιθίεά οἱ 
Ἠΐς Ὠϊνίπε πιϊκεῖοη; ος νο, ΏΌιοαση οοπγίησεἁ 
οἱ Τε, εαβετεά (πεπηβε]νες {ο Ῥε 5ο πΠπεποεά ὮΥ 
Όνο αρρτεμοπεῖοη οὗ εν, α5 {ο αραπάοπ Ώιείτ 
Οληείίαπ ρτοίεβείοπ. (ΤΤπι.) 

3. ἀποσυναγώγους π.] ἨἈεε ἸΝοίο οἩἨ 1χ. 22. 
Αλλὰ. φμίπ ἐπιὸ, παη. "να Γοτ ὅτε, 48 ο[ἴρη. 

---λατρείαν προσφέρειν.] ΔΛατρεύειν ῬΓΟΡΕΤΙΥ αἶσ- 
πῖβες {ο 8ΕΓΥθ6 4ΠΥ Ο0Π8 484 5ἶανο. Βιί ἵπ {η 
Ν. Τ'. απἀ Τ,ΧΧ. ἵτ 19 αἴνίαγς α5εὰ {ο ἀεποίθ ἴ]ιε 
οβετίηρ οἳ εαοτ]ῇσε, οτ τεπἀετῖηπςσ νγογκηίρ απά 
βετνίοε οἱ απγ Κἰπά. ἜΤ]ε 8εη5ο ἶ5: “Πε ν]] 
Οήπ]ς ο 9 τεπἀετῖπσ απ αοοερίαυ]ε βετνίοοθ {ο 
αοά.” Θοα Βαυίπίσαἰ νντίετ, οἶτεὰ Ὦγ Τιαπιρο: 
«Οπιπ]ε εβαπάεῃς «απσαῖπεπα Ίππρτοβοταπα Φα η- 
9 αεί ΠΠ ααἱ εαστ]βοῖαπα εβετι.”. Ὠοάάτ. εήπκε 
Ώινετε ἶ9 Ἠετο απ αἰ]αξίοη {ο βποἩ βοτί ο{ ἀθθάς αφ 
Ώιε αβεακείπαίίοπ οὗ Ῥαα] ρ]αππεά ὮΥ (νε [οτί 
σοπαρίταίοτα, (866 Λοἲς χχΏ]. 14. 5ᾳ.) απά ἵπ ννμ]ο 
Όνεγ ρ]οτίεά: απά οετίαῖἩ {έ 19 Ὠναί Όιε ρτεαίοςί 
εποτπι/ ες τεοοτάεά ἵπ ὁοβδερη5 νγετε ρετρείτα(εὰ 
ὮΥ ιο Ζείΐοια, νο οτρίπαΙγ νετ τε]ρίοις 
Ζεα]οίς. 

3, καὶ ταῦτα ---ἐμέ.] Της 1 πιοπηί {ο ίτασς 510] 
σοπάποί {ο 19 οτἱσίηα] εοπτοε ὁ ππανν-ε)ή Ίσποταπεε 
οἱ ἀοἆ απά Ένα 8οη οὗ ἀοὰ, οπεγνν]ρο {Ίνευ ννοι]ἀ 
Ἠανο Κπονπ Ίου αΏῃοτγοπί {τοπ ἴἶνο παίατο ο{ 
Ῥοῦι {9 ρογκοοιοπ}, απᾶ {ο βαρσοεί οοπβο]αίίοῃ 
{ο Ὀνεπικεῖνεν, α5 ϱαβοτίης {π νο οπμ9ο οὗ Οοἆ 
απά ΟἨτίκη. χν. 21. 'Ὑμῖν αΏπετ ποιήσ. ἵΒ ποί 
Γουπᾶ ἵπ γοτγ πια Μ85., Ὑοτείοης, Εαίμοτς, παπά 
ας Άν ας, δα ιτ] βοππθ ΤΘΠΜΟΠ, οπποε]]εὰ 
Ὁγ Μαιθν., πα, πι, απά Βο]νο]1. 

4. ἡ ὥρα] 1. 6. Όνα πιο Γοτ βαβετίπρ εποἩ σ- 
Ιαπητίον. 

--ταῦτα ----οἷκ εἶπον.] ὮΥ ἰξ ἀρχῆς ἵψ πιοπηί (ἶνο 
Ὀοσιηπίης ωρω η π{κίτγ, νά - μα νο 
εχργεκίση μῶν ἥμην, ος Τ,οτὰ ρεακ» οῇ 
Ἠήπνκο]{ αν οα/γεαίη ἀεραγίρά, κίπος Ίνα πης-- Όνο 
Ροΐπῖ οὗ Ἱεανίηα νεα, ΟΕ Οκ Όνοτο ατα κογοτα] 

ἵπ νο Οπκαίσαὶ ννγέογν; ο, μτ. Εωτίρ. 
ΛΙεοκι. 3551. οκ ἔτι ἑὴ κήσηρ αχ ἶστιν. 309, ὡς 
οὐκ ἔγ' οἶσαν οὐδῖν ἂν λέγοις {μέ ἩἨοιπσ]ίά, 9. 

ν µετέσχον, εἷς ἀνὴρ, 'Ἠρακλίτ, ὅτ' ἦν μεθ) 
{”μῶν, νῦν ὅ' ἐπεῖ κατ’ οὐρανὸν Ναίει, κ.τ.λ. Ἀίπεο, 

Ἠούνεγες, οἳτ Τ,οτά ᾗαᾶ αρργῖσεᾶ 5 ἀῑδοῖρ]ες ος 
Ώιε Ρρεγεεσοιίίοης ΕΥ πνου]ἀ Ἠανε {ο απάετσο οἨη 
αεοοαηί οἳ Ονεῖτ ΟἨγίκίαπ ΡΓο[θδεΙοη, ΙΠ4ΠΥ {ακα 
Ώιο οὐκ εἶπον γεκίγἰοζυείη; α. ᾱ. Ι ἀῑά ποῖ Γω1η αρ- 
Ρτῖσε γοι ος, ο. Επί α5 ταῦτα ΤΙΑΥ ν6ΙΥ ννε]] 
ππεαπ ἴπε (Πΐπσς υνμ]οὮ εποα]ά Ὀείαι (επι αῇετ 
Ειείτ Τ,οτᾷ”5 ἀερατίατε, απά α5 ΟἨὶςί Παά. ποννετθ 
ἀϊτεσί]γ αἀνετίεά οἩ ἴ]οδο εγῖ], 5ο ἰιαί 5ποι]ά 
εεεπῃ ἴο Ὀ6 {Πε 5εη5ε Ἰεγεο. Τηϊ5, Ιπάθεά, 18 
Ρ]ασεά Ὀοεγοπά ἁἀοαοί Ὦγ (νε ννοτάς Γο]]ογψίπα, 
ν/μΙοὮ εασσοςί ία γεαδοπ ΥΥΥ ΟἨτὶςί ἀῑά ποί ἆο 
ές ΠαΠΙΕΙΥ, οἰίμειβεσαιςο θ ννας ίπθη τοδι πεπη, 
{ο οοπα{οτί απἀ 5αρροτί επι, απά Ἠήπηδε]{ {ο Ῥδατ 
Όνε Ὀταπί οῇ ποςε {τία]ς; οἨ, Ώθοαιςο Ἠε ννας (ηεπ 
ροΐπσ {ο βίαγ νι γεια {ος 5οπης πια, απά ἀῑά 
πο ὙνῖςΏ {ο ραῖη {ποπ ῥο/οτε Έχε ἀπῃθ. 

ὅ. νῦν δὲ ών, ὅο.] πε 6οπιπιεηίαίοτς ατα 
ποί αρτεεά οἩἨ ἴ]ε 5οορο ΟΓ {θες Ἰνοτᾶς. ΤΗΥ 
ατε σεπετα]]γ οοηδἰἀετεά α5 Ιπίτοάαοῖησ α πει» δι 
7εεί, ΠαΠΙΕΙΥ, ---- εῑαί οῇ Πῖς ἀερατίατε, (566 Τ,αΠΠρε) 
απά {ιο {οἱ]οννίηπσ 5εηςε ἶ5 αξείσηθά: “Βυΐ πονν 
Όιναί Τ απι ροΐησ {ο Ἠίπι νν]λο «οπί πθ6, ποπο οΕΓ 
γοι αξκείἩ, τς. Βυπί ενας χο καὶ ἵδ φἰζεπορα; 
απά {πα βοπήπηοηί ἵπ ιο ρτοσθάῖηπσ ος ταῦτα 
δὲ ---- εἶπον ἵδ 1ε νετγ ἀεβοίοπί. Απά (πουσ] δὲ 
Ίαν βοππείίππες α (ταηβ](ἶνο {οτοςε, Υοί ια οοπί{εσί 
πηςί ἀεοῖάςο 1ρ/ογε ναί ἶ8 {ο Ὀο αβοτίεᾶ. Τί 198 
Ῥοετίετ (νι (τοί., Ἠλακος, Καῑπ., Τήΐπι., απἀ 
γαι.) {ο «αρροβο {πα υνοτάς {ο Ὀο οοππθοίεὰ πν(ῃ 
Όπα ῥγοεεράΐπσ οἸααδο. ἜΓ]ας ιο δὲ νν] Ῥο, αφ 
οβεπ, αἀπογφα[ίνο. ἜΤηοτο 15, Ἡοννδνοετ, «οπιθίλίης 
1ο, αροφἰορεκύπ, ἴο Ό6 εαρρ]]οᾶ, α. ᾱ. “ Απά 
(πετείοτο 1 Ἰανο (νοασηί Τξ πο "655ΊΤΥ ἴο {611 γοι,” 
οτ βοπιθήπσ αἰπηί]ατ. ἜΓ]ε καὶ ἵπ πα ννοτὰς Γο]- 
Ἰουΐπρ εἰρηϊῇος “' Απά [ναί], 1. ο. (πουρ]ι Τ απι σο- 
ἵπστ) α εἰσπίβοπίοι Πεφποπί ἵπ Βὲ. οὐμπ)ς ννπί- 
πρ. ΕΥ ἐρωτᾶ 18 πιοπηΐ ν ῦ ν ἐρωτᾷ  ΓΟΥ νου παὰ 
πρκος ἠο/ογε. Τ]ο ἀῑδοίρ]ος ατο, Ἠοννονοτ, [ οοη- 
οοΐνοα, τορτονθᾶ, ποί 5ο ΠΙΟ] ΓοΥ ποί ιο πακίπᾳ, 
45 {ος Όνο Γεε]ίης νν]ήοῃ οσσαρίοπθά ἰΐ, ΠαΠΙΕΙΥ, 
δοΓΤοΟΙΡ ; Γοτ ναί ρτοΓουπά στῖοΓ ρτούαςς» 5σηος 
15 απάουνίεά,. ο Ἀμακδροπτο :--- 

«6 Τα σ]ί κοτγον/Ἡ βροπ]; σγοαί ϱγἱο/ ἵς αι, )---- 
Ἱππίπιοά [οπι Ὄσποσα, ἔμγα (ρηρς ἰοημπίμη, 
ὑπσεπίρα προ. "Τηοῖς 6οττονν, Ἠονίθοναι, ννηΒ 
Ρ]αππσαβ]α, ας ρτοσθσθἵηρ Γοπα ραπέ ο γοβρο[ίο 
οἩ νο οσµο: ΟΕ ήν ἀορατίπτο, νο ρίαςο νν] νου 
Ίο ννας ροίΐηᾳ, ππά πο ρ/ρονε ο Τε, ἠπορ] (ποφο 
Ἠπά Όσοι Ῥοίογο ασσορίοά 1ο Όνοιιπ. Ἠονονος, 
οἳτ Τ,οτὰ ἵπ νν. Ἱ--- ΤΙ. ασαἶη αἀνοτία Οποτοίο, απἀ 
ἵπ ρ]αίποτ {οΓΠΙΗ, 

7. συμφέρει --- ἀπέλθω.] Όπ Όνο Πήρη]γ Ἰνοπο[- 
οἷα] οβοσί» {ο Όνο Αροβίον οἱ ήν ἀορατίατο 
Τα, τοπ γα πας: Τ]νο Ηο]ν Βρίτι ο/ῇοσίο 
ππμσἩ πποτο ἵπ νοπα (ππη Ο Ἠγϊί ήπικο!{ Ἠπὰ ἆοπο, 
(1ος ν, 12, 14, ᾱ 10.) Ἱπερατήηρ ο νο α- ποτ 
σοπιρ]οίς Κπον]σᾶσο οἱ νο Βανίουτ, ενα Ὕν]ναῖ 
Πο Ἱήπκο]{ σου]ά οοπηππημίσαΐο, απᾶά αἱκο ΠΙΠΗΥ 
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γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ Παφάκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς' ἐὰν δὲ 
πορευθῶ, πέµψω αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς. Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν 8 

κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιουύνης καὶ περὶ κρίσεως. περὶ 9 

ἁμαρτίας μὲν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ' περὶ δικαιοσύνης δὲ, ὅτι 10 

κ βορτ 1. 1. πρὸς τὸν Ἱατέρα µου ὑπάγω, καὶ οὐκ ἔτι Θεωρεῖτέ µε" "περὶ δὲ ΙΙ 
ι., 5 ’ -” / ΄ 

κρίσεως, οτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. 
{Βαρτα 14, 26, 
4 15. 28. Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ἡμῖν, ἆλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι". | ὅταν 12 

δὲ ἔλθη ἐκεῖνος, τὸ Πνεύμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν 13 

οίπετ εχοε]]επί ρίῇ5, πΘοθΒΡαΤΥ [ος Οιείτ Λροείο- 
ἰο [αποίίοῦ; βαρρΙγίΠς {ο Ίχεπα εἰοαπεπος ἱγτοβίεί- 
ἴρ]α, Ίνα Ῥονγετ οἱ νοτκίπς λα πιοβί Πληδίτίους 
πλτας]68, {ος ιο οοπβγιπαί1οη οῇ Ολείτ {δ8ΙπιοΠ 
οοποργΠίηᾳ 9655, απά τοπάοτίπς Οχείτ επιιά τηῖπἆς 
Ἱπν]ποίρ]ε {ο αἲ] χα ἴεγτοτς οἳ πείς αἀγετρδατίες.) 
ἐν Ες ννας (8αὖς Εαίηγπα.) πε ρ]εαδατο ΟΕ επε Ηο]γ 
τη] (ν Ολαῖ Όνο Εαίΐμοτ εμοι]ά ἆγαιο Όχεπα {ο νε 
50Η, επαί νο ΦοἨ 5ου]ά {εασ]ι ἴ]χθπα, απά πε Ἠο- 
Ἰν Βρίπι γεγ/εεί Όνεια. ον νο ἔννο Ητεί (πήηρε 
Μοτο αἰγεαάγ οοπιρ]είαά : Ὀιέ 51] 1 ννας πεσρβκᾶ- 
ΤΥ Γοτ Όια Ειίγά {ο Ὀο αοοοπηρ]ἰδμεά, ΠαΠΙΕΙΥ, να 
Ῥείπρ ρεγ/εοίεά ὮΥ νε -. ρἰτη,) 

ὃ. ἐλέγξει--- κρίσεως.] ἸἜΤ]ς 18 α Ῥαββασο οἱ οοἩ- 
εἰάεταθ]ο ἀηΠοι]{γ, απά Ώπετείοτε 1 ἱ5 πο Νοπάςτ 
Εναί Όνε Οοπηπηεηίαίοτε ελοι]ά ποί Ὦο αρτεεά οἩ 
15 86Η86, 30πΠ1θ {αΚε τὸν κόσμον [ο ΠΕΠ {ιο ιοσγίά 
αἱ (αγςε; οἵἹετς, ἴἶνο «ανν ννοτ]ά, --- ἴἶιο «εις 
οπίη. Απά αοοοτάῖησ α5 ἴΠ6Υ αἀορί οπε ογ (να 
οίμεγ νίενν, (εγ αβδίση ἴο πο ράβδασθ εἰίμετα 
ῥεπεγαί, οἵ ἃ .. 8θ6η5ο. Τ]ε /[ογπιεγ 18 
βωρροτίοὰ Ὁγ Ἰαπιρε: απά πο Ἰαίίετ Ὦγ πιοδί τε- 
οεηί (οπηπιεηίαίοτε, οερθοία]]γ Καπ, παπά Γηΐπα,, 
νο αφείση νο {οονίησ α5 νο Ἱπροτί: “Ηο 
νι] εΊπουν οἰεατ]γ, 1. Όνο ρτοαί επ ο) νε ους ἵπ 
το]εοίίπσ Ἰπο, Ὀγ ἴἶο οοπνετΒίοἩ οἱ ππαῦΥ ἴποι- 
ϱαπάς οἱ ;οννς (τοιρ]ι {πο οβαδίοπ οὗ νε Βρίπς: 
2, ναί Τ νναδ τοα]1γ απ Ιπποσθπί απἀ Ἰαβδέ Ῥείεοῦ, 
ῦΥ (δασµίπσ, (πτοισ]ι (ο Λροβί]ας, ναί (οἆ Ἰαί]ι 
τοσείνεὰ πῃο ΙΠίο Ἠθανενς ο. Ὠναί νο ορροβίοι 
πιαάς {ο ππθ Ὦγ (6 τα]ογς ο) Ες ννοτ]ά 15 ἵπ ναῖπ, 
εἰπορ ΠΙΥ το]ρίοπ γη] Ῥτοναί]: απά Οναί Οπεῖτ 
ΡοΙΙοΥ ουν] ο ]αάσεά απἀ οοπάεπαπεά.”. ἜΤηε 
8606/15, {ποπ {ο Γοἱονήπσ νν., ἴο ο νο πιοβί 
οοττεοί νίεν/: (λουσῃ οχοθρίίοπ πιαγ ο ἴπκθῃ {ο 
ΒΟΠ16 Ροἱπί5 οῇ ιο οχροβίοῃ, απά οἴ]ετς ΠΙΑΥ 
υα ἀοαυεθα], πας πο 5οπ9ο ο) ἐλέγξει 8661Ης {ο 
Ῥο παρίακοῃ. ΕΟΓ εἶπος (45 ΔΙτ, Ώορο αρ. Ῥατκ], 
η ν. ΟΡΔΘΓΥΕΒ) ϱ' ν]οί]οτ {ιο ιοογίά Ὁο (άκεῃ ἵπ 
{8 απ]πη{θά, ου ἵπ {5 τοβίγιοίεὰ 8εηςε, 1 8 {ο Ὁς 
{ίδ οννη Ἰαάσε, ία 5οηΏ5ο οῇ ἐλέγξει ππαδί Ὀθ οή- 
υύπος, πο εοπυϊοί,; Όνοβο (νο ἴθγηας, νο αρρ]ϊεὰ 
(ο α (αυἱ:, οπ]ν ἀῑβοτίηρ ἵπ 15, ναί νο πα νίόι- 
αἱ πιαν Ὁδ /Ηπιδεί{ οοπυἰποεά οἱ 8 θναε, Ὀυί 18 
εοπυϊοίεά ος Πέ Ἱπ ιο Ἱαάρπιοηί οὗ οἱ]οτε.Ἱ Ποιο 
Οπής οοπν/ποθπποη{ί ννας οβοοίοά, απά {ο νν]ναί οκ- 
(επί, 19 ἴαασηί 5 ἵπ νο εαΏαοφποπί Ὀουκ ο 
Βοπρίητο, παπά ἵπ πο οατ]γ Γουοβίαβίίσαὶ νυτίίοτς. 
Ῥθο Λος Ἡ, 4. ΕΥ ἁμαρτία ἵψ πιοππί πο οπ]γ νο 
αίη ΟΡ πδοίεῇ, Όαί οἱ ροτεοουίπρ απά εγµοίἶς 
Όνο Τ,οτὰ οἱ Η{αο, απά οπἀσανουτίπᾳ ἴο βαρρτοθς 
Όνα το]Ισίοη 5οηί (τοπ (οᾱ. 

Ἠ{Ών τοβρθοί {ο νο ππδαπίηᾳ ΟΓ περὶ δικαιοσύνης, 
νο οορί ϱοπιππση(αίογς ατο αρτοσά ναί 1 πιεί 
νοἱοπᾳ {ο ϱΟ]νγ]ίς περὶ ἀοποιίης φιοὰ αἰθίπεί αά : 
παπά αι, (ακοή ἵπ οοΠ]απο ο” νε] νο ννογός 
Γο]]οννίπᾳ, δικαιοσίνη οππ ἀεποίο πο οἵ]νοτ Όναη Όλο 
Ιπποσσησθ απάἀ Ἰο]ίποςς οὗ νο, ἴπο Απνος ος 
{αφ βοσίίον Ὁγ Ἰὴς Ὀἱουά. με ργουί οἳ Οής (αἰ- 
γοτίεἀ {ο ἵπ νο Ὕνοτάν Γοἱ]οννίημ). ννας Ἠἱς μοΐηπᾳ 

{ο 9 Εαΐπετ ἵπ Ἠεανεῃ, ον]ποθα Ὦγ Ἰή5 τοεήτγος- 
Ποπ, απά αἱ5ο ὮΥ Ἰή5 φοπάῖπρ νε Ἠοίγ Βρίτιι ντ] 
πιἰτασμ]ουιβ μἱῇβδ. ἈῬεο Λος Ἡ, 3, 5ᾳ. αν. 51. 
Ῥοπι. 1. 4. 1 095, αν. 14. κα. ΤΠ περὶ κρίσεως πε 
περὶ παιδί Όε {ακεῃ ἵπ να 8ΠΠς 86Η56, απά {λε ἵπῃ- 
οτί ο νε ρτακο ὃε ἀετετιπίπεά ν Όνε ννοτόβ 
Ὁἰ]ονιίπσ; νήσο] πουν 1 {ο ὃς νε Ὠὐυίπε Γπάς- 
ππεπί απἀ οοπεπηπα ο, Ἱ. 6. Όιε οοπάεπιπαίοη 
οὗ ιο απυε]ενίηρ τν οἳ εἶνε ννοτ]ὰ, νν]νείνετ 
/6ννς ο: Ηοαίμοῃπς. Τηο οργίαἰπίη οἳ εμ]ς 1ς Πέπε 
εἆ αἲ ν. 11., ὉΥ ἴἶνα πιεη{ῖοι οἳ Όνε σοπάειαπαἶοι 
ΟΓ ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου, Νε] εχρτεβείοη, Πον/ευ- 
ετ, ἀοες ποῖ (48 πιοδί τεοσεπί ϱοπιπιοπίαίοτς ἵππασ- 
πο) ἀεποίε (νε Ὀοὰγ οὗ νο {εννῖκ] τυ]ετς, οἨΊεξ 
Ρτὶεδίς, ὅτο. ἃο.:; Ὀἳ (18 νε οἷά ΟοπιπεΠ{αίοΓβ 
Οιοισηί, απά ας ἵ Ίνανο «Ἰπον/η ἶ9 αἱ5ο {λε 5εηςο αἲ 
χι]. ὁ].) Βαίαπ. Έοτ Ὁγ νε πιαπ]{εδίαίίοη οὗ νο 
Ἠο]γ Αρίτιε, ἵπ αἲἲ Ηῖς παίτασα]ους μἶβ5 απ ννοή- 
ἀεπία] εΏεςίς, {πο Απίοτ οῇ θἵηπ να οοπάσιηπεᾶ, 
παπά Ἠΐ5 Ῥοννεγ εαρνοτίθά. ἆ ΙΓ Λε ννας ο0Ἠ- 
ἀθπιπεά, 5ο που] Ἠ]ς Γοἱουνετς, ννηοίνετ «εννς ος 
Οεπίί]ε8; απά ρηπίκἨππεπέ ὃο οχεου{εὰ οἩ Όνοπα, 
ὑοί]ι {η Εὐίφ ννοτ]ά απά ἵη ἴἶνο ποχί, 8ο] 866Π1ς 
{ο Ὦ6 ἴἶνο 86ηΏ86 οΓ ἐμῖ5 οΏδουτο : νο 18 
πἀορίεά απά αθὶγ εαρροτίοά Ὁγ Μτ. Βοοίί. ΤΠ τοῦ 
κόσμου Ὀθ ἴακεν ἵπ 18 μπγεκγἰσίεά 5θηςο, οἱ ἴἶιο 
τρογίά αἱ αγςε, να πιοαπίησ η] ὃς να ἶ9 εκ- 

5εοά Ὁγ Μτ,. Ηο]άεῃ, αξ {οἴ]οννς: “Τε Οοπι- 
Γοσίος νὶ ιο ο, Ον ννοτ]ἀ οἱ νο Ἠείποις ϱα- 
ίατε απά ρεπα αἶπ, οοποθγη] ως 
ος μα... Οιτουρ] νε ἀθεαίῖι οἱ τίς, α8 
τονοὰ Ὁγ Ἰής τοβαττοοίίοῦ απά αδοεηείοῃπ {ο {πα 
αἴλοτ; απά οοποεγηίηςσ α Γπίατο { επί, ἵπ 
Νο] ἃ Επαὶ 5οπίεπος π]] ο ραβδεά προῃπ αἲ] 
ΠΘΗ. 

19. πολλὰ] “«πιαπΥ οἴμετ ἀοοίτίπος,” παπε]γ, 
35 ο οπηθηίαίογς 8αγ, οι ο{ νο 
Οοτοπιοπία] Ίανν, ἴπαο τεπιοναὶ οὗ νε ἀῑκαποιίοη 
Ὀοίνθεν ὀθνς απά Οοπ]ο8. Βυί Όνογο 8εετης 
ΤΘΓΟΓΟΠΟΘ αἰδο {0 ἴ]οβο πποτο πηνκίοτίους παπά ερίτ- 
Ἱτπα]. ἀοοίτίπος, εοὴ ας ἸηβήΠοσίίοα ὃν ΓΗ, 
ν]ο] ἐἶνο Βρίτιί οἳ ἐταῖὴ αΏεγνναγάς τουοα]οὰ Ὦγ 
Βί. Ῥαμ]. ἎῬα », Ἰκο νο Τ απ /εγγε, ΟΠΕ 
αἱρηίβος (15 Ἠογς) {ο εοπεργελεπά; παπά νε καπηε 
πηθίαρ]ιος 18 Γ ἵπ ουί Μποεγκίαπᾶ. 

19. ἐκεῖνος.] Ἀροκου οπιρηαἰοπ]]γ, {ο ἀοποίο 
Όνο Βαγαε]είε Ὀοίοτο ποπ ]οπεᾶ, ν.Τ. Τη τὸ Πνεῖμα 
τῆς ἀληθ. Όντο 8 (15 Οτοι, οὔβοτνος) ἴο ἤσυτο 
πρὸς τὸ σηµαινόµενον ᾿ ἶ9, Ἀονενοτ, ΟΓ Πποτο ἵπῃι- 
Ρογίππος {0 τοπιατ] οἩ (ης 4ΠΠΟΠς 80 ΠΙΠΗΥ οὔνου 
τουίς ἵπ Ες (1οκρο], οῇ νο ρεγεοπα(ήη οἳ Ίνα 
οἱγ Β οὐ, Ποια Ῥογεοπα] αοίῖοης Ὀοίηᾳ 

αθοποὰ {ο Ἠάπι. 
-- ὁδηγ. ὑμᾶς εἲς πᾶσαν τὴν ἆἁλ.] Ἰηπ Ῥοσεπα. 
χο Ρτο[εττοὰ {ο ο ΟΠΙΠΙΟΠ γετείοη Ολαῖ 
οἳ Οαππρὸ., Ἰλοῖς., απά Ἀθννο., “«Ιπίο αἲ Όνο 
τα. Τε, Τ Ἠανο εἶπος Γουπά, 19 πἀορίεά ὃν 
Βρ. ΜΙάά]οι., νεο τοππατκς να α Ἠθγο ἆθ- 
ποῖςς πο γή ωπίνογκαἰζη, Ὀαῖ οπ]γ ἵπ τοίετεπος 
το νο ραγήσυ]ας αρ]οοί. Ἡο ἆοει ποῖ 8δεπα, 
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τὴν ἀλήθειαν" οὗ γὰρ λαλήσει ἄφ᾽ ἑαυτοῦ, ἆλλ᾽ ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλή- 
32 ανν ο ου 3 ω ι / 5/ 

Ἰ4σει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Εκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, Ότι ἐκ τοῦ 
- 3 ” εο 4 5/ ς Δ / 

16 ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεί ἡμῖν. " Πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατὴρ, ἐμά ἕνα ΙΤ 10. 
.. - ν μμ κ. 5/ Ε ϱ ον μα / πε πω ο 
εστι διά τουτο ειπονγ, οτι ε του έμου λήψεται, καν αναγγελεῖ υμιΥ. 

3 ο ’ ’ « 

16 Μικρὸν, καὶ οὐ Θεωρεῖτέ με καὶ πᾶλιν µικρὸν, καὶ ὀψεσθέ µε" Ότι 
7 πο ΄ ι ᾽ πι ’ Εἳ . 3 - 9 ” 2 ” Π 

1 εγω νπαγω προς τον ατερα. ιπον ουν εκ των) µαυῇητωγν αντου ποος 

Ε) ο ’ Ίω ος 3 ω |. ἀλλήλους" Τί ἐστι τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν, καὶ οὐ Θεωρεῖτέ µε 
ν. καὶ πάλιν μικρὸν, καὶ ὄψεσθέ με καί 

υ] απ 8 ς ’ Ν Δ 
οτι εγω νπαγω προς Τον 

. ασ. - «ὶ ΄ 3 ’ 2 Ξ 

18 Πατέρα; ᾖἔλεγον οὖν Τοῦτο τέ ἐστιν, 9 λέγει, τὸ µικρὀν; οὔὖκ οἵ- 

19 δαµεν τὲ λαλεῖ. Ἔγνω οὖν ὃ Ἰησοῦς, ὅτι ἤθελον αὑτὸν ἐρωτᾷν" καὶ 
εν -” . 2 3 αυ 

εἶπεν αὐτοῖς' Περὶ τούτου ζητεῖτε µετ ἄλλήλων, ὅτι εἶπον' Μικρὸν 
- »”, 

90 καὶ οὐ Φεωρεῖτέ µε, καὶ πάᾶλιν μικρὸν καὶ Ὀψεσθέ µε. ἁμὴν ἁμὴν 

Ἠονγενοτ, {ο Ἠατο Ώθεῃ απγατθ {μαί {Ἠε {οτοθ ο 
τὴν ἆλ. Ἠπᾶ Όθεπ Ίοησ ασο Ροϊπίεά οαί Ὁγ Τε 
ΟἼετς, ἵπ Ηΐ5 Ατς Οτῖτ. Π. 1. Φ., ππετε ηε αἀάιοες 
οὔετ εκαπηρ]θ5 ἔτοπα 1ο5ερἩ. Βε]]. 1. απἀ Ῥ]αΐο 
ΑΡροϊοσ. ἵπ Πίο Βοοταίες (ας αἀάτεςςεν Π5 
Ἰαάσες: “Ὑμεῖς δέ µου ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 
ᾗ πνου]ά τεπᾶατ, “' χε ννηο]ε ἔτι, 1. 6. υπίπουί 
απγ Οήπς Ῥείης Κερί Ῥασ]ς, α5 αἲ Ργεςεηέ, ΠΤοπι ΟΙΓ- 
ουἸηδίαποθ». Όατ Τ,οτᾶ 8ΕεΙΏ5 {ο Ἠανε Ἠαά ἵπ 
νίευν ΡΕ. κχῖν. ὅ. ὑδήγησόν µε ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου. 

---οὖ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἁο.] Ολεῖδί Ἰετα 
οὗ Ώια ἨΗο]γ Βρίτϊϊ α[ῖεν ἔἴιο ππαππεγ οὗ πιετι, 

45 ο{ α Ἰ,εσαίε, νο οασ]ῖ {ο 8αγ ποίβίης Ῥαἱ ναί 
Ἡο Ίαβ Όδεῃ Ἰπβίτιοίεά ὮΥ Ἠϊ ρεϊπεῖρα!: α. ᾱ. 
««Τηο Ἱπεπασίοη ἀε]νετεά ὮΥ νε Ἠοιγ Βρίτίί 
η πο νε ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, 5µο ατλγίο, Ὀαί αστοεαὈ]γ 
(ο επε ἱπ]αποίομς απά ἴἶνε γη] οἱ ενα Εαίιες ; απά 
Ώιετε[οτε αὈφο]α{ε]γ ἴταθ απἀ ἀῑνίπε. ΊΝαΥ, ΠΙΟΓ6- 
ουετ, Ἡς γη] ποῖ οπ]γ ορεπ ουί {ο γοι {1ο Ἡο]θ 
ἐαῖἩ οἳ ἀήπρ ἐ, Ὀαΐ αἶκο, α5 οβΏεη α5 πεεά 
ε]ια]] τεσαίτε, ““ ᾖᾗο κ {6]] γοι (ήησς Γμΐηγε, απᾶ 
οὗ νυμίοἩ Ἰ Ἠανε εαἷά ποϊμίησ {ο γου:ῦ. (Έππι.) 
ΠΑΙΩΕΙΥ, πν ναί θα] Ἱαρρεη ε/πε {ο ἴ]ν ννοτ]ἀ αἲ 
Ίατρε, οἵ {ο πο 1εηδὶι Ῥοορ]θ, οτ {ο {6 (Ἠατοῃ. 
ῴροᾳ Αοῖς χί. 58. κκ. 22. αχ]. 11. 1 Τιπα. ἵν. 1. 2 
Τήπι, ΠΠ. 1. 2 Ρεί. 1. 14. (τοί.) 

14. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξ. δτο.] Πο 2εορε οϐ {ο νγοτά 
α6οπι» {ο β6, {ο αἶονν (ναί ἵπ αἲ] πο Ἠοίγ Βρίγί 
αλα! τενοα] απᾶ {οποἩ, Ἡς νυν] Ἠπνο {π γίον ια 
ρ]οιγ οἳ ΟΜήμε; ος, ναί αἲ] ννη]οὴ Ἠς ἴδασμεβ 
1 (οπᾶ πετεῖο. 

15. πάντα ὅσα ἔχει --- ἐστι] Τ]ερο νγοτᾷρ ἀεποία 
Οιαί Όχετο ἵς Ένα πιοβί Ἱπιππσίο οοπηθοίίοη απᾶ 
Ροτ[εςῖ οοπηπιαπΊ«γ οὗ σομηβε!, νι], Γεε]ίηᾳ, εη- 
6ΙΡΥ, απά ορεγαΐοη Ῥεΐνεεη νο Εαίπετ απά 11 
Βομ, απά ο0ηβθφπεΠ!]γ ναί Ένα οπιι9ο οὗ νο ]αΐ- 
ἔοτ 1 Όναί οὗ Οσα. (πζναη.) Τής νν]ο]ο ραββασο 
ἵ οχεεοπγ αὐαρίιοᾶ το ο αβ]] Ώπο ἀοοίτίπο 
οἱ ἴνε ΤπήπίΕγ ασπίηκί νο Βοοϊπίαπα. “ Εοτ Ἠθτο 
ατα Περ Ῥεγεσπη οκρτο»ε]γ ἀκάπσαιε]οά [τοπι 
οπεῖ οἵνετ, απά γοί απποησ {θπι (ἶνο ο/οβρκέ εστ- 
πεεῄίοσ ἵν πα] {ο εαλήκε, ο σῖσγη αφεγίρρά {0 
(επ {κ πα! ; απᾶ γοι Ονή ὮΥ πο ἹπσαηΣ ρτος])πάρβ 
Όνο καρροάση Όναί νο Έοη ἵ νο Ἠοίτ ο Ίνα 
.. απά Όνε Ηο]γ Βρίήε Όνο Τ,οσπίο οὗ ουἱι.” 

| - τοῦτο εἶπον] Ἱ. ο. ξ νυν 1π 9 4οπρο Εἶνπί 
καίάὰ. 
16, μικρόν. 88. διάστη Ῥόνου ἠστὶ ΟΥ ἔσται 

ο, η καὶ, Γοτ ὅτε, ὦὰ [νο 1.” οὐ 
Ῥγου, (ον Ῥπε, Της κ 4 κίοπα, Ός 

ἀε[σαες οτπα οὗ οκρτορκίσῃ {ο ἄσποίο απο {η/ 
ἀταδι, "Οψφεσθέ µε ἵπ [ου μάλιν ὄφ., «ροκοῃ οἱ ή 

ν]ειρ]ο αἀγεπί α[ίετ {να τοκυτγευίῖοηπ. Τ]ηο πεχί 
ψ/ΟΓά5 ὅτι ἐγὼ --- Πατέρα ατα ποί εαἲἰ5ίασίοτί]γ εκ- 
μην ΡΥ απγ Οοπιπιεπίαίοτ. Τί εμοι]ά 5εεπῃ {ο 
6 απ ε)Ιρίϊσα] πιοᾷε ο{ οχργεβείοπ, οῇ νλίο]ι λα 

56ηςο ἶ5; [ΤΙ αςο (ῖς Ἰαησαασε] Ῥθσαμςαο Ι απι 
ροΐπς {ο ία Εαίμετ.”. Ἰπάεεᾶ, (ποισὶ ερεακίησ 
οἱ ροΐπο αισα, απά ἴθη οοπιῖπσ 5Ποτί]γ, νυου]ά 
δασσεςί ιο Ἰάθα οὗ οΠΙΥ α ἴΕΠΙΡΟΥάΤΥ δίαγ, Υαί Τε 
που] ποί 4ο (λαί ανν εποισῃ {ο 6 απἀοτείοοά 
απ] α[τεγ ἔιο ευοπέ: Υπο 15 αἲ] Ειναί ους Γιοτά 
Ἰηίεπάεά. Ίο 1 νγου]ά «οτνο {ο οοπβγη ἰχείτ 
Γ4161, ας Τξ πουν «Ἰοσταά {αγ ΒΟΙΤΟΥΥ. 

17. τί ἐστι τοῦτο, ὅτο.] Τ{ Ίας Ώθ6εῃ (Ιλοισ]ιέ 5ΙΓ- 
Ρηβίπςσ (ναί {πο Αρορί]ες εποι]ά Ἠανε {α]εά {ο 
οοπιρτεηεπά {πα ννοτάς οϐ ος Τιοτά. Βιί ἴ]να 
Όήηρ ἶ5 θαβ!]γ αοοοππίοά {ος, επ ννο οοηθἰἆετ 
Ώχεῖτ οοΠΕΙΞΘΠΘ55, απά ΤΕΠΙΕΠΙΡΕΥ (αί {Ίου Ὕνοτα 
Φγεαἰοίζυε, ρεΓμαρς ἐπίεπέοπιαί{η οΌδοιτε, απά οπ]ν 
{ο Ῥε απἀθτείοοὰ αἴτετ πεῖτ Πα]β]πιεπί. Ἠοσίάος, 
ια τς ψρνη- Ῥετοθρίίοης5 Ίνετο ο]οπάεά Ὦγ ἆεερ- 
τοοίεὰ Ρτε]αά]σς», α5 {ο (πο {οπιροτα] παίατο οΓ 
Ομτῖες Κἰπσάοπα, απά ἀπ]]εὰ Ὦγ ἰΠαῖτ εχοεςς οῇ 
ΒΟΤΓΟΝΥ/ οἩπ Ἰοατπῖησ ναί, Ναίευετ πιὶσΏ{έ ο {ια 
{11 5εηςο ο{ {ο ννογᾷς, {αυ ννοτο, αί Ἰθηςί, {ο ο 
ἀερτίνοά οἳ ιοῖτ Τιοτὰ. ᾿Τ]εϊγ στοαίθςί ρετρ]οσὶ- 
{Υ, πο ἀοηβί, ννας νυν] πα Ἱνοτάς ὅτι ὑπάγω πρὸς 
τὸν Πατέρα, Νίο] νου Ίνοτε ποί 1Κα]γ {ο πηάθγ- 
βίαπά ἵῃπ πο {τας 86πΠ8θ. ἜΤ]6γ πηὶρηί, Ιπάσαά, 
οοπαρτε]ιεπά ναί που Ὕνοτο βγεί {ο Ὦο ἀερτίνοά 
οῇ, απά επ {ο τοσεῖνο Ὠπο]ς Ενοῖτ Τ,οτᾶ: Ὀαῖ α5 
Όνου Επι] Ώο]ονοά Εἶναί πο Μοδεία]ι γνας {ο οο/ηΘ 
απά οβίαθ] απ΄ οπτίΠΙγ ἸἹπράοπι, Ώπογ σου]ά 
πππκο πολης ουί οῇ (νο Ἰαδί Ἱνοτάβ. Αί νογ. 18, 
Όιο β6Π89 ΟΡ τοῦτο ---τὸ μικρὸν Ἠα8 Ῥθθη Ι]] Τοργο- 
εοπίσά ἵπ πιοβί {ταπβ]αίΙοης, οπα ΙπαίθΠ{ΙΟΠ {ο 
Όνο 4 Ιοῖς, νν Ισ] ἵς οοττθσί]γ οχρτοββοά ἵπ (ιο 
Ἁγίίπο Ὑοταίοπ. Ἴ]ο οοπβίγπσοίῖοη ἵ8: Τί ἐστι 
τοῦτο Ὁ λέγει, τὸ μικρόν; Ἠεπάοτ, “ναί πιοαπο(]ι 
Ομ Μο ιο]ηή]ο νν]ήο]ι Ίο αροπκοῖ] ο 137. Οὐκ οἴδα- 
µεν, ἃνο, «ο Κπονν πο νν]ναί Ίνα 19 εροα]κίησ ο, 

Ύὓ μονο ννοτᾶς οῇ Ηιο Άροξί]ο8 {ο απο] οἵ]λογ πγο, 
ψ τοΆβοῃ, βαρροεοά ὮΥ ΗοΙΙΠΑΠΗ {ο Ἠανο Ώθοῃ 
Ρτοποιποςά αφίάρ, 

19. περὶ τούτου ζητεῖτε, οι] ἜΤ] βοπίθησο 8 
β..7 τορατάσα απ ὑπίργγοσαήίμο, Ἐν ΙΥ ἴἶνο 

βἴί Εκροβίίογη απ ἀρο]αγα ήν, ννμἰο]ι 8 ποιο 
αηπρ]ο {ο ο Τ,οτὰ, αν Κποννίησ αἲ] Ἰνοπγίς, παπά 
Ὀοίηρ νο] ποφπαἰπέσὰ Ἰνο ντι ννας νου. Ἰηνὰ 
οσο αγίηα, απᾶ Ὀνοῖιγ ἀθείτο Γοτ Ἱποτπππήση, 
νο Όπου ἀαπτοῦ πο πλ [ογ, Ο0οππιρατο νοι. 50, 
Ἐν νο κοπκο η] Ῥο, “8ο Όιοη νο πτο ᾖ6- 
Ἠπήησ, ο, Ἠσονονον, αῃογ αἲ], νο Ἱπιοττοσπίίνα 
πιούς (νήσο τν παρροτισᾶ Ὁγ νο Ῥονο, Ἀντ, Υου- 
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λέγω ὑμῖν, ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ἡμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται 
ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλ ἡ λύπη ὑμῶν εἲς χαρὰν γενήσεται. “Η 3ἱ 
Ζυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἠλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς" ὅταν δὲ γεννήση 

τὸ παιδίον, οὐκ ἔτι μνημονεύει τῆς θλίψεως, διὰ τὴν χαρὰν, ὅτι ἐγεννήθη 

ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. Καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε' πάλιν δὲ 59 

ὄψομαι ἡμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ἡμῶν οὐδεὶς 

εδ. αἴφει ἄφ' ὑμῶν. ᾿ Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ᾽ἁμὴν 59 

ζαπιεφ ], 6. 

.] ᾿ , εωοω 5! ε/! ] 3 ΄ . . - ) 

αµην λέγω υμῖν, οτι οσα ἄν αἰτήσητε τὸν Πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί µου, 
η ο ... »’ 3 5.. 2ο - ὃὸ αν ο. 

δωσει ὑμῖν. Έως ἄρτι οὐκ Ἰτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ονόµατί µου αἰτεῖτε, 94 

καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη. Ἰαῦτα ἐν παροιµίαις 56 

λελάληκα ὑμῖν αλλ ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκ ἔτι ἐν παροιµίαις λαλήσω 
ὑμῖν, ἀλλὰ παῤῥησίᾳ περὶ τοῦ Πατρὺς ἀναγγελῶ ὑμῖν. Ἐν ἐκείνῃ τῇ 39 
ς ΄ ᾽ ο. ρ , πιά. Θ α 9 2 λέ Μ ϱ ἐ ο 

Ίμερᾳ ἐν τῳ ὀνοματί µου αιτησεσθε” και ου λεγω υμίν, οτι έγω ἐρω-- 

Ἰαίτα17.8. τή ; ς ὶ ὑμῶν μα νο δ. τησω τον Πατερα περὶ υΌμων Ἡ αὐτὸς γὰρ ὃ Πωατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι 51 
ς -- » τά ’ 9 ’ ϱ/’ . . - - - 

υμεῖς ἐμὲ πεφιλήηκατε, καὶ πεπιστεύκατε οτι ἐγω παρα του Θεου ἐξηλ-- 

Όον. Εξηλθον παρὰ τοῦ Πατρὸς, καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον" πάλιν 58 
ἀφίημι τὸν κόσμον, καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν Πατέρα. 

εἶοη) Ἰαβ πιοτθ ο παίατο απ αρἰτῖ, α. ᾱ.  Ίγπαί, 
έπεῃ, ατο γοι ἀεραΙπρ 13 ἃο. 

20. ἁἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἃιο.] Όατ Τ,οτὰ ἀἱὰ 
πο, {ΟΥ (ιο ΤΘΔΒΟΠ αΏογο ππεποπθᾶ, σίνο «ΠΥ 
επρἰαπαίίοπ. Απά ἴἶνας Ἠϊ8 βἴ]εηοθ τοι Ρο 5αρ- 
Ροβεἀ {οππθαῃ: “ Υαί 99ο. ναί 1 ανα καιά 
γοι νυν] Απά {αε.. Ἠονενετ, ἵπ οτάςχ {ο Ίποτθ 
ἀεερ]γ ἵἹπαιργθβς εῖτ παπάς, Ίο ροῖπίς {ο πο οἵγ- 
ομπιδίαποςς Ὑνη]ο] 5Ἰοι]ά αποσοπΙραἩΥ πο ογοεηίς 
ἵπ φπεβίοη; ΠαΠΙΘΙΥ, αἱ Πτοί ο 5οττον’ οῇ Πῖ8 
ἀϊδοίρ]ας, απά ἴἶα (πιαπαρ]απί οχι]ίαίοη οἳ {ο 
εν] : 6 {ο στῖο[ ο ιο ἀῑδοῖρίες 8οοή αῇοτ- 
ον (ατηθά Ἱπίο 1οΥ: “' φιαδὶ γοδί πιθίία []ια- 

21. Οι Τ,οτὰ Ἰθτο Π]αφίταίος ναί Ἰο Ίνας Ἰαθέ 
εαἱά Ὦγ α αἰπηί]ο [απη]ίατ {ο πο Ηεῦτενν νυτίοτ 
(48 ἴδα, κχὶ. ο. Χαν]. ΙΤ. χκχν. Ὁ. 9η, ἵν. οἱ. κκ], 
20, κχκ, 6.), απά ποί απΙΚΠΟΝΝΑ {ο νο ΟΙαβείσα] 
0Ἠ63. 366 Ἠοπι, Π]αά, α. 3209. ὮΤίκτειν ἵπ χο 
ϱ)αφλίσα] νντ]ίοτε «ἰσπ]ῇος {ο ῥεαγ ο)ι]άγεπ ; Ὀαί ἴπ 
Όιο ἨΗε]]οπίφίίο οπθ5 πιοδί]γ (45 Ἰθγο) {ο ῥο ἴπ 
ἑραυαΙ. Τ 18, Ἰούννθδνοτ, κοπιθίῖπιος ἵπ ἨιρροσταίεἙ 
ηίοτοβαπσθες νι κύειν.. Λύπην ἔχει παιδί, ΓΓοπα 
Όνο οοηίοχί, ἀθποίο ΄ἰδ ἵπ ραπρς,). 8 εαΠετίπσ 
Ραησ5. "Ώρα αου]ά ο .... ποί Λου», Ὀαί 
(πιο, "Ανθρωπος βἱρπ]ῇον Ἠθτο α ἨπππαἨ Ὀείπα, 
νθλουί το[ετθηος {ο κοκ. 36 το]οίσθα (48 (τΤοί, 
οχρτοβ8ος 1) αποά σοπς Ἠάππαπαπα πονᾶ Ῥτοῖθ 
σαχοπε,  Απά ποί οη]γ Γοπα νο ήπαρ Πδο]{, δυί 
Πα γον)/ {ο Πεγςο]ῇς ΓΟΥ 5 ΒάΓΤΟΠΠΘΕΕ ννας (νου σ]νε 
α. τορτοασ]ι, 8ο ολ] -υοατίης να οοηβἰάθτοά {ο 
ΓΟΝΟΙΣΟ: ΠΟῖ {ο ΠΙΟΠΙΙΟΠ νο Ρρ]οβριτο αποἰραίοά 
(τοπι νο ἀπίν απά αΠοσίίοπ οὗ πο ο)ή]ά, ο Ατὶβ- 
ἰοί]ο οὔκογνος: οὐ πανὺ εὐδαιμονικὸς ὃ ἄτεκνος. 

23. ἴχετε ππὰ αἴρει 3Τ8 Ῥτοκο μία {οι Επίατος, 
Χαρήσεται ὑμῶν ἡ. κ. Α βίοηα οχρτοβείοη αἰσ- 
πΙθγίηᾳ, “«γο κ)α]] Γοο Ἰνοπτίβε] 1ου... Ὦγ τὴν 
αρὴν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμῶν ἵε 18 ππθαπί ναί 
οί 1ον εἰοπ]ά ο απ ἰπτοτγαρίοἆ απά ρογπιαποηές 
ποῖ Ἰαῦ]ο {ο ο ἴπκον ανναν, 48 αἲ] 1ογ Γοππάεὰ οἩ 
Ἰάπααη αβαἰτο πα! Ὄο, 

φ., (λτὶκί Ίνογο απ ὐ]οίπα, ναί ννομ]ά {οπά {ο 
τοργςφς ἰἰνοῖτ πηχ]οίγ [ου Όνο οχρ]απαίίον, νν ή ο]ν 
Ίνο Ἰπά (νουσ]ί Βί πο το μῖνο Όνοια, Ὃν πια πα 
Οναί π ναί ἆαγ οὗ 1ου νου ννου]ά Ίνανο πο οσεα- 

κίοπ {ο ραΐ απε5ίίοΠθ οἩ ἴἶε φυμ]θοί; α. ἆ. ““Ύοα 
ή] Ἰανε ποίλ]πς {ο αδ]ς πηε 5 {ος ναί 51ο] 18 λα 
86Π59 οῇ ἐμὲ . νο. , τν χω Οοπιπιεμ{α{ογβ 
το αστοθά. ΟΠ Όλο φα0]εοί οἳ ριέ εἶσιδ 
Οτὶςί επρτα5 ναί οἳ - --- ... απά 
5Ίνοννς Εἶαί νναίενετ εἶδε [ευ παὶρΏῖ Ίανε ἴο ας 
{ος, ἵπ Η]8 σα.8ς, νείετ Βρίγαα] Παπ παίίου, 
ος οοπτασε 1π αοἴομ, {1ο Εαίϊετ ννομ]ά ἆεαγ ἴπεσι 
ποίμησ. 

24. ΄ τῷ ὀνόματί µου] Ἱ. 6. '΄ ΟΠ πιγ αοσοιηῖ, Γος 
πιΥ «πµ96, 38 ΠΙΠΠΥ επαϊπεηί ϱοπηπιεπίαίοτε οκ- 
Ρ]αΐἱη 2 05, 35 Ηαπιτη. απά Ἱμαππρο, “' Ὁν παΥγ πηθάἶα- 
Ποπ, επτουσ] πιο, απ ἈΤεδίαίοι Ὀείνεεν (οὰ απά 
ππαῃ. Βαι Οπής, ννμῖοὮ οαπ 5οπτοε]γ Όε πο ἀϊγεοί 
896, 18 ἐπιρίίεά ἵπ να Γοτιπετ Ἰπετρτείαίοη. 

--- αἰτεῖτε --- πεπληρ.] 1. 6. ΥΕ Ίανε οπ]γ {ο αθί 
απά τεσοίνε, Ὠναί γοιγ 10ΟΥ παν ο οοπηρ]είο; 
πηθαπίης οίτ αρὶγιµαί Ἰογ, εδρεοἰα]]γ Όναί αᾱ- 
γετίθὰ {ο καρτα νετ, 33. 

2ῦ. Ολτὶκί Ἠθτο μἶνοἈ α γεακοπ ὙΝἩΥ Ἡε Ἠπά 
βΡροΚθη ἐν παροιµίαις, 4πΤΚ]Υ απά βριταιἰνθε]γ. 8εο 

οἵο ον αι, χΙ. ὃ. Το Οκ 19 ορ ἀναγ- 
γέλλειν παῤῥησία, ἵο εροακ ουν ]λουί νο Ἰπνο]νο- 
ΠΙΘΠΙΦ οῇ νο αἰ]ακίοῦ.  πνου]ά Ἠθγο οοΠ]- 
πτο ἴἶνο ννοτὰς ο «Ἐδο]γ]. Αραπι. 1101. φρενώσω ὁ) 

[κο]. ἡμᾶς) οὐκ ἔτ ἐξ αἰνιγμάτων. ΒΥ ταῦτα 19 Πποπηί 
αἲἲ ναι Ολτὶκί Ἰπά αἰά ἵπ νο ρτουθάίηᾳ ἀἱδ- 
6011968. Τ]ο Πι]β]πιοπί οἱ Ες ῥτοπιίδο ἰ5 αἰ- 
Ἰαάεὰ {ο αἲ Γμικο χχιν. 90 --- 4. Λοῖς Ἱ. ὅ. 
0 ---38. Ἠετο ατα ΙπάΙσπίος {ο αἀναπίασες τε- 

ευ] {ης [ποπ μς βα]]ογ Κπον]οάρο: “Αι Όναι 
πιο {]. ο. Ἡ]νοη ἵ ανα] Ίνανο πποτο Ρα]]γ (αασ]νε 
γοι οοπορτηῖηα την Ἐαίοτ, Ἠΐ οοπηφεῖς, απ 
ἀθοτεσκ) γο αἰνα]] αἀάτοςς γοιγ ΡταγοΓα ἵπ ΠΙΥ 
παπης, αἸπ]] τοσείῖνε Ὀδμεβίς {ο πιοδί Ρτο- 
οἶουκ. (πα) 

---καὶ οὐ λέγω --- ὑμῶν.] Ἀΐπου Ολγίεί Ίνα αἲ 
χὶν. 10. ο Όναί Ἠο εν] ας πο Ἐαίοτ οἩ 
Ονοῖτ Ὀθ]να]ς απά 5 νο Ίνανα Ἰαεί αῇΏοτ, αν]. Ὁ. 
8ος. η. ποϊηα] ἱπίοτορβείου Το; οι, απά 3 
Ογικέ ἴν αἲ Ῥοπα, νΗΙ, 84. Ηοῦ, να. 90. ἂν 1 ο οἶνα 
Ἡ, , καἰά το ο οοπ πασ]]ν Ἱπιοτοσάίπς Γογ ης ἀἱς- 
οἱρίος, νο 8οηκο οῇ νο ννογὰς πηιαί θα, πο νν]ναξ 
Όνου ννου]ά αἲ βγεί 8οεπη Το 6 » Όαξ νν]ναί Ίνας 
Ῥοςῃ. ακείσηοὰ Ὁγ νο πιο οπιϊπεπί Πηετρτείθις 
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9  «έγουσιν αὐτῷ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ 

χθείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ. 

8Ι ἐξηλθες. ᾽Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς" ᾿Αρτι πιστεύετε; 

δε 

30 παροιµίαν οὐδεμίαν λέγει. "νῦν οἴδαμεν 
’ 

ἐν τουτῳ 

499 

αμ αγ ’ ο.) ἀἎ νυν παθῥησίᾳ λαλεῖς, καὶ 
ο Ξ ’ 3 
Ότι οἶδας πάντα, καὶ οὐ Ὁ το 11. 8ν 

, / 2 ᾽ - 

πιστευοµεν οτι απο Όεου 
ὦ υ "Ιδοῦ, ἔρενται ρολό" 

ο; ᾿ - ; ’ - ν ι 
30 ὠρα, καὶ νῦν ἐλήλυῦεν, ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἲς τὰ ἴδια, καὶ ἐμὲ 

’ 2 - δ λ 3 9 Ἡνὁ [ὰ ια) ε λ 3 3 -υ - 

35 µονον ἀφητε᾽ καὶ οὐκ ειμὶ µόνος, Οτι 0 ΙΙατὴρ µετ ἐμοῦ ἐστι. ταῦτα 
, ς ο σ ε] 2 ΔΝ 3η .οφλ 3, - ΄ ’ ε/.. .. 

λελάληκα υμῖν, ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰφήνην ἔχητε. ἐν τῷ κὀυμῳ Ὀλίψιν ἔξετε 

ἀλλὰ Φαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. 

ι ΧΥΠ. ΡΣΤάΙΥΤΑ ἐλάλησεν ὃ Ἰησοῦς, καὺ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς Ὁδ051. 15.3. 

{ος {λε Ἰα5ί ορηίατγ, ΠαΠΙΕΙΥ, “Ι πεεά ποί 5αγ 
Ειαί Τ εἶα]] ρταγ ο Ἐαίμετ {οτ γοι, 5ἶπος γοι 
Κπονν 1 ν]] ἀο Ειαί; [παγ, Έχετε ἶ5 πο πεεᾶ, ἵπ 
αποί]εγ τεςρεεί] [οι Ώιε Εαΐμετ ΗΙΠΙΡΕΙ{ Ἰουείῃ 
γοι.”. Της Ιάϊοπι Πα5 πε ἰεοληῖσα] ηαππθ ρ)α- 
{εγ{ίο, απ ἶ6 ἴο 6 Γουπά 6Υεη ἵπ πε (]αδεῖσαι 
ντ]ίετς. Τηε οπαἱδδίοη οἱ α εἸαιςε 5α5ρεπάεἆ οἨ 
γὰρ ἵδ οΟΠΙπΠΟΠ ἵπ ἴπε Ν. Ἔ. Αὐτὸς 18 ΕΟΓ αὐτό- 
µατος. Πεφιλήκατε ἄπΠά πεπιστεύκατε 816 ἴο Ῥε 
Ώκεη αξ Ῥτεπεηί». Όπ (πε Γ1]] 5εηςο οἱ ἐζῆλθον 
παρὰ τοῦ Πατ. (45 ἀεποίίπρ ποί πιδσίοπ {τοπη, Ὀα{ 
Όγοεεδείοπ ἴτοπα (.οἆ, ἱππρ]γίπς Ὠιε είπς τοι (σοα, 
απά ΝΕΕΥ (οΡρ.) 0οπιρατε Π1, 19. 91. νι. 62. ΥΠ. 
4]. απἀ «εε Όιε Νοίεδ ο{ Ταπιρε απά Τηΐπῃ. 1η 
Ώεεεῃπβ. 3ΥΠΟΡ. 

980. νῦν οἴδαμεν, το Ίο Ππαγ Ῥαταρηταξο : 
«ουν νε εχρετἰιπεηία]1γ ΚΠοΥΥ ναί {ο ερ 3] 
ἄϊε {ιοισηίς, ννεηθς, απἀ ἀεεῖτος ΟΡ Πιθη αΓθ 
ορεΠ, απά {Ἠετείοτο επηποί ἁοαοί οἱ {31γ ἀῑνίπο 
πιβείοη.”. Το Ὠνε Μεκείαμ, νε ες αἱνναγβ 
αφοτίνεὰ φαρετηαίηταὶ Κπον]εάσο οἱ νε Εἰιουσ]ιῖς 
οὗ πιεη. 

91. ἄρτι πιστείετε»] ΟἨτὶδέ Ἠετο οἶλεσκ (εὶγ 
αχοεβείνε οοπβάεποε, απά Ιποι]οαίος ἀμμάεπος 
ἵπ Οπείτ ο/η αἰτεησίῃ. Τμ Ιπίετγοραίοῦ Ἰετε, 
α5 ο[ἵεῃ, Ίπνο]νθς α ίτοης περαἴίοῃ. 

32. καὶ νῦν ἐλήλυθεν] “' ΠΑΥ, 18 ΠΟΥ σοππθ.”. Αί 
ἴδια 5πἩ. οἰκήματα. 39 ἶ Μασο. γυἱ. ὅχ. ἐσκορπίσθη 
ἕκαστος εἷς τὸν τόπον ἑαυτοῦ. «οπιρ Ηοιη. Οἀγ58. α. 
214. Μνηστῆρας μὲν ἐπὶ κ σκίόνασθαι ἄνωχθι. 

--- καὶ οὐκ εἰμὶ, ὅκο.] Τίε καὶ Ίνα Ἰετε, αἱ οἵεῃ, 
Όνε 8εη5ο κά απά ΤΠ μετ ἐμοῦ Έιοτε 18 απ α]- 
Ἰηδίοη {ο νε πιεαμίπᾳ οἳ- Όνε Ρηταδε. 66 
Νοίε οἨ ηΠ. 30. 

20, ταῦτα.] ἜΤ]ε τεσεπί Οοπαππεηίαίογ {οο 
πιο Ἠπης Όνα {οτος οῇ Εἶνο ννοτὰ, α ΙΓ το[ετγῖης 
ομ]γ (ο κ λαρφρωκ μμ φαΐά. Ἠ πετεας Τί παιδί, νν ]ι 
Όιο αποίοῃί, βοππς οπιίπεπί πιοάρτη Οοπῃ- 
ππρηίαίοτ», Ὁς (ακεπ οἱ νο νν]ο]ο οὗ ναί Ἰαά 
Όσεῃ απἰἀ ἵπ Όια ρτοσθάίπσ ἀἱφοοιτερ; νο, Τί 
βσεπς, ουσ Τ,οτὰ ἀε]ινετεὰ [οτ Όνο Ράτρο8ο οἳ 
φιορισίος στουπᾶς οὗ οοπβο]αίίο απάετ νο οΥ1]8 
νο] νου ννου]ὰ εροθά]γ εποοππίετ, παπά Ροεί- 
ανν Ίαν {ο ρταρρ]ο νι. Ῥεε Τπππρο απὰ 

---ἓν {μοῖ] ἵ. ο. ὃν Γα]ν Ἱῃ πιο, ππά το]ίαπσς ΟΠ 
πιΥ Ρτ - Εἰρήνην, ναί (γαπο υγ οὗ πιὶπά, 
σοηκοἱπάση, απά οοπη{οτί, νν]ήοἷι Ίνα [ιαὰ 9ο 5ο]- 
οπιπ]γ ο Όνοπι αἱ χὶν. 21, απά αἶοπο {ο 
νο απαϊπεά Ὀντουρ]ι ἨΗίπι “' νι]νο ἱ ου Ῥοπος,” 
8ος Ερὴ, Π. 14. 

---νενίκηκα τὸν κόσμον.] ἜΤῆήκ ἵπ, 45 Καῑπ, αππὰ 
Τήήπα, οἴννετνο, Όνο ργορἠείίς Ῥτοιοτίίο, [ον ἴἶνο 
Επίατα, απο], νο νο βαίητο ονοπέ 9 Ίημί 
ανοσί ἴο ἴακο ρ]ασς, Νικ, ἰρηίβος «το [ο], ππά 
(ππκίγαίς.” Κόσμος Ίντο ἀθμοίον Όιο ηὔο]ονίπα 
από ρογοσπ πα ραπ οἳ Ενα ννοτ]ά, οοπηήποᾷ «η- 
4ο Ονεῖγ Ἰσπάστ Όνο ὃν ἄρχων τοῦ κόσμου τοίτου, ἴο 
4 εείτογ να οπα»ο οἳ Όνο (ορο!, ΕΥ καγίηᾳ νι 

Η1ε Ἠαίλ ονετεοπιθ {πε γνοτ]ἀ ({οΥ ία ἐγὼ ἵ5 επι- 
ΡΙας) οι Τ,οτά Ιπιπιαίες ἰλαί ὮΥ ἴἶο 5απηπε αἲ] 
Ρον/ετία] αἰά ({]αί οϐ πο Εαίΐμετ, (5ε6 ν. ὁ2.) απά 
ΗΙ5 οιοπ, Ἀπά ἴπε Ηο]γ Βρίτι 5), έιει ταὶσΏί αἱ5ο 
οοππθ ΟΠ ποτ {Παπ οοπαπθτοτ ἰπ ἴπο ἀαπγ 
οὗ (πίιρα]αᾶοπ απᾶ Ρετβδεοιίιοηπ. ὢθ6ε Ἰοπῃ. ΥΠ], 
ὅτ. 1 6ος. αν. ὅτ. 2 Ου. Π. 14. 1 όοῇμπ 1ν. 4. 

ΧΥΠ. ΑΠοτ οοπο]αάϊπσ {ο αΏουο Ἱππργοδείνα 
ἀἱδοοιτςεα, (ΟἨπῖςδί αἀάτοςςες ΠΙτηδεΙ{ 1 γαψεΓ 1ο 
ἄοά. ἜΤπε Ῥταγεγ ἵ5 (ας Τΐπι. οἩδετνεφ) 5ιιο]ι, 
Όναί, « παςὰ ννε πο οίμετ Κπονγ]εάσο οἱ ΟἨγὶςί {Παπ 
ναί νναβ Γατηϊς]θά {Ἰοησς, ἰτ νου] ὃο 5α/{ΠοῖΙεπί 
{ο ΠΟΥ ας {πο 5αργεπιθ ἀῑσπίίγ ο Ἠ5 Ῥοίδοῦ, 
Ἠἱ5 εχα]{οὰ πιασπαπΙπη(γ, 5 ατἀεηί Ίούε {ο πηση, 
απά {πο πιοππεηπίους «οπΠβθαιΙθησθς ος λα Ἰνοτκς 
Ἠο να οβεοίπσ.”. Τηο {ο]]οννῖπσ Ὀτίε[ απα]γςὶς 
(πετεοί 15 σίνεπ ὮΥ Ὦγ. Ηα]ος, νο]. Η1. 190:  Α5 
Όιο ονν]ς Ηϊση Ῥτίοςί, οἩ {Πα ἆαγ οῇ αἰοπεπιεπί, 
νγας τοφι]γοά {ο ππαΚθ αππιµαὶ ἐπίογοοδδίοπι {ΟΥ )ιἴπι- 
δεί{, [ο 8 Ποιβε]ιο]ά, πο Γγίοδίς απἀ Πιουῖρς, 
απά Γοτ {Πο ιο]ιοίο παξίοπι, Τ,ενἰέ. χνι. 1Τ.: 5ο οιιΓ 
αἰ]-κ[εῖεπέ Ἠιρ] Ῥτϊοςί, οπιοε Πο» αἰἰ, ΗεὈ. Ικ. 20. 
Ῥοπι. νἰ. 10., οἩ ἐς Ἰὶ5 στοαί αγ οἱ αἰοποπιοιέ, 
εο]οπιπ]γ ὑπίεγεράρα νν]ί (αοἆ Ηι5 Εαίνετ ΓοΥ ἠἶπι- 
κεί, Ειαί Ὦα πηὶσ]ί Ὦαο τεσαϊνεά Ιπίο ϱἱογη, Ἠἱ8 
οπσίπα] σ]οςγ ἵπ Ἠθανοῃ, χνἰ]. 1 ----δ., [ος ἱ5 ἠοιιδο- 
ο]ά, ἴο 4 γροςί[ες απάἀ [ἱκοίμίες, ναί (οἆ ννοι]ά 
Ῥτόβογνο ἴ]νοιη ἴπ {κ παηπο, ΟΥ ἵπ ο ἴτιο το]Ισίοις 
σίνε (νεα α ερὶῖί οΓ τη(η ππιά εοποογά, παπά ϱτο- 
{οοί {ἶαοπι ἵπ απά Γγοπα {6 ιοϊίοκρά ιοοτίά, ν. ϐ--- 
19.5 απά Οναί, Απα]]γ, νεγ πηὶσηί ρατίακο οῇ 8 
β]οτγ ἵπ Ἠθανθῃ, παπά αἱκο Ὃο δαρροτίεὰ ὉΥ Π5 {ουε 
απά Ῥγεδεπορ ΟΠ θατίῃ. Υ. 24----30.5 απά αἱδο [ος αἲ! 
ινε ἠε[ίρυογς, ἵπτοιρ] (αὶτ Ρτοαοµίησ, πας 
Ώιαογ παϊσηί Ὃο οπάιοὰ νι ο βαπιο ερὶγέ οῇ 
απίν απά οοποοτᾶ, απά ο νο οοπυεγδίοπι οΓ ἴ]ιο 
ννο]ο ννοτ]ά, ν. 20 ---- 20.3) 

Γαππρο ΕΙΠΕ, ναί Όλο Αρκάς ἰπίοηί οῇ Ο]8 
ΡΤΑΥΟΓ ννας, {ο 60Π8ΟΙ6 νο ἀῑκοίριο». Ευί 1 νναβ 
θα α]1γ 9ο {ο ὑπαίγμοί ἴλοπα, (5ἶπσο, α5 Ὀτ. Πα]οβ 
οὔμοινες,  απ{ο]άς νο ρτιπά ΙΩΥΜΙΟΥΥ οῇ ιο 
(ᾳοβρεἱ ---- ία ΠΠ {ο πποπης οὗ βα]να {ο Ὦγ 16 
Επί]νογ πιά νο 8οπ σοπ]οΙπ!ί]γ, (Γοπι Εποίγ]ονο {ο 
Όιο ννοτ]ά}, {ο οί (οπι απ οχαπιρ]ο οὗ Γογήίάο 
παπά τοβίσηα{ἶοῃ. 35 νο]! π5 ρταγοτ {ο ο ππάογ 
οἰγομπημίπποςς οῇ ρογ1, αΠΠοίίοα, απά ἀῑδίτους» 
βπα]]γ, το (οποἩ Οκ ίσης οἱ αἲ] ασος {ο σοι 
ἠνοιηκο]νος απά αἲ] Οποῖν σοποστης {ο ιο Ετουί- 
ἀἆσησο οϐ Ενα Οοἆ νν ον ννπ{σ]νοία ονοτ Όνοιη.” 
1 ή παν νουν νο] βογνο {ο ποσο! [ος πο γα- 
γἱαίοπ οἱ Παπ” ἵπ ἀἰβοτοπί ρατί» οῇ νο ΡΓΑΥΟΤ1 
[ος νοισ, ἐπτουσ]ομέ νο νν]οίο, ϱλτὶνί βροπ]ΚκΒ 
38 {ο Ππσαγπαίρ Νο ο «σα, γαι Ίο πΟΠΙΘΠΙΤΙΟΒ 
καρρ](σπίον αἱ απ; αἱ οἱ ογν Ίο βροπ]κ ας 1ο 
Μρἱμίον ο) Πἷ γρορ]ε, Ὀαί πο που ιοπ]ν οκ- 
Ῥτομκον Ἰήπηκο] νι Οὐρίπο πια]ορίγ απά π8- 
Ονογγ, 

Ι. ἐπῆρε τοὺς ὀφβαλ, α. ε.τ.ο.]. Όπ 8 πππα 
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αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε' Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα" δόξασόν 
ᾳ Ναι, 28. 18. 
5ωρτα δ. Τ. σου τὸν Τίόν᾽ ἵνα καὶ ὃ Τίός σου δοξάσῃ σε’ "καθὼς ἔδωκας αὐτῷ 3 

ἐξουσίαν πάσης σαρκὸς ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν 
κ. ε/ ’ ς . η ) εϱ. ’ . . ’ 

αἰώνιον. «Αὔτη δὲ ἐστιν ή αἰώγιος ζωὴ, ἵνα 7 ωύκωσι σε τον µονγον ὃ 

οΓτονοτεπί ἀονοίίο, α5 γνε]] α5 λαί οὗ Ηθάπς αρ 
Ότο ᾖαπάς, 56ο Ελ. απά Τ,αππρο, 

---Πάτερ.] Όπ Όπο ροσ]ίας βεπςθ ἵπ νήσ] εἶνθ 
νοτά 15 πετο {ο Ῥε ἴακεη, 56ο Ταππρε Ιπ ἨεθοεῃΒ. 
ΒΥΠΟΡ. (ΟΠγίδί 15 Ἰετο {ο Ρο οοηβἰἀετοά 48 ΡΓαγ- 
ἵπρ ασσοτάῖηῃ Το 119 ᾖωήππαπ παίαγε : {ΟΥ 15 Ἀολοε({ῃ. 
οὔαογνος, “« ἵπ 8 αίαίο οἱ οτἰπαίοπ, Ἰαν]η 
επαρί{εά Πήπιδε]{ οῇ Ἰή8 σ]οτγ, ΟΗτίκί 19 οοπείἆστο 
38 α- φιὐ]οοί Γα]β]]ΐπς πο οτάετβ οῇ 9 ἠοπαγεμι, 
ΠΑΠΙΕΙΥ, οσο. Τ]ετείοτο {ο Ώιο Γτίαπο (σά, π8 
5 Τ,οτὰ απά Μαρίοτ, Οκ παὶσηί ἀῑτοοί Ἠ18 
ΡΙΑΥΕΙΒ.”. ᾿Ελήλυθεν ἡ ὥρα, Ἱ. 6. πο ἀεοῖθίνο απά 
αρροϊηίοά πια, Ὠιο πιο 1π ννμίο] Όνα ρ]οτγ Ῥοί]ι 
οὗ Ώπο Εαίμοτ απά {πο 8ο 5ου]ά Ὃε πιαπ]{εφίεά. 
ᾗ ὥρα ἰ5 εἰκαυν]οτο 5ο οππρ]ογος ἵπ πε Ν. Έ., απἀ 
αἰπιοδί αἱνίαγς αφεᾷ οῇ α ροτίοὰ αβ]λετίης ἵπ σᾶ- 
Ιαπα{γ. 

--- ὀόξασον ---- δοξάσῃ σε] Ἱ. 6. “«τεσεῖνο Ἠίπι Ιπίο 
Όνα ρ]οτν Ηε οτἰσίπα]1γ αά ἵπ Ἠεανοπ.”. Οπ ελα 
πιαίαγε ΟΕ ναί σ]οτΥ, οι Πε να πιαπ]{εςίοά ἵπ 
Ἠοανεπ, ἀενε]ορεά ο θα], απά τευθα]εά {ο ππθη 
ΠΟΥ ιο Εαίνετ ννας σ]οτίβεά Ὦγ νο Ῥομ, ἵπ α]] 
ΗΙ5 αἰἰτίραίας, απά ἵπ πα ννλο]ο ννοτῖς οὗ ϱαἱνα- 
Ποπ, 56ο Τ,απιρο απά επι. ἵπ Ἠθοθῃς. ΒΥπορ. 

2. καθὼς ἔδωκας --- σαρκὸς, ἃτο.] ἜΤηΐ6 εασσεεί8 
Όιε γεαςοπ απᾶ επηδο ο{ πα ρταγετ Ἠθγο οβετεὰ; 
οαγ 1,οτὰ τοίετς Ροί]ν Ἠΐ5 ο/η σ]οτγ απά επαί οῇ Ἠΐς 
Ἐαί]ιογ {ο ιο ννογ]κ οὗ φα]ναἶοι οοπιαεεθὰ {ο Ἠάπα. 
Καθώς, “' ΙΠΗΡΠΙΙΟΙ ας, 5ἶποςθ,”) 

---ἐζουσίαν πάσης σαρκὸς] “απ Ῥονετ ονετ αἲὶ 
πιοη.. Α ἨΗειεπίείῆο 15ο οϐ ιο (θπΙ, Πᾶσα 
σὰρξ ἵδα (οφιοπί ἨΗουταϊκπι. Πᾶν ἵν Νου. Γος 
ΠΊάβο., ὮΥ ἃ πδασο (τουποεπί ἵπ πο ϱ]αξείσα] νντ- 
ο:5. Τί 15 οοηρἰἀετεὰ ὃν Ἐνρκο απἀ Καῑπ, 45 ἃ 
ΠΟΠ1. 4Ἠβο]., ΟΥ απ ποσο. Γογ ἀπί., απά αὐτοῖς 38 
τοὐαπάαπ, νο Ῥ]ατα] Ὀοείης το[οτγοά {ο νο εἶπς. 
πᾶν, ὉΥ χο βσιιγο πρὸς τὸ σηµαινόµενον. Βπί Γαππρο, 
ή] ΤΘΊΡΟΠ, ορ]θοίς {ο (ή Ρίεσοπαρπα, απά επα]- 
Ίπσο οὗ πμππροτ, Το ρίοοπασδπα, Ιπάσοᾶ, 18 επεγ- 
σε, απά {Ἰλετα[ογο πο ΡΙΕΟΠΗΡΠΙ. Απά ἴπο επα]- 
ασο πιση Ῥο, 38 Ἠς 84ΥΒ, οπαρηαίίο. Τ «Ἰου]ά, 
Ποννδνοχ, 566π1 οί ποῖ {οο αππίσικ[ή Το Ῥγεδδ ΟΠ 
516] οοΠΒίΤΙΟΙΙΟΠΒ, ΠΟΥ ἴοο παπα{ο]γ {ο ἀῑδοιδς 
Όποια οἩ πο ρτϊποῖρ]ος οὗ Ο]αβεῖσα] οοηίτασ{ἶοηῃ 
Ὀαί {ο οοηβϊἆθγ ποια 45 απαροίί]α, 84ο α5 ατθ 
{οαπά ἴπ πο Ῥορμία Ρ]ταβοο]οσγ οῇ αἰπιοδί αἲ] 
Ἱαπσαασο. Βυαΐ, ο ατα Γγοπα ννοτὰς Το -Ἡ- 
οἩ το ΠΗ] οτίοπέ οὗ Οι απσηκ! ροιϱϱ” οἸπϊπαοὰ ὮΥ 
ους Τ,οτὰ, ΤΠεπα, «πουν» ναί Τ ἵπνο]νος πο σον- 
ογηπησο οὗ πα] Ἠαπιαη αβαΐτα, ἴ]παο τοσα]πίῖοῃ ο πο 
νιο]εκίάος οῦ ᾖπιος, απά ρ]ασς», ἃς, ἃο.: αἲἲ ἵπ 
οτάσχ {ο ποσοπαρ]κ πο γνοτκ ο Ἠαπιαῃ κπ]να- 
ση. Α νοτκ οοπιπιάοά {ο Ηίπι, αξ πο Βανίοαγ 
ο/ πιο, ἵπ οτάογ Επί Ἰο νο οδαύποα Ὠνπε κα] να- 
ποπ, παὶρηί Ὁς νο στοε οῇ . ΟἨτῖκε πσηῖ, ἵπ- 
ἀεσά, Ὦο ααἱά {ο ρῖνο οἵοτπα! δα, Ὦν ρῖνιπσ απά 
ο εἶναί (4 οκρο] νμίσ τονθα]« Ἡ, ας 
ο οπιρ]αἰσα]]ν σῖνος Π, Ὦν νο εποτῖῇσο οΓ Ἠΐπι- 

κο]ῇ {ο αἴοπο Γοτ χο εἶπς οΕ Όνο νν]ο]ο ννοτ]ά. 
5. αὕτη δέ ἐστιν ---Χριστόν.] ἵη Όνο Ἱπιοτργοία- 

τοπ οῇ Ες νογκο πο αἴπιοκί οπυἴοη ἵβ τοφυ]κίίο, 
᾿αἰπος ΓΓΟΠΙ ἷξ βοηεος [πο ϱογή ο κ---- Ἠανο Ώδοῃ 
αοπρε. Τ Ἠπα ουγοτ Ώοση τοσπτάοα Ὦγ Όνο Ἠείο- 
τοᾶοκ απ 0Π6 ο Εγοῖτ αίτοπσ-]ο]άς, απά [γοπα Επί 
0ου Ἠπνο πἀνοπίηγος {ο ἵπιραση ἴἶνο ἀοοίτίπο οἳ 
νο ΌΕΙΤΥ ος 6ΗἨπΙ»τ. Ἰπ οτάοτ {ο οβεσαπ]{γ 
(γηκίταίο Ὠναῖγ ατοπαρε, ππηΥ ΟτΏνοᾶοκ ΟοΠΙΙΠΘΗ- 

ἴαἴοτΒ, παποϊεπί απά πιοάετη, Ίαν ἆοννῃ ας] α ο0η- 
είτασίοη οὗ Ένα βεηίεηςε, 45 Ὠιαί νε ννοτὰς τὸν 
µόνον ἀληθινὸν Θεὸν πηαγ Ἠε]οηρ ποῖ οπ/η το Όνα 
Σαήιετ, Ὀπί αἴκο {ο ἴἶνα 8ο. ἵψ Όπου 5εεὶς ἴο 
εβεοί ἵπ (νο ναγς, --- . ὉΥ Ἱπνετίηπρ νε παίυταὶ 
οτάετ ο{ νε νγοτάς, νας: ο Όττο, οἱ απ επι τη ῤκ 11 
σβαπα Οτίκίαπα, κοἶάπα γετατη Ώλεάπα ασποβσαπ!.) 
2. ΡΥ 5αρροβίηρ απ εἰΗρεῖς οἱ εἶναι, πετ καὶ 
βΙρρ]γίησ ἅμα σοι. Βπί Όνε Ὀδεί (οπιππεΠίαίοΓΒ 
Ἠανο Ίος Όεεῃ αστεςᾷ, ναί Οή5 αγοϊίτατγ ἔγαπ- 
Λομΐοπ απιᾶ εαρρ]ις ο/ ιοογᾶς Ιπνο]νες 5ο πας] 
νίο]επςς, ἴπαί νο Ἱπτοτρτείαίοη Γοαπάεά ἴπεγεοῃ 
15 Ἱπαδπηϊβείρια. Ἰπάεεά, 45 Βρ. Μιάάλει. οἳ- 
8οΓνος, “Τί οου]ά οπ]γ Ἰανε οπἱρ]παιεά ἵπ α νν]θῃ 
{ο εναάς νε οοπβθ“πεπσςς νήσο] Ες εχί ας 
Ώθεῃ 5ρροεεά {ο ορίαρ] κ], Ἠα πιαδί πο, Ἴνεη, 
5εε]Κ Ἠογε πΏ αεφεγίίοπ οί έιε Ὠεϊίη ο Οιγῖκί, Ότῖ 
οοπίεηί ουγεε]νος νι] Ρτονῖπς Οναί Οτὶκί 15 πο 
Ἀθτο τερτεθεηίεά αθ α πιεγε {εσαίε, πηπο]ι Ίο 8 
πιργε ΜΑΝ. Τ]αί ους Τ,οτὰ ἀῑά πο, εσµίά πο, 
ΠΠΘΙΠ ἴο πιακο βΠΕἩ 4Ἠ αβεοτίοῃ, ἵ5 Ρρἰαῖπ Ὀοιῃ 
{Γοπη να ραβδασε Ι8α]ζ, απά οπα ννμαί ρτεσεἆες 
απά Γο]]ουνς Πε, 

ἵπ πο βγεί ρ]ασο, Ἱ 15 Ρτορετ {ο αβοεγίαῖη {6 
εχαοί 8ΕΠ86 οἱ ἴ]θ ἴΘΓΠΙΒ µόνον, ἀληθινὸν, απὰ 
γινώσκειν. Νον’ Οι] νν]] ππαϊπ]γ ἀερεπὰ προῃ Όμθ 
εοπκίγιοίίοπ; πὈουῖ ννμῖο] πο Η]ε ἀΤετεποε ος 
ορίηίοι οχ]είδ. ΊἼνετο ατο {ιοο εἶπβεες οὗ Τηίεγ- 
Εν. Νο ϱπςἩ ώς. πηΏ ε]ρείς ο εἶναι. 

αἱ, α9 Ἡρ. ΜΙάά]εί. Ίνα ρτονεᾶ, ἴἶνε εχροβ! ο 
ο Όινο οπθ οἶαβα ἶ5 ποραιἰνοά Ὦγ νε ῥτοεεπςε οἳ 
Όινο Ἁτί. τόν; απά ναί οῇ Όνε οὔπετ, Ὀουῦι Ὁν ναι, 
ππά Ὦγ 5 Ιπνο]νίησ απ ππρτοσεάεπίεά Ἰαγεηηεςς 
οῇ οοπαίτασίοῃ. Ἡ ΊΑ ονἰἀοπῖ Όιπί τὸν µόνον ἀλ. 
Θ. ἵ8 ἵπ αρροκίοπ ὙνΏν σε: ππά νε Τπαγ, ΝΙ 
1,1πιρθ, 5ΙΡΡΟΒΘ νο τὸν {ο πεπη, “γνηο ατί Όχε 
4ο. : ος, ΝΙῆι Βρ. ΜΙά4]εί. τεπάετ, “ας δεῖπᾳ.” ΟΓ 
πιοφέ οοΠβδ(πεπςσς, Ἀοννενετ, ἵ9 Τε {ο αποεγίαῖη να 
έγιο ἱπερογί ΟΓ µόνον ἀληθ. Νον πΙαΠΥ απο[εηί Ἐκ- 
Ροβίἴοτς (15 Απαπακίας, απά πιοδῖ οὗ Όλο εατ]γ Ἐα- 
Όιοτκ], απἀ, οἩ πο πιοάετῃς, (Οαἰνίπ, Βρ. Βα, 
Ἠοίς., Τϊεπα., Ἠα]εα, απά οἵἩεις, επρροφα ἴε 
ν/οτάς ο κρον ο ἵπ αοἆ ών ο σγή ἃ βαρεΓίοΓ- 
ΠΤγ, ας Ὀείπσ απο, ργἰπορα(εν, παπά κατ’ ι 
ολ Ροπηίαίη οὗ ή Τεϊίγ; παππε]γ, αφ Τε κο 
τοβφοά Ὁγ Αιαπακίας (οἶτεά Ὦγ Βρ. Β1) Ώε[ 
πα, Νϊο. Ρ. 264. ὅτι µόνος ἀγέννητος, καὶ µόνος πηγὴ 
Θεότητος. αι, Ἡοννονογ ἴτας πια ὗο (ιο ἀοοθγίπε 
ἐδοῇ, (νν]]ο]ι Ίνας Όσοῃ οφἰαυ]]κμεά, 38 ΟΠ 3 Ῥοςκ, 
Ὦγ Ζαπολίις απά Βρ. Βη1!, ἵπ Βθείίοη ἵν. οῇ 9 
ἱηπιοτίαὶ ΏΕΕΕΝΡΙΟ Ράεί Ἀπεσπα), Υεῖ Ίνετο ἵε 
ελοι]ά 8οοπι {ο ὃς οαί οΓρ]αςς. Ἰπάεσα, ντα 
ο οὐκθγνοᾶ, (αί οπε ο) να αγσαππεηίς νν]ήο 
πιοδί οβεσ(αα]]ν Κουρ οί ιο Αοοπίαν Ἰπίετργε- 
(ασ, ΝΗ] {ο οχε]αάο (Ομ. Απά ἴο Όιχσκθ 
Ὦγ ννΊνοπι Τε ζω Ἠδς  μ.. νο παν, ἴο α 6ΕΓ- 
ἑαἴπ ἆοσρτεο, αρρ]γ Ὑν]ναῖ Βρ. ΜΙάά1εί. Ίνας καἰὰ οΕ 
Όια πο Ἰπίοτργοίογς, Ἠ]νο, ο οὔρεγνος, “' αγ- 
ριο ας ΙΓ {π ον” Βανίομγ)ς ἀαι Έχετε Ἰναὰ Ίνεεῃ ο 
ΑΛΠΊΟ ΟΟΠΙΓΟΥΘΓΑΥ αὐουί [πο παίηγε απᾶ επκεποε 
οὗ Όνο Όπο τας Οσοὰ, ννη]σ] ἄτοκο αβερωαγής ; 
Ὑοτους {πο ἀἱκραίο νοη ννας, Ἰ]γοί]νογ (Ίνετο 
ντο αργα) η οΕ σοᾶς, ος οπ]ν Όπες ο νήσο] 
Όνο ον ο]ά Εν Ἰαΐίοτ, απά (να ν]ο]ο Ῥασαπ 
ποτ], νο Γοτπιογ ορίπίοη,” Τὴής νοτγ οἴτοιπῃ- 
ίππος, Τ νου] τοπιατκ, ἵς αἰτοπρὶγ ἴπ Γανοτ ο) απ 
ἱπτογργοία οτι. νν]ο]ι Ίνα ΘΥ6τΥ ἄρρθπταπος οῇ νο 
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4 ἀληθινὸν Θεὸν, καὶ ὃν ἀπέστειλας Ιησοῦν Χριστόν. Εγω σε ἐδόξασα 

ὅ ἐπὶ τῆς γῆς᾽ τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς µοι ἵνα ποιήσω" καὶ νῦν 
’ ᾽ -” -” ’ τ 5 . . λ 

δόξασὀν µε σὺ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ, τῇ δόξη ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν 
΄ στ ν) ΄ 21 ’ ΄ ε. ἂψ ο 3 ; 

6 κοσµον ειναι παρα σου. Ἔφανέερωσα σου το ονοµα τοις ανύρωποις, 
” 7 3 , . 

οὓς δέδῳκάς µοι ἐκ τοῦ κόσμου. «Σοὶ ἠσαν, καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας 

ἹἸ καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. 

ἵπσ {ο ἴταθ 0Π8, απᾶ Ίας Ῥεεπ αἀορίεά ὮΥ «οπιθ 
απο]εηί απά ΤΠάΠΥ επιπεηί πιοάεγη Εχροβίΐο:ς, 8 
Ίμσας, Βγασεπεῖς, Μα]άοπ, (τοῖ., ΥΥΓΗΙ(ΟΥ, Ῥεατοςο, 
Βε]]εις., Βρ. ΜΠιάάΙ., Βρ. Βωτσεες, απἀ Αγο]ιάεαᾶ- 
οοπ Ροΐί: αοοοτάῖης {ο ν/ΠΙοἩ, µόνον ἀληθ. ἶ5 8αρ- 

ἆ το 6 πιθαπί 1π ορροβ!{ἶοη {ο {με /αΐδε σοᾶ5 
ο {ο Ἠεαίμεῃς, νΥἨο Ἠανε πο τεα] εηΕΙ(γ. (Οοπρ. 
1 πας». 1. 9. 1 ζομπ Ι. δ. ἜΤ]παςδ Ώιε Αροεί]ος 
ννοπ]ἀ Ὄε {αασΏί ἴλαί΄ (ιο α5ε {πε υγοτάς οἱ Βρ. 
ΜιάάΙ.) “' οἴετπαὶ Ἠ{ε 15 οπ]Υ {ο Ρε οὐίαϊπεά Ὦγ α 
Κπονν]εάσο οἱ {πε οπε ἔγμε (ἄοά, απἀ οἳ 1ε5ις 
Ομτῖεες πας ἀϊτεοίίπς έχε παπά {ο {πο (ταίὴς Ροί]ι 
οὗ παίητα] απάἀ τενεαἰεὰ τε]ρίοπ.”. Τηϊς ἱ5 ε1ρ- 
Ρογίεὰ απά οοπβτπιεᾷ ὮΥ Ώνο Ρᾶδβασες Οἱ 9 056- 
Ρ]υ5, παππε]γ, Απίϊα. υΏῖ, 19. 6. προσέκυνουν ἕνα 
Θεὸν, καὶ µέγιστον καὶ ἀληθη µόνον ἀποκαλοῦντες ᾿ 
τοὺς ὁ ἄλλους ὀνόματα ὑπὸ Φαύλου καὶ ἀνοήτου 
ὀόξης πεποιηµένα. απά Απ. χ. 11. Ἱ. πηετο ΆΧεδιι- 
εἰπάπεχτατ οα]]ς ἴἴνα οἀ οὗ Ὠαπίαὶ (.εποναΙι) 
τὸν µόνον ἁληθη. καὶ τὸ πᾶν κράτος ἔχοντα. Ἱ. 6. (45 
Βρ. Βατσοςς, ἵπ Πΐς οχοε]]οπί Τγαοί αἀάτεβςεά {ο 

.9. Βαϊ]]ία, Ρ. Ττ, εχκρ]αἰπς {ο τὸν µόνον ἀλ.) 
6 στεαῖετ Ἴναῃ αἲ] χε σοάς οῇ {πε Πεαίεης.” Πε 
Ιεατποά Ῥτε]αίο {ετο υνδ]] τοππαγκς, ἴλαί «ιο 
ἴετπα οπ/η ἆοες ποί ρο55655 80 οτε[ισίωε ἃ 8εΠ5θ ἴπ 
6τεεχξ, [ια ἴπ, ος Επσ!ϊςῇ, α ἶ5 ἱηβὶείοά οἩἳ ὮΥ 9ο- 
οἴπίαῃς απά οίποτε, {ο {θε εχε]αξίοη ος πε Ὠεἱίγ 
οἳ Οητίεί, απἁ Οιναί Βετνίας” Νοίθ ΟΠ ἃ Ρᾶδεᾶασε 
οἳ Ὑτσί]”ς (ᾳ6οτρίσβ, πιαΥ 56ἴΥθ α5 απ Π]αβίγαίΊου : 
« Βοία, Ἱπασηα, ρταοΊρυα, τὰ οδί, αργα αἱῑος ἀθοφ 
πηΑΤΙΠΟΦ. Τηο τοβίγιοίοὰ Α6Π506 οὗ 5 ἴθτπι, 
ωφοκα Όιο Βίςπορ), ἵπ ος ΟΦΗ Ἰαησιασε, ΠΙΥ 

εχεπιρ]βεά {Τοπι α ΠπϱΙποΓαθ]θ ρα55ασο ἵῃ {λε 
Πίατσγ οἳ οι ΟἨατοἩ: «Τποι σπίη ατὶ Πο]γ, 18 
φαἱά οὗ Οτίε, Ὀαί πο εχο]αείνεΙγ οῇ ιο ἨΗοΙΥ 
Βρίτίέ: απά «Τποι οπ/η ατί Όλο Τιοτὰ,) γεί ποί εκ- 
εἰιείνε]γ οὗ Όνο Επνετ” Της 1 18 ραίῃ Ὠναί 
Όπετο 18 πο ορροβίομ Ιπεπάεὰ Ἠείνγεεν {πο Ἐ- 
Όνετ απἁ Όνε ο: απά ναί πο Ἐαί]ογ 18 πο ΠΠπΟΤΘ 
βαἱά {ο ὃθ {ιο έγρ (ο, {ο νο οπεηκίοπ οἳ νο 
Βομ, {ιαπ αἲ Τ8, χ]ν. ϐ. χὶν. 22. ΤΠ ε]οτί (18 Βρ. 
ΜΙΦ41. εαγκ), “1 ἵ8 ρογ[ες()γ (Γἱνο]ους {ο Ιπίτο- 

Ομ Ῥαβκασε Ἱπίο ιο τιπηατίαη ἀἱρριίο,) 
Το αἀγετί (ο πε Ἱπαροτί οΓ γινώσκωσι, [να ἴθγπη 

πηυκε, ἵπ 1 ϱΗ]] [οτσς, (ννήσ]ι 18 Ρα] ἀῑδοιβεοά 
ΒΥ αππιρο απά Τ{ήπα,}) ἀρποίο 816] ποιος απ 
τοεσσπἰείπς Ένα Ἐπνετ απά πε Θοπ {ο Ὃο νε 
Όνεγ ανα τεγεπ]οά Ώνοιηκο]νθς, οι ο[Γροία, ππὰ 
ποῖ ἵπ πποτο αρεου]α νε ΚπονΊαρο, αθ μα] Ππῃιι- 
επος πα {ο νογκΠήρ, βοτνα, απά οῦ ΕΥ (Ίνα; απά {ο 
εοε επ]ναήοπ οπα {παπι α1οπο. μ9 ενα σοη- 
εγαὶ 66ηκϱ ΠΙΑΥ ὃς οχρτονκοἆ ἵπ ΡαΓαρ]γαΒο πν Γο]- 
ον: “ Τήη ἵν ο νναγ Ὁγ νο νου πα αἴ- 
ταἱα {ο εεετηα] κα]γηίίομ, παπΙΕ]Υ, {ο ποκπονν]οᾶσο 
μες ππ να οπ]γ ππο Οοᾶ, παπά σεις Οηγίέ 
νηοπα νου Ἰνλαί κθηί [Ἁ8 11ο οΠΙΥ ἴταο Μο κία]ι]. 
8εο Νορ οπ 1 1ο] ν. 20. 

4, σε ἡῤάζασα.Ἰ ἆσθκυν ρ]οηήβοά Όιο Ἐπίλοτ ὮΥ 
οππίης Ἠήπι παπά ήν ααγ]θη έν {ο ὃς Κπονη παπά 
”Κπον]οάρεά ση οπτῃ, 3σο Τππρο απ Γππη, 
-τὸ ἴσγον --- ποιήσω.] Νο Ειο νοκ ο /ρας]- 

κ ΟΠΙΥ απ κοπο τεσεῃί Οοπιππση πέους «πρρορο, 
ας αἷ κο (απ Οτος,, προ, απᾶ Βτουτ Ίνανο ρτον ος) 

ΥΟΙ, Ι .”0 

. ο ’ 5ε/ ͵ / 

νῦν ἔγνωκαν Οτι πάντα σα δέδωκας 

επαί οῇ αἰοπεπιεπί δὴ Πιὶς ἀεαί] απιά ραδδίοπ, ὙνλπΙςἩ 
γνας επ οοιηπιεποῖηςδ. Έοτ α5 ἴ1εγ Ὕθτε 5ο 
γετγ Ώεατ, {5 απθιοἱραίοη 18 Υετγ αἀπιὶρείο]ο. 
Τ]ε γγοτάς Ὀτεαί]ε α Ἠο]γ ἱγίαππρ] αἱ 5ο σοοά1γ α 
γ/οτ]ς Ὀείπσ πθατΙΥ εοπηρ]είεά. 

ὄ. δόξασόν µε σὺ, ος) Ηετε ασαΐπ ουχ Τ,οτὰ Ἠαβ 
Ρτεάιοαίεά οἳ Ππιφε]έ {ήπσς πιοδί αασιςί, απά 
ενἰποῖπσ 5 Ὠϊνίπε πια]εκίγ. ᾖἹ. Ἠο ρτοίεβεεβΒ 
Όιαί Ἡε Ἰαά δόξαν, (Ηεὺ. 12) 1. 6. ο ἀῑνίπε 
Μα]εςίγ, επιυτασίηπσ {πο Ὑνλοὶθ οοπιραςς οἱ ία 
Ἠ]νιπο παΐιτε, ατιοαίες, οοιιηςδείς, απά ΝνΥΟΓΙΚΒ. 
(5εε {πε Νοίθ οἩ Ἱ. 14.) 2. Ηε πια]κος {ο α185ενο- 
τα(ίοΠ. “1 Ἰαὰ Ολῖς 61ΟΥ παρὰ σοἳ, Ἱ. 6. νι (ἀοἆ 
ἵπ Ἠεανεπ.” ἜΓπετείοτθ ες Ίυαδ πι ΠΗροαυεπ Ὀθ- 
{οτο Ἡθ οαπηθ Ιπίο {ιο γνοτ]ἀ, ΟΥ τδας ἴπι ἐ]ιο ΔοδΟΠὰ 
οὗ [πε Εαΐιεν. (4ομπ Ἱ. 185.) 9. Πε Ρτοίεεςεβ 
Ὠιαί Ὦα Ἰαά σ]οτγ ουν] {λε Εαίπετ, Φε[ογο ]ιε εαπιο 
{ο ἐ]ιο οατί]ι; ἨΥ, πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι, Οἵ . 
{πε Αροςί]θ5 5αΥ) πρὸ καταβολῆς κόσμου, απά (45 0. 
οἨη 6χΡρτοςςες 1) ἐν ἀρχῃ, Ἱ. 6. άμα εἰ τεζ{τ]. 
Έοτ ὮΥ Ῥ]ταςθς οῇ {ναί δοτί πο Ἠεῦτεννβ ντε 
αοουςίοπλεά {ο ἀθβίσιαίε οἰογπέμ. (3εε {πε Νοίο 
οὗ 1. 1.) 4. Πο ρταγς ελαί ἴπε σ]οτγ απά τηα]εδίγ 
νπίο]ι, α5 Αρπ ο «οά, Ἆε επ]ογεά ἄοπι αἰ! είοι- 
ηΙίγ, ια Εαΐλαος ννοι]ά πουν Ιπγοςί Ἠἶπα νν(Ἡ, αξ 
δοπ οἱ πιαπ, απᾶ Βαυΐοιγ ο) έ]ιο [πήππαπι γαςθ. 
ἍΝονν, ον οοι]άἀ Ἡε Ἰανο βαϊά {Ππίς, απἀ ἴιις 
Ῥταγες {ος 1 ποπ ἴπε Ἐαίμετ, απ]α5ς Ίο Ἰαά Ώεεῃ 
Όιπο ίταο απὰ οίετπαὶ Ῥοη ος (ἀοᾶ, 5πο] α5 Ίο 18 
ἀεβοτίροά ἵπ {5 (ο8ρε!{ (Τπέπι.) ἜΓ]ο εαπιο 
Ιαατπεᾷ Οοπηπιοπίαίοτ απ Τ,αππρθ Ἰανε οοπηρ]είθ- 
1Υ τοβιίεά (πε Βοοἱπίαηῃ ΡΕΓΥΘΓΒΙΟΠ οῇ ἔχειν, ὮΥ 
νο] 1 ἶ5 απἀθτείοοᾶ οπΙγ οἱ ἀεδεζπαιίοπ. 
6-14. Οτ]δί Ἱετο 6ραπ]ς ος Ἰ19 ἀἰκοῖρίες, απα 

οοπηπηρπιάς {Ἴχθιη {ο ιο εδροσίῖα] [{ανοιτ απά Ῥτο- 
ἰθοίίοηπ οὗ Πιο Ἐαίμετ, βἴποςρ {116γ Ἰπά Όσο) 8 
ἀοοῖ]ο {οἱ]ονύετς, παπά ννοτο {ο Όε {νο βγεί ρ]απίογ8 
ο{ 19 (ἀοβρο]. 

ΑΦ ὄνομα τοῦ Θεοῦ 8 οΏίοπ α5εᾶ {ΟΥ Θεὸς, 8ο 
σου τὸ ὄνομα ΤΠΑΥ ἀθποίο Ί]ιοε, Ἱ. 6. ἴγ παϊίιτο, 
ατίρα{ος, απά οοιηβε]ς {ος {ο βα]ναίίοη ΟΓΊΊΠΕΠ., 
56ο γ. 14, 

ϐϱ. οὓς δέδωκάς μοι.] ἜΤ]ο Ὀοδί (6 οπιπιοπίπίογΒ 
ατα αρτοςὰ, ναί νο 86η5ο 18: "ννποπαι, ὉΥ ΤΊιγ 
Ῥτονίάσεπσς, οι Παρί ἀε]ινογεά {ο πιο, {ο Ὃςθ 
(απυσηί, απά Ὀτοισηί απίο κα]ναίοπ.. Ἑγ τοῦ 
κόσμου ἵβ πποπηί ο νγοτ]ά αἱ Ἰατσα, Υν]ίο], αδ νο 
απο ϱ]κονν]οτο {ο]ᾶ, Ιοί]ι ἵπ εἶη. 

--- σοὶ ἦσαν] παπηο]γ, 1. ὉΥ τὶρ]έ οὗ οτοαίῖοη απα 
Ῥγοβετνα{ίοι απά μ ὮΥ εἴποστο αἰαοἨπποπί {ο 
Ώιοο. Δέδωκας, Ἰαβί σἶνοπ Ππθ {ποια ας Ὠἱβοίρ]ο8. 
Τὸν λόγον σου τετ. ΙΠΘΊΠΑ ἴπο ἀοο[γίπο ο) ἴιε (709- 
ο! ἀε[νοτοςὰ {ο (ποια Ώιτουρ]ν Ο τίς Ὦγ οἆ ἴἶιο 
ποτ. Τετ. ἵ8 α νοτγ βίο ἴοτπι, απ Ἱππρογίβ 

οπίτο ποφμίοβοσπσς 1π, απά πἆλοτοποο {ο, αἱ α 
Ρηϊποῖρ]ο οῇ ποΠοῃ, 

7. ἴγνωκαν] " ολ, ΠΑΒΗΤο]γ πουν. Ὦγ πάντα 
την Ὦο υπάστμίοσά Ἰοίι νο Ἰρογάς απά 10ογῇ8 
οπ]οίποά ϱΥ νο Ἐπῆνογς Ὀπί οἨίοῇγ νο ΓοΙΠΟΥ, 
4 αρροπτη ΓΓΟΠΗ [νο ποχί νογµο, νν]ο]ν 1, π βοΠΠΘ 
ΠΠΦΑΡΗΤΟ, οχορο(ἶσα] οὗ "πο ρτοσράἶηῃ, 

ϐ, ὅτι παρὰ σοῦ ἀζῆλθον.] Τιπα, οὔοτνον, νε 
νο πα ὃν οπγοβη] {ο ἀκαπραίκ Όιο ργοζεεά(πᾳ 



426 

μα 16. 97, 

ἡπίτα νετ, 25, 

10ΗΝ ΟΗΑΡ. ΧΥΠ. 6Ἡ---- 11. 

ν ” το Π ῃ ει. , ΄ ’ δε. 
µοι παρὰ σοῦ ἐστι" "οτι τὰ ῥήματα ἅ δέδωκάς µοι, δέδωκα αὐτοῖς' 8 

καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς, ὅτι παρὰ σοῦ ἐξηλθον" καὶ 

ἐπίστευσαν ὅτι σύ µε ἀπέοτειλας. ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ" οὐ περὶ ὃ 
- ” ) τ ΄ ΄ 

εδυριι 16.1 τοῦ κόσμου ἐφωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς µοι, ὅτι σοί εἴσι. " Καὶ τὰ 10 
{βΒαρτα 10. 80. 
ἑπίτα νετ, 21. 

ἐμὰ πάντα σά ἐστι, καὶ τὰ σὰ ἐμά" καὶ δεδόξασµαι ἐν αὐτοῖς. | Καὶ ΙΙ 
3 2, μήν ἑ » ’ π ζ ἐ - ΄ μα αἱ ἐ . ’ 

ουκ ετι ειμὶ ἐν τῳ κοσµῳ, καὶ ουτοι ἐν τῳ κοσµῳ εἰσι, καὶ έγω προς 
., ’ ε/’ ΄ 3” ᾽ - 2 ’ ϱ. 

σε ἔρχομαι. «Ιατερ ἅγιε, τήφησον αυτους ἐν τῷ ὀνοματί σον, Τ οὓς 

ο «εεις [γοπι (σα, κνὶ. 38., απά οοπηίηᾳ {ο ἴπα 
οατίῃ, ν. ὃ., [τοι μς Ρεῖηςσ δοπί ᾗήὴ οά, 5 Όινο 
Μοφείαϊ, Τί εἸουι]ά 8εσοπι ἴαί ἐζῆλθον Ἠετο Ἱῃ- 
οἰαάςν Λοί]ι ἴπεδο ρατίίοι]ατ: οπ6 το[ειτίης {ο 
8 Πλἰσίπο παίιγο, 38 30ν ΟΕ 085, Όνο οίετ {ο 
Πὶ5 οῇ]σε α5 οοππη]ςε]οποά [τοπ πο Ἐαίμες, απἀ 
εοπί {ο τούθαπῃ πιαηκ]πά. ἜΤ]ε Ὀδεί οοπιπιεηί ΟΠ 
ή Ραβ5ασο ἶ5 ΥΠ]. 43. ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον 
καὶ ἥκω (5ο1]. εἰς τὸν κόσμον ') οὐδὲ γὰρ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ 
ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός µε ἀπέστειλε. 

9. οὐ περὶ τοῦ κόσµου ἐρωτῶ.] Φΐπος Ολγὶκί ἀῑά 
εἸξανν]ογο γα ΓΟΥ ὕιο ψ/οτ]ά, (5εε ν. 20, 22. Τμικε 
αχΠ]. 94.) παγ {ου Ἠ]5 νετγ εποιηίθ, ΚΙΙΠ. 5ΙΡΡο- 
βο5 {ο 56η56 {ο 6 « Τ ρταγ εεροοία!]γ {ο ἴ1γ 
[α]ην[αὶ ννογβ]ήρροις; αγ ατα νοΓΙΙΥ οὗ Οι 
{ανοιτ.. Οὔιογ ἴακο οὐ ---- ἀλλὰ {οτ ποπ {απ ---- 
φ μαι, Ἱπιροτίῖπς ναί Έα Ῥγαγετ Γοτ Ηὶς ἀῑδείρ]ερ 
5 ποί {ο νο οχο]Ιβδίοη οῇ νο ννοτ]ἀ {οπι Εἱ8 
Ῥταγετ»α. Βιΐ ή 18 οετἰογίπσ α 86Π896 Ισ] 18 
πο {π]ογοηί 1η νο ννοτάς. Τ]ο ἀῑβισυ]εγ νν], 1 
ὑήπ]ς, ο τοιπονοά Ὦγν τοπάστίησ ἐρωτῶ - Τ απι 
Ρταγίησ,”. πιεαπίησ, Τ απ ποιρ ρταγίησ. ἜΤ]ο πα- 
{ατα οἱ πο Οήπσ ἀῑά ποί (α5 Όια Ὀοδεί Οοπιπιεηία- 
{ος ανα 56ο) αἀπῖί οὗ Ογὶκ 8 ὔιρπ ρταγίπς /ογ 
ιε ουγ/ά, Ἱ. 6. ἴπο απθε]λενίπσ Ῥρατί ο 1, Όνοςα 
Νο Ἠαά ποῖ επιρτασθά [πα (αποβρο]. Ἀεο ν. 90. 

----ὅτι σοί εἰσι] Ἱ. 6. ποιο Ὦγ αἀογίίοη (56ε 1 ««οἴνη 
ΠΠ. 2.) . Ποατείο[οτο Ὦγ οτεαίίοῃ, ἆο. ες ποίο 
ε1ρ. ν. 6. 

10. καὶ τὰ ἐμὰ --- ἐμά.] Τ]ορο ννοτάς 566πη ππραπ{ 
(ο τ/ζμβίγαίε ἴἶνε ρτεσσάϊπσ: εἶπορ [οι {πο ο]ο5ο 
οοπιπη Ποπ ο νι], οοαηφα], απά ΝΟΚ, οῇ 
Ἐαίλετ απά ὮοἨ, ὙΝηαίονογ ἵδ νο οπθ5 15 α1δο 
Όια οἱ]ιογ’. Ὠ66 αν. 10. Ἠεπος ἴπο ἀῑδείρ]ον 
αΤθ βοπηοίίπηος οα]]οά ἴπαο Γαήιργ)ς, παπά 5ΟΠΙΘΙΙΠΙΕΒ 
πα Βοη)ς. Τ]ιο πάντα πιαη Ὦο ἴακθη (45 {πο τοσθηί 
(Οοπππποηίαί{ογς ἀῑτος() Γον νο Ἰληδο. πάντες; Ὀα 
11 α- σποπιο σοπεγα[ὶ Ίο 5, νο πειίετ ΠΙΣΥ 
ἀοποίο Ὠοί] μογκοπς απᾶ /ήπσς. 

--- καὶ δεδόζασμαι ἐν αὐποῖς.] Έ]οεο γνογάβ 866 
πιοαπί {ο οχΡΓΟΡΑ εοπηθίησ Λρηοπά νο Ῥτεςθ- 
ἀῑπᾳ, α. ᾱ. «' Όνογ ατο πο οπ]γ παπα, Ὀαῖ Τ απι 
ρ]οτίβεά ἵπ παπά ντουρ]ν νοπα : Ἰνογο[οτο {που αγ 
εβοε[ἱνο[ πηίπο.””. Ῥοβεηπι, παπά Τήτπα, (αλκο δεδόξ. 
ἵπ α Επίατο 9οηδο, π5 α Ῥγοίογρ Ῥγορλείο. Βαῖ 
Όιο σ]οτὶίβοαίίοῃ ἵπ αΠεδίομ, παπχε]ν, Ὁν νο ρτορ- 
ἁραίίον οῇ Πὶς το]σίοι, Ἠπά αἰτοπάν (ακοπ ρ]ασο, 
απά Ὕνας (ακίπσ ρ]ασθ. Ἠεποο Οτο. απᾶ Ὠοδςγ, 
κου] (ακο 1 Γοτα Ῥτος. ος Άοτ, Βαῖ εἰτίοί ρΙ]- 
οἱορίσαὶ ρτορτίαίν νἩ] πο νατταπί Όνα, Τηο 
6356 566115 {ο ὃς ἠπ]ς: Το Γ///. ἵν οΏ ον ρῖ ΓοΥ 
νο Γγο5., Νο απ ποἶοῃ οἵ βἰαίο ἵς ἀθείσπαισά, 
νήσο] Ίνα οοπππποπσος ἵπ πιο ρᾳδί, Ὀαῖ οχίοπὀς 
αἶδο {ο Όνο Ῥγοκοπί. Ώθο Ματ, Οτ, Οτ, ὁ 500. 
απ γη, οἱ, Οτ, ὁ δὲ, δα, Βαΐ Όνο Ῥτοκοηί, ἵῃ 
ΠΠ ποίίοη οὗ εσμπηρα ᾖῬγοςγεβκίοη, Ἰἶκο Όνο 
αρτοπάΐπσ οὗ πο (1οβρο], ἵς 9ο ἡπηήογππσ]εά νν Τι 
ἶνο Επήητο, ναί Όνο Επίατο ππαΥ π]9ο νο Ἰπο]αάσὰ. 
Ἐ για νο ΓΗ]] 8οηκο ἴς: “Τ ανο νου, απ Ὀοῖπα, 
παπά αππ {ο ο ρ]ογίῇοςά. 

11. καὶ οὐκ ἴτι--- ἴργομαι.] Τ]νοχο ννοτᾷς οὔοτ 
Όιο γεαφοπ ΝΊΥ ὁσοδιβ οοπιποηὀν ἴχοπι ἴο νο 

Ρτοίσοίίοη οϐἳ ἀοά. Ῥεε χὶν. 18. Ἐεπάετ: “ 
Άη [ᾳ» ἵέ .. πο Ίοημετ ἵπ ο ννοτ]ά, Όιί Ώνεγ 
ατε Ἱη Όιε νγοτ]ά [αἱοπε]; ν]ή]ε 1 απ σοΐηᾳ Το 
Όνερ.. Ὑεί εοπειηήηπς 18 ἴπσ ἴο εοπηρ]εία 
ἴιε 56Π56. Τί εποι]ά 8εεπα ναί ΤΠ ης νετεε πα 
ψ/οτάς ἐγὼ περὶ αὐτῶν ατε 51ρ το ὃς τερεαίεὰ 
ᾳ. ᾱ. “' Ύεα, Ι ἆο Ρταγ Γοτ ἴἼνεπα, 45 Ὀείης πηγα]; 
ΠΟ Ίοπσοτ ἵπ με ποτ], ο. 

--- Πάτερ ἅγιε, ὅτο.] Νουν Γοἱ]ονγς, {ο ἴἶνε επά οΕ 
Ένα (Παρίετ, ἴἶια ρταγετ οὗ οι Τ,οτὰ Γοτ Όνο αἷβ- 
οἴρίρ». Πτ Πάτερ ἅγιε Όνε Ο οπιπεηίαἴογς οΟΠῃ- 
5. Όνα ρτεσαἴοἵίγ πδαο ος Βαπείε βαΐεγ /! ἵπ νε 
απ ϱ]αφείσα] Ὑνγίθγ», 
---τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀν. σ.] Όπ πε Βεη5ο οΓ 

ἐν τῷ ὀνόμ. σου να Οοππππεηίαίοτε πετ. Τϊ «εεοπῃΒ 
ίο Ὀε Ὀερί εχρ]αϊπεά Ὦγ Οτοι., Ώε ῬΏ]εα, Καῑπ., 
Ἠα]ος, απά Οαππρὸ,, ιο ἴακε Τ {ο ππθαη “« ἴπ να 
Ῥτο[εεείοπ ο) πγ ἀοοίτίπο απἀ ννογκηρ, ἵπ να 
{ε1Ών απά ρτασίῖες οῇ Όιν το]ἰσίοπ.”. Εν πιακίπᾳ 
ΚποννΠ (58475 (αππρὸ.) ἔπα παππο οὗ 0οἆ ἴο Όιοθς 
νο επ]ογεά ια οἷὰ ἀερεησδαίίον, ἴ5 ρ]αϊπ]ν 5ας- 
ροείοἀ ναί αἀάτίοπαι ΠἨσηί ννας οοπνεγεὰ ἴο 
Όνεπα, Νίο] ἴπευ οοι]ά πο Ίνα ἀεγίνοά Γτοπι 
µε, ἠν ππππ][οςίίηςσ (ος πάπια ἴο Όγεπα, Ώνεγε- 
{οτα, νο παιδί απάεγείαπά νο οοπηπιαπἰσπίῖτοη οΓ 
Όμοςδα {ταῖ]ς νο ροσ]]ατ]γ οἰατασίοτίτο νε 
πθυν ἀἱκρεηκαίίοις απᾶ 45 6ΥΟΤΥ τενο]αίίοῃ ννἨ]οἩ 
(ο μίνος {επάς {ατίπετ ἴο Ἠ]ακίταίο νε ἁῑνίης 
οιατασίοτ, ἴἶια Ἱπδίτασίῖοις νο οατ Τ,οτὰ ια 
1ο Ἠΐβ ἀῑφοίρ]ος, το]πίῖης Το Πο απά Ππιπποτίαλ(γ, 
απά ἴ]να τοςονοτΥ ο εἴπποτς {Ἠτουσῃ Ες πιοδῖα- 
ση, ΠΙΣΥ ννε]! ϱο οα]]εά τονσα]ἵπσ (ασ, οἵ (νν ή οἩ 
ἵπ νο Ἠοῦτουν Ἰάΐοπα, ἵδ να βαππο) ἴἶιε παπιε 
«σα το Όνοπα.) 

Τ]ιογο ἶ9 Ίνετο α τοππατκαῦ]ο νατ. Ἰοοί. Τπεισοπὰ 
ΟΓ οὓς, ΥΕΙΥ ΠΙΠΠΥ Μ88. (πιοεί]ν αποϊεπί) απά 
κονογα] (γεεκ ϱοπιπποηίπίοτς απάὀ οατῖν Εάά. Ἰανθ 
ᾧ 5 νν]ο]ι Ίνας Ώδεσῃ τοσεῖνεςὰ ὃν αἱπιοξί ονοτν Εἰ- 
ίοτ, οχοερί Μαιν, [τοπ Βεησ. απ λος. ἴο 
ΒοἩο]Ζ. Απά 8 19 νοτγ αστοσπρ]ο το νο Οτ- 
οαἱ Όαποῃ, ννη]ο]ι ἀῑτοςία πο πποτο ἁῑ[Ππο]Ε τοπ - 
της {ο Ὁς ρτο[οττοά. Βιαί ναί 0αποῃ Ίνα εενεταὶ 
πα ίαίίοπς απά εχοορίίοηα: απά, απιοησεί Όνο 
τοβί, ννηοτο 1ο τοπάἴησς ατο οχοσεθιησ]γ εἰππ]ας 
ἵπ πρροπταπος, απά ννηοτο (ἶνε τιεῖν οὗ νο 
Ίπησαασο το]οςῖς ἴἶνο πποτο ἀῑ[ίοπ]έ οπο, οτ νηοτο 
Όνο οοπίοχί κ] πο ρεγπήξ Π. Ἀονν αὐ/ Όνενο 
οἰτοιπηκίπησος Ἠστο οπου. Έοτ πο ο Ἰηνο]νος 
πἩ πηρτοςθάἀοπίθά Ἰναγείγησες ς δἶἴπου ἴπας νο πηυκέ 
ίακο ἐν τῷ ὀνόμ. ἵπ νο 8οηςο ''ὂν Όνν αι εί ον 
ἃ πο ΟΡ ὄνομα πονηοτο οἶκο Ρουπά ἵπ ἈΒοπρίατε, 
ΟΥ πΗΥ οἴμογ κ ῖηρςς απά ννη]οὶ ννου]ά ὃς πη- 
εαἰαυ]ο {ο νο ννοτής Γο]ονίης. ἈἨοσίάος, ἴνο 
άΐοπα οὗ .. ὃ Ἰ ποῖ πρτοοαβ]ο Το πο οἸναγασίογ 
οὗ δε, 9ο αίν]ο, απά ποννηθτο οσους ἴπ Ἰ8 
(οερο] ος Ἠής Πρίκ]ος, Ἰθγθας νο αὔονο ε9ο 
οσο Γς 11 νογ. 6, 3, ππὰ 19, οὗ ή ρτανογ. Ἰπάσεά 
Όνο οΟΠΙΠΙΟΠ τοπάἶησ ἵ5 ποῖ οπ]ν στοαί]ν εαρετίοτ 
ἵπ οπζεγπα/ ονἰάοπου (Ἰοίηᾳ εαρροτιοά ὃν α ἀθε- 
ἀθά πιπ]οτίτν οὗ ΝΤΒΒ., 8οπηο ο ον, 
ππὸ νο οαγ]τοκί ογεῖοης απά Εαιοτς), Όπί «6οπης 
το ο ρ]ασοά Ὀογοπά ἀοιῦί Ὁγ νο περεΒίοη οἳ 
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- α Ἱηΐτα 18. 9, 5 δι, δα. ιὸ 3 39 
19 δέδωκά ἵνα ὥσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. " Ότε μην µετ αὐτῶν ἐν τῷ Ῥς.ι09.8. ας η 

. 3 3 .,  Ν - Δ , ΄ } ’ 

κόσµῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀγόματί σου οὓς δέδωκάς µοι ἐφύλαξα, 
υ 3 ν ο». λα 3 [ή 3 .) ς ς) - 3 ΄ 5’ ς .) 

καὶ οὐδεὶς ἐξ αυτῶν ἄπωλετο, εἰ µη ο υἷος της ἀἁπωλείας, ἵνα η γραφή 

13 πληρωθῃ. 3Νῦν δὲ πρὀς σε ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, 

14 ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς. "Εγὼ δέδωκα 
. Ν - ς ’ Ε 3 ς/ 3 3 - 

αὐτοῖς τὸν λόγον σου ᾿ καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτοὺς, ὃτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ 
ή . αι 3 . αλ ’ 3 3 - » 3 . 

15 κοσμου, καύῦως ἐγω οὐκ εἰμι ἐκ του κοσµου. Οὐκ ἐρωτω ἵνα αρης αυτους 
΄ -- ’ 3 ας ’ 3 ω ” ά » 3 ν ΄ 

16 ἐκ του κὀσµου, αλλ ἵνα τηρηήσης αὐτους ἐκ του πογηρου. «κ του κοσμου 
- 3 ς 3 . 3 

17 οὐκ εἰσὶ, καθὼς ἐγὼ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰμί. “Αγίασον αυτοὺς ἐν τῇ ἄλη-- 

15 Φείᾳ σου. ὁ λόγος ὃ σὸς ἀλήθειά ἐστι. Καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν 

Ενα Ἱγοτάς 1π {θ πεχί Υεζςε, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν 
τῷ ὀνόματί σου, οὓς δέδωκάς µοι. ἵ οαηποῖ Ἠε]ρ 5αδ- 
Ρεοίῖης Εἶιαῖ ἴἶχε {αἱςα Ιπίετρτείαίίοη ΟΓ ὀνόμ. απά 
ἔπε αἰτεταίῖοη ΟΓ οὓς {ο ὦ ος ὃ (ννη]ο]ι ]α5ΐ ἶ5 Γουπά π 
εενεταὶ ΛΤ55. απά ὙεγδΙοηβ), αἴο5ε οΠΙεΒΥγ {τοπι 
8η ἱπαεπίίοη {ο {Πε ἐγαπαροδίίοπ,; ἨΥΠΙΟΗ, Ἠουν- 
ενετ, ἶ5 {τεφπεπί ἵηπ 8. Σον) ντ ίηςσς. Οετίαίπ- 
1γ, 1ξ ἄνε Ηθτατί αἰά αππῦ]ε αἱ ὀνόματι, (απ Ὑνπαί 
πας 5ο ρτοῦαῦ]ε 1) ἴπεγ υνου]ά Όο Ικε]γ Το αἰίετ 
Ειε τεαάϊπρ οὓς ἴο ὃ οτ ᾧ. Ἰγπετεας, 1Γ ννο ΊΥετε ἴο 
ευρ ᾧ ος ὃ {ο Ἠανε Ῥεεῃ ἴἶιε ογἰσίπαἰ τεαάῖηᾳ, 
Ἡτ ννου]ὰ ποί Ὃε εἄ5Υ ἴο αοσοπηῖ {ο ἴπε αἰθετα[ίοη 
1πίο οὕς. 

--- ἵνα ὥσιν ἓν καθῶς ἡμεῖς.] Τηϊ5 15 α Ῥ]επάϊης οϐ 
Όνο Ρῃταξθς, ἵνα ὥσι μυ) ἔν απά ἵνα ὦσι καθὼς ἡμεῖς 
ἔσψεν ; ἴἶνε Ιαξίετ εχρ]αϊπίης {πο {ογπηετ : {λε 8εη5θ 
δεΐπᾳ, “ἰναί Όνευ πιαγ ὃς απ](εά ἵπ βεπἰπηθηέ, α{- 
Γεοίῖοη, απά ες] Γοτ νε ἀϊπεεπαίπαίοη οῇ {νε (109- 
Ρε], ενεῃ α5 νε ατο υπ(εὰ ἵπ νν]]] απά ΡΙΤΡΟΡΘ.” 

132. ἀπώλετο.] Τ]ετο 8εεπιςβ Ἠετε {ο Ὀε, 48 Ιηπ 
Ρε. Π. 12., απ αἱ]αβίοη {ο νε ϱ.5ε ο α {Τανε]]ετ, 
νιηο Ίας, ἴτοπι αὐαπάοπίπα Ἠΐ5 ριϊἀς, ]οδί ἴθ 
πονι ρα1ᾖι, απά οοπηε {ο ἀεείτασίίοῃ. ΤΠ πε γγογάς 

Ώπα αὔονε Ῥβα]πι, ὁράξασθε παιδείας, µήποτε ἀπο- 
λεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας, νετ ἵ5 α 156 ΟΓ πε απίεοθ- 
ἀεηί [οτ ἴπε οοΠβεΙΘΠῖ, 45 ἵπ {πε ρτεβεηί Ρρᾶββα4σο. 

--- ὃ υἱός τῆς ἀπωλείας.] Τηε 5εηεε 15 ποῖ ΠΙΕΤΘΙΥ, 
-- Ἠοβεπῃ., Καῑπ., βοΠ]ειβη., απά Τππῃ. τεηάετ, 
/οπιο πεφµαπι, πι [ές [γισίς; Ὀπί [ο ΕΧΡΓΘΒΒΙΟΠ 
πιπεί ππεαπ οπ6 γιο 19 ἀεβετνίηρ οἱ, απἀ ἀενοίιεά 
{ο, ρετάιήοι. ἜΤἩ]8 αφο οἳ υἱὸς νυν] ι α πο {π ἴθ 
επί. δα “λραν Μιώ 

---ἵνα ἡ Φἠ πληρωθῃ. ο Ῥορί Εικροβίίοτ8 
ατο αρτοσά ναί Όνε κα νι “ Σο διαί ιο Ῥοτίρ- 
ἴπτο 15 Όνας Γα]β]εά :”” ο, 48 Βρ. Ῥεατοςρ εκ- 
Ρἰαίπα, πιαΥ νο αρρίέρά ἵπ ΕΜ σᾳ5θ. Όη νε ρα8- 
βασο Ίνετε Ἠπα ἵπ γιεν ιο ϱοπιππεηία{οτβ 4γε ποί 

Μουί Επ Όνετε 18 οΠΙΥ α 6επεγαί γε[- 
ετεπεε {ο νε ρτορ]εσίε» οοποετηίπσ Όινο Ρ4ΒΡΙΟΠ 
ο ου Βανίουτ. Ῥε6ε, πονανετ, Ρς. 41. 9. απά 109, 
8. οοπι νήν Λος 1. 20, 

12. ἵνα ἔχωσι --- αὐτοῖς] Βεπάετ: «ναί ἴοΥ 
πι Ώνοκς νοτάϱ] Ἠάγε Ενείτ 10Υ ἵπ ππο (1. 6. 
ος Ἡ Τ αππ νο οὔ]εσί) οοπιρ]οίο απά ρετ[εςί. 
ον ενας ννου]ὰ κἸοτ]γ Ὦς (ἶνο σπ8ο πί Πί9 ΓΘΒΙΙΓ- 
τεςίση, απᾶ Όνε πεπά(ηρ {ο ἔἶνοτη ελα ἨΗο]γ Βρίήε, 

10. οὐκ ὢ ---κόσμον.] Ἔ]να βεΠΒο ΒΕΘΙΗΝ {ο 
νε, πο Όναί Όνου «ου]άκί τοππονο (νοια 
ἔτοπι Εκ αι” Το πιοτο ΓΗ]]1γ οοπαρτε]ιοπά (ιο 
Ρατροτί οἵ Όνο οκ Ίσα, 1 ἵ ρτορετ το Όθαχ ἵπ 
παπά α τοπ ο Εήνγπα, παπά Οτοί, Ολα “« Όιοο 
ψοτόν ατα απἱά ἵπ επρ/ἱεαίση οἱ νο ρτουθά(πα, 
παπά {ου Όνο κακο ο νο ἀῑκοίρ]ον Όγοη ῥγοκοη!, απ 
νήῃ Ἱπεαίημ,” Όατ Τ,οτᾶ, ἠνοτοίοτο, ΠποπηΕ ἵπ- 
ἀέγετίί {ο ατα άν ΦΙκείρίος, υπάοτ ἴνο Μήίίοτ 
Ρεοευ ίσης Όνου νου]ὰ σπΠοὰ προῃ {ο 6η- 
όστε, πο ἴο νεα] ο ρταγ [οι σα, ίσο Ίνα ιά 

Ἱπιροτίαπέ ραχροςθ5 ΓΟΥ επι {ο ἄπΠ5ννοτ, ἁωτίπσ 
ΤΗΔΠΥ γεαῖς; αἲ {ης 5απηθ πε 5ασσθείῖησ {ο {]θπα 
πιοί]νος ΓοΓ οοηδίαπογ απά Γοτίαςς, 1π ἰμεῖτ Ὀ6- 
Ἰησ ἄε[επᾶεὰ απᾶ ᾖῬγεδετυεά απάετ ἴἶπο 5ΟΙΓΟΝΥΒ 
ψπῖο]ι 5Ἰλοι]ά 5αγγοιπά (επι. 
ἨΥ τοῦ πονηροῦ ΤΠΣΠΥ εππ]πεπἰ Οοπιππεηίαίοτβ 

ππάετείαπά ἔιε Πυἱ οπε; τε[εττίησ ἴο Μα. νὶ 
19. ὃς 1 ομπ ν. 19. ΕΒιαί (ποιρ] ναί Ἱηϊθτρτεία- 
Ποπ ᾳ {ποτε εαίαθ]α, 1έ ἆοες ποί {ο]]ονν ἐπαί 1έ 
εἸου]ά Ίεγε ε αἀπαϊ ες, 5ἶπορ πε οἰτουπηδίαποςς 
ατε ἀῑπετεπί. Τί 15 Ῥείίετ, νι Εδίιι, τοις, 
Τμαππρε, 0αππρῦ., Νοεβεθ]έ, ἘοβεηΠη., απά Τΐπι., 
το ἴαΚκε τοῦ πονηροῦ ΙΠ ἴα πεµίεγ σεπάετ οῇ ου], 
ἃ5 Ώοπῃ. χὴ. 9, απά ο{ἵεπ ϱἱσαν]ετο. Τε 5εη8ο, 
ίοο, ἴπεπος απὶδίπςσ 15 ΊΠποτε οχἰεηκίνε, απᾶ ΠΠΟΤΘ 
5α{{αβ]ε {ο ένα οοπ{οχί. 

17. ἁγίασον --- ἀλήθειά ἐστι.] Έτοπι {ιείγ Ργεδ- 
εγυα{ἶοπι πάεΥ ἐγαἰς απά οα]απίγ, ος Τιογᾷ Ῥτο- 
οσθεᾷς {ο Ρταγ Γοτ ἠεῖτ ργεδεγυαίίοπι ἵπ Μιε Ευαπ- 
ο ἱἶεαί να Αγιάζειν, Ἰ]κα ἴπε Ηεῦ. Ιω, 5ἱσ- 
ΠΙῇ68 ῬτορετΙΥγ {ο 5εραταίο, 5εί αρατί {οἱ 5οιιθ 
οῄ1ος, Νεί]ετ οἶν]] ος Εοσ]εδίαδί]σα], 1. 6. {ο οΟΠ- 
βοοταΐε {ο {πε ὙοτοΠῖρ οῇ (ο, οἵ ἴο ΟΟΠΟΘΓΗΒ 
οΓ τε]σίοη. “Άγιος ῬτορετΙγ ἀεποίες α ΡΕΓΡΟΠ 85ο 
δεί αρατί, οἵ οοηβεοταίεά, απά 19 α5δεά εδρεοία]]γ 
οῇ Εγορ]είς οι Εγίεκίς; Ὀοί]ι Ὀείπς 5αἱὰ ἁγιάζε- 
σθαι. 1 ἵδ αἱδο αδεὰ ο) χο αρροϊπίππεηί ὮΥ {ια 
Εαίνετ οῇ νο Ῥοπ. {ο ἴ]ια ...) οἳ Ἠάππαή. 8α]γα- 
Πο ὮΥ 8 Ιποατπαίίοη (566 κ. ὅ0.) απά {ο Νίο] 
οί Τιοτὰ 19 εαἷά {ο Ἠανε ἀονοίεὰ Ἠϊπιδε/, Βιέ 
ουν, 1 ππαγ Ὦθς αθΚκοά, ατα νο {ο απάθτείαπά 11ο 
{ετπα, 48 αρρ]εά {ο ἴπο 4Προεεε ΟἨ ες Εκ- 
ΡοβΙ{ΟΙ8 ατο ποί αστεθά. 3ο9πιθ αδείση {ο 5εη5θ 
βοί Όποια αρατί απίο πο ρτοιηα]σαίίοι οἱ ]γ 
{ταίμ) 1ο, νο γοτά οἱ ειπα (ο8ρο], π ίσο 18 
Όντο αἀάσά, Ὁγ νναγ ο{ εχρ]απαΊοῦ, 38 νο Έτ], 
ΟΏιοτς (ακο Τί {ο ππθπῃ, / βαποΙ(γ ἴοπα (ΠάΠΙΘΙΥ, 
Ὦγ οἰἱεαπδίησ παπα [τοπα βἶἵπ, απά το]οπδίης {χο 
Γτοια {ο ρον/οτ οἱ δἷπ, (τουσ ἴἶλο οροταίἶοη οἱ 
Όιε Ἠο]γ Βρίτίέ, απίο νο ρτοπιπ]σαίίοη ο 11γ 
Εαηι Της Ἰαίοτ Πποτργοία{1οἨ ΕΘΘΙΗΡ Ρτο/θγα- 
μία, 45 Ὀείηρ οπ]]εὰ {οτ Ὦ} 1]νο ύαοόν Οναί πο Λροβ- 
ή» τοφαίτες {αγ πιογο (ΊνάΠ {ο Ὃο οί αρατί {ο (ο 
πΙ ΠΙΦίΤΥ: πο {ο βαγ ναί ἵπ πο ἵογῃ 19ο] Ίνοτο 
ΒΘΘΙΙΑ 4Π α]ηδίοη {ο πο Πνεῦμα ἅγιον. Απά 8 
μ56 οῇ πο ννοτὰ {ο ἀοποίο ριγί[η ἵν ο) ἠποφαοπί 
οσσµτοῄσο Ὀου]ι ἵπ νο Βορί. ---. Όιο Ν. Τ. α8 1 
1 Ἴομε, ν. 20. Ἀίπσς, ποννονος, [1ο ννοτὰ 18 ΒΟΠΙΟ- 
πιουν 5ο λος ἵπ νο Βορί, (158 46η. Π, . ἡγίασεν 
ἡμέραν, παπά «αρτα κ. 00, (ο ος Τ,οτὰ ὁοβυς ϱ γί{) 
ὃν ὁ Πατὴρ ἡγίασε, 1. ο. ἀφώρισε) [ὲ πηΥ /ιοΓε π]κο ο 
πάμη ος γοι οΠΙΥ ἵπ εσπ{ιποίοη νν 1] 1ο ο)νοῦ. 
Απά Ιπάθεὰ Ον κοΠἶηᾳ αρατί παπά οομκοοταίηᾳ 
νου] νο νο τοβΗ 11 οὗ Οναί οἰοαπιαίπσ παπά ρ1 η ίπς 
οἱ νοῖν να Αρονί]ον νο κίουά πο ἵπ ποσά, 

15, εἰς τὸν μαι Ναπιο]γ, Γογ νο ρήτροο οἳ 
Ρ/οπιραίπς η Ἠ γμμι, 8εο νο. ΙΤ. 
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κόσµο», κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἲς τὸν κόσμον" καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἅγι- 19 

ἄζω ἐμαυτὸν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὧσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. Οὔ περὶ τούτων 20 
. - ΄ 3 . 9 9 μι ’ . - / }.-” 3 

δὲ ἐρωτῶ µόνον, ἀλλά καὶ περὶ τῶν  πιστευόνγτων διᾶ τοῦ λόγου αὐτῶν εἲς 
χ Βυρτα 10. 88. 
α η. 10, 
1 ”ομη 1. 8. 
4 9. ἡ. 

ἐμέ' 3 ἵνα πάντες ἓν ὠσι" καθὼς σὺ, Πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοὶ, ἵνα καὶ 51 

-. αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὡσιν' ἵνα ὁ κύσµος πιστεύσῃη ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. Καὶ 59 

ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς µοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὧσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς 

ἓν ἐσμέν' ἐγὼ ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ ἐν ἐμοί" ἵνα ὡσι τετελειωµένοι εἲς 53 
ἓν, καὶ ἵνα γινώσκη ὁ κόσμος ὅτι σύ µε ἀπέστειλας, καὶ ἠγάπησας αὐ- 

Βυρτα 19.98. το, ) ἑ ἦγαά αρ. τους, καῦως ἐμὲ Ίγαπησας. 
Τΐνοκα, 4. 17. 

β.ρτα νες, δ. 

7 Πάτερ, οὓς δέδωκάς µοι, Φέλω ἵνα 34 

ὕπου εἰμὶ ἐγὼ, κἀκεῖνοι ὧσι µετ ἐμοῦ" ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν 

ἐμὴν, ἣν ἔδωκάς µοι, ὅτι ἠγάπησάς µε πρὸ καταβολῆς κόσμου Πάτερ 56 
δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν 
5” 

Σ Μαι, 26. 86. 
Ματ 14, 89. 
Το ακο οὲ. 89. 
28αΠ. 15. 29. ΧΥΤΠΙ. 

19. ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν.] ἩἨετα, ασαϊπ, 50Π1Θ 
ἀἱβεγοπος οί ορΙΠίοΠ οχΙ8ί8 ας {ο ἴηο 8επ86 ΟΓ {16 
(οτι ἁγιάζειν ουσ 1 19 ϱεποετα]]γ αστεεά Οιαί 
η παιδί ο οχρ]αϊποά επ ἰίαῦ]γ {ο νο δεη5ο αἀορίοά 
αἱ νοτ. ΙΤ. Της 16, Ἠοννενοατ, ὮΥ πο ΠΙΘΑΠΒ Πες- 
65541Υ, οοηβἰἀθτίπρ (νε ειάάοπ (αηείείοης απά 
«ᾖαηπσος οῇ 5οπεο ομεογναῦ]α ἵπ (Πί (ποβρε]. Τί 
ϱ]λου]ά 56θπη (]λαί πο νοτά {9 οτε {ο ὃς ἴακεῃ ἵπ 
Όνε φοροπάαγι 9ΕΠ86 Ροϊπίοά ουί αἲ νοτ, ΓΤ: απά 
μας ννο πηαΥ τοπάος: “ΤΙ 5οί πιγεο]Γαρατί, ἀεγοίθ 
πιΥβε]{ {ο πΙΥ πἰηἰβίτγ.. Τε ἡγιασμένοι {οἱ]ονν- 
Ίπσ πημδί ο οχρ]αϊποά ἵπ ἴἶθ 84ΠΠ“6 ΠΙΠΠΠΘΓ: 
ἔ Τηαί Όνογ αἶδο πιαγ με ἀαγοίεά {ο νο ἀῑκο]ιατρε 
ο ἠιοίγ καοτθὰ οῇ]ος. 

320 ---26. Νονν «οΠΊΠΙΘΠΟΘΕ {16 οοποάἶπσ Ροἵ- 
ο ο) Οπής 5αῬ]ππο Ῥγαγος, ΟΠ {πο 5οορο οῇ ννμίσ]ι 
Εκροβίίοτ9 οοπβἰἀεταθΙγ ἀῑπετ ἵπ ορίπίοηι: πο 
ΟΠΙΥ ας Το {θ Ῥογδοπς ΝΟ πιαγ Ὦεο βαρροδεά {ο 
Ῥο οὐ]οοίΒ οῇ εἰς Ῥταγος, Ὀαί 51] πποτο οί]ετ 
ναί 19 Ἠθγο βαἱὰ νου] ά Ρο το[οτγοὰ {ο ΟἨτϊκίίαης 
οῇ εαί ασο, ο οἳ αἰἰ ασες: αοοοτάἶπρ ας οἴί]ετ οΓ 
νπίο] ντονς Ἐο αἀορίοά, 5ο πο Ἰοπάϊπςσ ἴθτπις, 
ὁόζαν, ἃεο. ατα Ἱπίοτρτοείθά. Όπο (πίπσ 15 οετίαϊῃ 
--- ναί ο Τ,οτὰ αγ πιακος 8οίηθ «αησε ἵπ (χο 
Ρ6ΓΡΟΠΕ {ιο οὐ]οοίς ο 8 ΡταγοΓΒ: ΠΑΠΙΕΙΥ, [ΤΟΠ 
Όιο 4ροφί[ες (χοπ ῥτοςσπ{). Απ Τ ποι]ά 5οοι 
Όναί Ὁγ τῶν πιστευόντων (ΝΠΙΟἩ αἲ] ο οδοί Ιάἱ- 
{ους ατο αστοεὰ ἶ5 το ο τοπὰ, Ἱηδίεπά ΟΓ πιστευσόν- 
των) ατθ πποπη{ πο ἠο[ίρνογς ὑπ σεπεγαί οἳ λαί ασο, 
5 οκ ἡπσαἰκ]οὰ [γοιι ο γροφίοε. Ἐοτ Όινορο 
ος Τ,οτά ργαγς (νετ. 21.) Οναί Όνογ πιαγ ο απ]εθά 
{ο οποἩ οἴπογ απά {ο οσα, Ὦν α πΠΙΟΠ 48 οἶο86 38 
Όναί νν] το] κα Ὀδ]κίς Ώοίσνοση νο ἘΕπίογ απά ἴαο Βοῇ 
(266 κ. ὀ0. παπά Νοίς), 1. 6. ἵπ Ὀείης οῇ οπο πεπᾶ, 
φοπήὑπιοπέ, το {, απᾶ Ῥμγροβε, Ὀεῖπς απίοά {ο ιο 
Εανοτ παπά νο Έομ Ὦγ ιο ἨΗοὶν Βρίτίε ννοτκίησ 
ἵπ ποια. Απά [ο ή, ππποπσ οἴ]νογ ΤΟΠΡΟΠΒ: 
εθναί Όνο αποο]ονίπς ρατί οὗ νο πνοτ]ά παν, ὉΥ 
βοοῖπσ (αί ΠΠΙΟΠ οὗ οὔωέν ὃς πιοτο Ἰοὰ {ο 
Ψε]ίονο πην ἀοσίτίπο {ο ὃα [τοπ ος,” 

ΑΕ νοτ. 93, α ἀ{βετοπος οῇ ορίπίοη αχἰκί ας {ο 
10)1ο 3Τθ πο ΡΟΓΒΟΠΑ ρταγοά [οτ. Ῥοππς βαν, 6 ηγίἊ- 
(ἶαπα ὑπ σοπογα!; οἵοτα, ο Αροθίΐος. Απά επο] 
οἶπδα ο) Εκροβϊΐογς Ἰπίοτργοί (Ἴνο. δόξαν ἴοτθ πς- 
οογάἵηρ {ο Οποῖγ τοκρθοιίνο νίοννας ο ΓΟΓΠΊΟΤ ΠΠ- 
ἀογείπηά(πσ Πο) Ίνα τοννατὰ Ἰαἱὰ αρ ἵπ Ἠδανοδη ος 
Όντο τἰσμίσοοις. Ἐπί Όντας νο οτργοφείοη δέέωκα 
νι] πανε {ο ο (ακεπ Γογ ῥώσω ο νήσο] ἶ8 6 ΠἹοτθ 

ΣΤ47ΥΤΑ εἰπὼν ὁ 

’ νο ῷ 9 ’ Φ, ων τν» ΄ . 

οτι σύ µε απέστειλας" καὶ ἐγνωρισα αὐτοῖς το ὀνομά σου, καὶ Ίγνω-- 96 
, ο’ ου... εἳ  α ’ δ..4 3 ον 

ρίσω". ἵνα η ἀγάπη ην ηγαπησας µε ἐν αυτοῖς ῃ, κάγω ἐν αυτοῖς. 

Ἰησοῦς ἐξηλθε σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐ- 1 

Ἠατβ], 88 δέδωκας, ἴπο ποχί ννοτὰά Ὀπί οπς, τηε 
Όνας ὃς {ακεηῃ πα ργε[εγί(ρ 8εη»θ. Όήιετε, ετε- 
{οτ6, ΦΡΡο8θ Ὦγ ὀόξαν {ο Ὦε πιεαηί 5ὐ6Ἡ α ρατί οῇ 
ΟἨτίςίς πιεάἰαίοτίαὶ ρ]οτΥ, ἱπιρατίεά το ἴἶγεπα ὮΥ 
Όνεο ἨΗο]ν Βρίτίε, αφ ννας ο λεαῦ]ο {ο Ώνο Ῥήγροφες 
Ών6γ ννοτο ἴο αοσοπιρΗκς Ιπο]αάίης, οἱ «οαγςε, 
Όνε ιοογκἶπις ο πεγαοίες ἵπ εκίαβ]κἨππεπί οἳ εθ 
(τα οῇ ενα Ρα]. Της εα ποχί ννογᾶς ἵνα ὥσι 
τετελειωμένοι, ὅτο. πἀνετί {0 (νε πιοᾶε ο/ ετετεἰκίπο 
81ο] Ἠἰσ]ι σἰῇς, παπια!γ, ντι ΕὨναί ρετ[εοί ππῖοη 
ΝΟ (οπικε]νος απά νι να Ἐπίμετ απ να 
90Η, 48 εχἰκία Ὀείννεσῃ ένο Ἐαινογ απά πε Ἀοη, 
Τποη 8 τερτεεεπίεὰ ἴο ρµ/ροςε, --- παππε]γ, Όναε, 
ϱΥ Ὀείπσ {5 τετελειωμένοι {1. 6. Ῥο[εςί]γ απ1{οά), 
Ότο ννοτ]ά παν ὃε Ῥτουρσηί ἴο Ὀε]ενε ἵπ νο Ῥ]- 
νίπο οεἱρίη οἱ ενα το]ἰσίοη {νου ἴεαο] απά ρτο[εκς, 
απά ἵπ νο Ίονε παπά {πνουχ ο αοἆ {ονγατὰς 8 
Γαἱηα] Ργο[ΕΘΒΟΙΡ. Ὑεγ. 34 86εΠῃς ἴο Ἠανο τεβετ- 
οπο6, ποῖ {ο πα -... οπ]ν, Όα{ {ο τας δε- 
α. ἴπι σα - πγογάς ἀεποίε αἈπιϊκείοπ. 
ίο Ἠεανοπ]γ ΡεΠοϊίγ, απά ραγϊοιραίίοη ἵῃπ ἴἶο Ίο 
οῇ Οναῖτ Αη ΑΜ νὰ. ο) ὥνοῖο Ἶν ιπίνεαή ἱ 
ιταηβ]]οη {ο ο Αροβίίεα; νε οὗτοι Ὀοῖηρ εαἰᾶ 
δεικτικῶς. Όατ βπα]]ν οοπιπιεπὀς ἴ]οπα {ο 
Όνο οαγε παπά ΡτοίθοΙῖοη οΓ η Ἐαΐμετ. Οὐκ ἔγνω. 
Ὢθο γΙ, 51 ἃς 98. 

36. δίκαιε] πιοβί σταςῖοις. "γνωσαν, 39 48- 
βυγοά. Ὄνομα, ἵἩΥ οομηεθ]ς, ἃο. Γνωρίσω, Ἱ. 6. 
ὈοίἩ ἵη Ροί8οπ αῇθτ την τοβυττες ο, απά Ὦγ ο 
Οοπιβοτίοτ, αΏοτ πιΥ πποθηκίοη. 

96. ἵνα ἡ ἀγάπη --- αὐτοῖς] ναί νο Ίονο νν 
ν]οἩ εἶνοιι Ἰνακέ Ἰουοά πιο πλαν ο ἵπ ἴποπῃ (1. ο. 
οπ]ογοά Ὦγ Ένοπι, Εναί ευ παν ὃε Όνο οῬ]θοίΒ 
οῇ Ίονο απά Ἐπεμοτϊν τς προ αἰαϊπ Ἱαρρί- 
ποβς ΡοίἩ ἵπ ία ννοτ]ά απά ἵπ νο ποχ{), απά ναι 
ΙΓ παν ο ἵπ ποσα, πππηε]γ, γ παν αρἰτια] ρτος- 
ο/πςσς, (ναί (νου παΥ τοπιαῖη απ]ιθά ννἩ πιο ἵῃ 
Όνο βαπ1ο Ἰνοἱγ σπ.56, οὗ Ρτοπιο(ίηρ ἴπο καἴναίοῃ 
ΟΓΠΊΘΗ. 

ΧΥΤΠ. 1. Το Ἐναησε]]κὲ πουν ρτοσθοἆς {ο το- 
οοτὰ Εἶνο Γακείση οἳ ος Τ,οτὰ, 8ο Ἠονήθνογ α9 οπ]γ 
το ἑουο]ι Πσ]]ν οἳ. ναι Ἠπά Ῥοοι τοςοτἠοἆ ὈΥ 
Ρτοσεδῖπα Ἠτίίοτε; αἲ ο 8ππῃο πιο πἀάϊπα 
οογιαϊη οἰτομππείπηοςς οπή οά ὃν Όνεπι; χαφ 
αἰτοπαῖν οοπβγπαίης ἴἶνο (γα(]ν οὗ ναί Ἰαὰ νου 
Ἰο[ογο ντ] τον, απά, ἵπ πο οἰτουπιείπησςς υν]ηήο]ι 
ο Ἠἡπικο]ῇ τοσοτςς, ρ]αϊπ]γ ἑακίπρ ναί ται Γος 
ρταπ{εά. (Τ.απηρο.) 
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ω ’ ω ρος - , 5 - ω 
τοῦ πέραν τοῦ χειμάῤῥου τοῦ Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλ-- 

9 Όεν αὐτὸς καὶ οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ. ᾿Ηιδει δὲ καὶ Ιούδας ὃ παραδιδοὺς 
3 ν Λ ΄ . μα , ’ ε 3 » ος ο - 

αυτον τον τοπον᾿ Οτι πολλάκις συνήχθη ο Ιησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν µαθη- 
α ἨΤαιι, 26. 47, 

- 3 - 5 7 3 ΄ -. Μ 2 - 

8 τῶν αὐτοῦ. " Ο οὖν Ιούδας λαβων τὴν σπεῖραν, καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων µη ὃς 
Ίωυκε 22. 4Τ. Δ / ς ΄ 3/ » ν ν) ν Δ ’ λ μυ 

και Φαρισαιων νπηφρετᾶς, ερχεται εχει μετα φαγῶωγν και λαμπάδων αι Αοις]. 16. 

5 32 - 3 3 3 

4 ὅπλων. Ιησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτὸν, ἐξελθὼν εἷ- 
3 ἀλλ -” 3 δω . 32 . 

ὅπεν αυτοῖς' Τίνα ζητεῖτε; ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ Ἰησοῦν τὸν ἸΝαζω- 
-” ΄ 3 ”ω ε, ὁ - . Π , 

ραῖον. λέγει αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς' γώ εἰμι. εἰοτήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὃ 
η 3 ον 3 »- ς τΣ » ὃ νωοὰ ϱ/ 

6 παραδιδοὺς αὐτὸν µετ αὐτῶν. ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς' Ότι ἐγώ εἰμι, 
λ 3 -. ᾽ 

1 ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ἔπεσον χΧαμαί. «Ιάλιν οὖν αὐτὸς ἐπηρώ- 

1. τοῦ Κέδρων.] ἜΤ]ε τεαᾶϊπσ 18 Ἰετε αποετίαίη. 
Ιπείεαὰ οἳ ἴε οοΠΙΠΙΟΠ τεαάἶηπσ τῶν Κέδρων, {ο 
οὗ -με πιοςί απεϊεπί ΝΜΤ35. απἀ βενεταί οὗ ια 
πιοβί απεϊεπῖ ΊΓΕΓΞΙΟΠΒ, Υγ 8οππε Εαίμοτς, Ἰανα 
τοῦ Κεδρὼν, ΝνΠΙο] να» ρτε[εττεά ὮΥ Έεζτα, 0αεαυῦ., 
0απιρῦ., Οα51., Ότας., ΓΑσ(Γ., Βοἱ5, Βγησις, Ἐε- 
Ἰαπά, απἀ οίπετς οὗ {πε Ῥοεί Οσοπαπιθπίαίοσς ἀοννη 
{ο ΜΠιάά]είοπ, ΚαϊπδεΙ, απά Τ{πι.; απά ηαβ Ώθοῃ 
τεσοεϊνεὰ ὃν Ῥεπσ., (Οτίεοὺ., Κπαρρ, Ὑαῑ., απἀ 
Βεμπο]ᾖ. σΟΠΙΠΠΟΠ ας Ἠούνθγετ, ἵ5 
εἰτεπαοιξ]γ, Ὀαί πο ςαε[αςίοτί]γ, ἀε[επάθά ὮΥ 
Γαππρε απά Μαι. Τῃε εχίετπα] ενἰἆεποο {ο 
τοῦ ΤΠαΥ, Ιπάθες, 5εεπι 5]επάετ : Ῥαῖ 1έ 15, ἴπ Γαοί, 
ο Όινα πιοεί πγεϊσηίγ Κἰπά (οοπβιππεἀ αἱδο Ὦγ 
οβδερμας], ἴπε Μ35. Ῥεῖηπσ 8ΟΠΙ6 οῇ {ηε πποςί 
αποίεπέ ἵπ εκϊείεποςε, απἀ πε Ὑετείοπβ {ιο πιοεί 
εείπιαρ]ε. Απά Ἰπίετηα] ονἰάεησε 15 απἴίο ἴπ 
{αγοτ οὗ τοῦ, αἴποε Τε 18 [αγ πιοτο Ικε]γ επαί τοῦ 
βποπ]ά Ἰανε Ῥεεπ αἰίετεᾶ ὮΥ (με βοτίρες ἹΙπίο τῶν, 
Έιαπ τῶν Ἰπίο τοῦ, εδρεοῖαΙΙγ ἵπ απεῖα] Μ55. 
ΜαιθναΙ Ιπᾶεεὰ αἀάπσες νε απ]οτίγ οὗ 0ἨτΥΡ., 
ΟντΏ!, ΤΠεορΗγΙ., απά Επίλγπη., {ΟΥ ἴἶνθ οΟΠΙΠΙΟΠ 
τοαάἶπσ. Βταί ια ααλοτί(γ οὗ (οπιπιρπίαίογφ απἀ 
Ποπι[η-ιογίίργε, ἵπ παπιες, νυμὶο] {πεγ 4ο 
ποί ρατῖσα]ατ]γ εαί οἩ, ἶδ Ῥαί βπηα!]; εδροοῖα]]γ 
νἨετο νε εοπποπ τεπάῖηπσ 18 τείαϊπεά. ἜΤ]ηαίϊ 
τῶν Κέδρων οσςατΒ (νίος ἵη ἴπε Τ,ΧΧ. πιαΥ 86επα 
ἃ αίτοπσ οοπβτπιαίοπ οἱ Όιε Ὑμϊσ. Βπί Όιναί 
πγου]ά πο Ὀο ἀρείκίοε. Νοί {ο βαγ (λαί Όπε γετγ 
β4ΠΠ6 πηϊδίακο ΠΙΑΥ Έπετε οχἰεί. ἜΤ]ε οΟΠΙΠΙΟΠ 
τεαάῖπς πασηε, α5 ἙΒρ. ΜΙάά]εί. οὔφετνας, οτἱρι- 
παΐε ἵπ α πη]είακε οἱ Ώια Οοργ!βίς (Ἠλουβαπάς οῇ 
εἰπ]ατ πππίαἤοης οσσυττίηρ Ἰπ 1ο (0]αβείσα] νντί- 
επι); οἵ ενεῃ ἰσπ, βίπος ο (τεςεκβ ννετο 
ποοιείοπιεᾶ {ο Οτεοσῖπο Ῥατῦατοιβ ΠαππθΒ. Απά 
νυου]ά 5εεπι ρτοῦαβ]ε ῑαί νε παππς ππθαπί “ιο 
Ῥτου]κ οὗ Οεἆπτε.” Τπουσι Τσι απά Ἐο]απά 
Ἠπνο εἨεννη Ον η ἀειῖνεά [ποπι ο Ηεὺ, 
ππρ/ παπά Ἠσποε ἀλλ) ν/Π] ἀσποίο {ιο βίπεΚ 

/ογγοπ.  ΜΙάά]εί,. Ἱπβίππσος α- αἰππί]αγ οΟΓ- 
ταρίση ἵπ Θηἱά, οἳ Χειμαῤῥοῦς τοῦ Χισὼ Ιπίο Χειμ. 
τῶν Κισσῶν, “' Ονα {οττεπί ο ἴνγ-ποςρ.) 

--κῆπος] Της φοεπη» {ο Ἠανο Ὀδεῃ α ρ]οί οἳ 
σατάεη ρτουπὰ ρτονίἀεὰ ννῖν α βοτί οῇ οοίίαρο. 

7. τὴν σπεῖραν.] Τη ννοτᾶ εἨου]ᾶ, Τ Οήπ]ς, Ὁο 
ἀετίνεά (τοπ πο νν]ν σπάω, {0ο ἆγαιρ ο 
ωμί, απᾶ Ἠποτα]]γ εἰρηίβεν α ῥαπά. ἩἨοπεο ἴε 
ννου]ά απ τη Πἔατγ εογρε; Ῥαί νο θονί 
{οαπάκὰ Ἡ, απά Ὠναί φαρροτιοά ὮΥ αἱ) Ένα 
πιοβί απ ποηί (οπηππεπίαίογν, Ἰ4 Όναι Τέ Ἱοτο ἀ4θ- 
ποίθα είπεν νο Γέοπιαπ εο]ιογέ, νι] ο σατγίκοποὰ 
Όνο σπα] οὗ Απίοπία, ο νο ἁρίας]πιοπί οἳ Τε, 
νιήεἩ, Ὁγ οτάςτ ο "νο Ῥτοσηταίοτ, πτοπάοὰ ΟἨ 
Όνο Βαπ]νοθτίαν αἲ Όνο µτονί [ον να]κ, ππάὰ Κκορι εἶχο 

5. Ἠεπες νο ρτορήίείγ οἱ ὕνο ΑγίοΙς, {ο 
οἱς {ε ἄρίποπππσηί {1η ϱη ο μίη. 

2ο 

---μετὰ φανῶν καὶ λαμπ.] Τί 18 ποί 645Υ {ο ἀείετ- 
πιῖπε {λε Ρρτεςῖςδε {οτος οί ἴεςο ἴννο {6ΓΠ, Ἑγ- 
ησφας ης {λε ΓΟΤΠΙΕΓ ΤηΘαΠΕ {ογο(ιες; ἴ]ο Ἰαἴίετ, 
ἰαπιῤς. Ταπηρο ἶ5 οἳ ορίπίοη Ολαί έε Ιαΐΐεγ οΟΙη- 
ΠΙΟΠΙΥ ἀεποίεά έογειες (αρρεα]ῖπσ {ο {]χθ λαμπαδο- 
φορία ἀαβοτίρεά Ὁγ Μειυγεῖας ἵῃπ Ἠΐς (τας. Εο9Γ. 

«Υ9), απά πιαϊηίαῖης ({Γοπ1 ἃ τείετεηςθ {ο Αί]ο- 
ηΦΗ8, Τ,. Χν. 18.) Οχαί νο φανοὶ ΥεΤε α ΠΠΟΓΘ «ἩΠ- 
οἰεπί απἀ τιάετ Κἰπά οἱ ἔογε]εδ, Γοτιπεὰ οἱ βρἰ1έ 
Ἰαΐμ5 Ῥουπά Ιπίο α Ῥαπά]ες Ὀαί ναί ατογννατάς 
ίοτομοες οἳ οἵπετ πιαίοτίαἰΕ, απά οἱ α ποτ 60Π- 
γεπ]εηί ΓοτΙΏ (ΠαΠΙΕΙΥ, {αρετδ απἀ ἰαπίεγι) «πΠΊΘ 
Ιπίο α5ας {ποισ]ι {πο οί]ετ ς]] σοπίαεά {ο Ὁθ 
ο. Ὁγ ἴμεα ΠΠθαΠοΙ βοτί ο{ Ῥεορίο. Τ]αί 
Ῥοίῃ Ἰαπίεγπς απά {οτοῃθς Ίνετο ΙΠ 186 4ΠποΠσ 
5ο]άΐ6γς, αρρθατς {οπι ΏἱοπγΥβ. ἨΗα]. ἴχ. (οἶίεὰ Ὦγ 
Τιαπιρο απά Ἰεί5.) ἐξέτρεχον ἅπαντες ἐκ τῶν σκηνῶν 
ἀθρόοι, φανοὺς ἔχοντες καὶ λαµπάδας. 1{ ννας, Ιπὰεεὰ 
(1 ννου]ά αάά) αδαα] {ο 5ας] 9ΟΤΡΒ {ο σαΓ{Υ Ροί] 
ΤΠ απά Ἰαηΐετης. ο πιαογά. 1. 20, βρεακίησ 
οῇ {6 ρἰοκεί-ραατά οὗ νε Ῥε]οροππθβίαΠα, 83Υ5, 
καὶ ἐν τούτῳ οἱ τριακόσιοι αὐτοῖς ἐπεφέροντο λαμπάδας 
ἔχοντες. 

4. ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν.] ἜΤηϊ8 ΡΊταςο ἶς Ὦγ 8οπηθ 
αοσοοαπίεὰ α Ἠευταίεπ. ΕΒαί, 45 ἘΥΡΚε απά 
Ἰλείς. Ἰανο απποννπ, 1 15 αἶδο {οιπά ἵπ ιο ϱαφεῖ- 
σα] νυτίίοτς, ἵπ Ὑνηοπι ἔρχεσθαι βἰσηίβες {ο Φε[αζῇ, 
απά ἵ9 αἰπιοδί αἱνίαγς αδεά οῇ ναί 15 ευ. ᾿ἘΕξ- 
ελθών. ΤΠϊ8 15 τὶσηί]γ (ακοπ Ὁγ Εαιγπα., Μο]ά., 
απά Ῥοατος ΓΟΓ προελθῶν, ΠΒΠΠΕΙΥ, {Τοπα (μαί ρατί οἱ 
Ώπο σατάεη νν μετ Οτῖςί Ἰαά τοί]τεὰ Γοτ ΡΓαΥΟΤ. 

ϐ. ἀπῆλθον --- ἔπεσον χαμαί.] Τη εατ]ει απά 
Ότο τοσεπί πιοάετη Οοπιπθηία{οτς Ἠθτο αἀορί ἀἱί- 
{οτοπί νίοννς. Τη ΓΟΤΠΙΕΓ 51Ώρο5ο α πιρασίο ; 
Όιο Ἰαΐΐοτ, νυν] ιο οχοορίίοπ οὗ Τή81., τεοορηῖσο 
ποπο, ατα ἶπσ ιο οἰτοιτηδίαπος {ο {πο αὖνο οϐ 
Όνο φοἰάϊετα αἱ νο αἰσηί ο 5ο αασικί α ΡοΓΒΟΠ 5 
ο ή που αἀάπος ναί Όλογ οα]] ρατα]]ο] Ἱη- 
βίαποςς {Τοια νο ϱ]αβείσα] νντιίθτ, Το σᾳ868, 
Ἰοννανοτ, ατο α]{ο οῇ αποίπεγ Κἰπά, απά ἴο πποὺο 
π. νι] Έπορο Οοπιπποπίαίοτ αοοοιηίέ [ο ο 
Ὠήπᾳ, Ῥτοςθθάβ αἸπιοβί νν]ο]]Υ προῃ Βαρροβίοῃ. 
1 ννο σοπβπο ουγβε]νος βἱππρ]γ {ο νο Ρρ]αϊπ ννοτζ8 
απᾶ Όιο ασοίαα] οἰτοιπηβίαποθβ, Νο βΗα]] 5οο ιπί 
ποπιο]ίπρ {αγ καγραβείηρ πο ογάύπαγη, απά τὶίησ 
{ο νο ργοίογπα(µγα!, ἵς εαρμοείοά. 36ο ἴ]ιο αὐ]ο 
Νοίοε οῇ ΥΥΟΙΓ, ἵμαπιρα, απά Γη ππ. }]νογο βοσπΙβ 
(ο Ὁ6 πο ΤΘάΒΟΠ {ο ἀοαῦί Ὀί Οναί 8οΠ1Θ ΠΠάςβΠΟ- 
πὐ]α, Ὀαί παρογπαίατα], Ῥονίοτ να οχοτοἰκοᾷ ; π8 
ἵπ ΠΙΗΥ αἱ] Πηείπησθ τοσοτάσὰ ἵπ Ηο]γ ντ; 
οκ, στ. Ον οὗ Επαὶ (Λοίς κ. 5), ννηστο νο 18 
ἀσκοτίνοά 45 Ὀοίπςσ «« αγσ {ο {ιο αγ αν νο] 
πα αίτιο. νι 1 ἠπάπρκκ, ἨΝΠοί]νοτ αἲ) [ο] το ἴἶνο 
ρτουπά (ονον ο μάακ), 5 νο οἱ Ο ο ΠΟΠΙΠΙΟΓΗ 
πιπζραίη, ἵν αποστίαἶα, απ νν] Ὦγ πο οπής α){οΥ 
Όνο σπρο, Βαι νο σπηποί απάσγκίαπά 1ος δη 
ρεΓή Πια/. 
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τησε" Τίνα ζητεῖτε; οἳ δὲ εἶπον" ᾿ἸΙησοῦν τὸν ΛΝαζωραῖον. ἀπεκρίθη 
ε 3 - τν εν 

[ό] Ἰησοῦς": Εῑϊπον ὑμῖν, ὅτι 
Γ. 

"ορια 11.1, τρύτους ὑπάγει». 
ε] 3 ’ ξ 

μοι, οὐκ απωλεσα ἐξ 
ε’ Αα ὔ . 

εἵλκυσεν αὐτην, καὶ 

ἐγώ εἰμι' εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε 
να πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν Ὅτι οὓς δέδωκάς 9 

αὐτῶν οὐδένα. Σίμων οὖν Πέτρος ἴχων µάχαιρα», 10 

ἔπαισε τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῖλον, καὶ ἀπέκοψεν 
αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ ἸΙάλχυς. εἶπεν οὖν 1 
ὁ ἸΙησοῦς τῷ Πέτρῳ' Ἠάλε τὴν µάχαιράν [σου } εἲς τὴν Θήκην. τὸ 

ποτήριον ὃ δέδωκέ µοι ὁ Πατὴρ, οὐ μὴ πίω αὐτό ; 
ς Μα1. 26. 57. 
πανκ 14. 58. 
1 ακο 22. δ4. 
ἆ ἵ,ακε ὃ, 2. 

Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἳ ὑπηρέται τῶν Ιουδαίων συνέ- 19 

λαῤον τὸν Ιησοῦν, καὶ ἔδησαν αὐτὸν, " καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν πρὸς ᾿άνναν 19 
- 1 . . ” ../ ο) Ε ] ΄ -- ῃ 

πρωτον ην γαρ πενῶερος του Καΐαφα, ος ην ἀρχιερεύς τοῦ ἐνιαυτοῦ 
εδ ρτα 11. 50. 

{Γ Μαι. 96. 58, 
Ναι 14. 54, 
Ίακε 24. δ4. 

ἐκείνου. "ἦν δὲ Καϊάφας ὃ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις, ὅτι συμφέρει 14 

ἕνα ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. !' Ἠκολοίδει δὲ τῷ ἸΙησοῦ 15 
Σίμων Πέτρος, καὶ ὃὁ ἄλλος µαθητής. ὁὃ δὲ µαθητὴς ἐκεῖνος ἦν }}ωστὸς 

-” 2 ” 9 - -”-. 3 . 3 . ». Ἡ - 3 , 

τῷ ἀρχιερεῦ καὶ συνεισηλῶθε τῷ Ἰησοῦ εἰς την αὐλην τοῦ αρχιερέως ' 

8. εἰ οὖν ἐμὲ --- ὑπά μμ Α ὈτίοΓ ππαππετ ο 
αροακίπᾳ, ο{ ννλίο] ο {111 86ηςο ἴδ: ““Π, ἴπεη, 
6 5οοεΚ {ο αρρτεµεπά πιε [ίακο πιε; Ὀα{] εί νοβθ 
ΠηΥ οοππραπΙοη5] ἀερατί. 

ϱ), ἵνα πληρωθῃ, ὅτο.] Τ]ο Ὀοδεί (οπαιπιεηία{οτς 
πτο αστοοὰ ναί {πα 86ηςο ἶ5, ' Τ]ας νναβ πιαάο 
οοἆ, ος νετ]ῇοὰ, ἴἶια νγοτάς͵΄ ὅσο, παΙΠΕΙΥ, χνῃ. 2. 
Υ Ον αἲ] ἀβιουα]{γ ναπίδηθβ. 
1. τσ. Τή8 15 οπαε{εἆ ἵπ νθτγ ΠΙαΠΥ οἳ εἶπο 

ῶδεί ΜΒ. απά ὙοετείοΠς, απά 15 οαποε]]εά Ὁγ 
αἱπιοδί 6υΥετγ Εάῑίογ ἴοπι Βεηςσ. απά είς. {ο 
Βο]οἱἆ; απά γη] ΓΘάΒΟΠ: {ο Ιπίετπαὶ ενἰάεποε 
18 45 πιΙσ]ι ασαἰηδί 1 α5 οχίετηπ]. 

---τὸ ποτήριον ---αὐτό.] 366 ακχνΙ. 39) ὅτ ὔ4. 
Τ]ιο ἹπίαττοραίίοἩ, αοοοπηραπ]θά νί α ἆοαθ]α 
Ἠδραί1οἨ, Ἰπνο]νες α αίτοπσ αβϊτπιαίίνο (5ο Επ- 
Όχγπι, ννθ]] οχρ]αῖης πάνυ μὲν οὖν), απά πα ποια 
9 οχργοκείνο οῇ Ῥοτίοοί αοφπί6δοεπος ἵπ {νο ν] 
οἳ Πή8 Εαίλοτ, 

19, 15. Οµπ νε ἀϊκοτοραπογ νμίο] Ίας Ώου 
επρροβοά {ο οχ]ί ἵπ (5 αἰπίεπιοηπέ, 48 οοπιρατοά 
νι πο οίπετ Ἠναπσε]]είς, 966 {πο αΌ]α ΤοΙΠΗΤΙΚ 
οὗ Τη, ἵπ Ἠεσθης. ΒΥΠΟΡ. Όπ πο ἀἰκειπη]αγ«γ 
οἱ πια({ογ ἵπ 9ὲ. οἨπ α8 οοπαρατοά νι Όλο οὔ]νετ 
Εναηρο]]!ς, γοί οοπρ]εά νν α αὐπεέμαε οΓ πιαι- 
τον, Ὀτ. Ῥα]ογ Ἠας ννε]] (τοπίεὰ, απά εβρεοἰα]]γ 
ΜνΙΕἷν το[ογοῃοῦ {ο ἴ]ο Ρτοδοηί Ρᾳββασο. 

15. καὶ ὃ ἄλλος µαθητής.] Ἴποτο ἵδ πο Ηι]ο 
ἀβιοι]{γ Ἠογο {ο ποσοοιΠῖ Γοτ {ο Αγιο, Μαη 
οππποπί Οοπιπιεηίπ{ίοτς ατα Ιπο]ίποά {ο πι 
γεαμπάαπά. Βαί Βρ. ΜΙά41. ]α51γ ποσοουΠί8 βο]ι 
ἃ ἀθνίοο “' νο τοβισο οἳ Ἰοατηεά Ιρποταποθ.”. Ἡο 
πάπα{ς ἴλο Που] ένς Ὀυί τισ πιπἰηίαῖης ἴἶναι, 
ἔ Ενουρὴι νο ελλοι]ά ποῖ ὃς αὖ]α {ο αφορτίαἰῃ ἵε, ἵε 
{9 Ῥοίίοτ {ο ἱππραίο νο οὐδοιτγ {ο ος οἵνη νναπε 
οϐ Κπονν]οάρο, ἴἶναπ {ο αοπιρί ἴο εαυνοτί νο 
πηπ]ορΥ ο) Ἰπησιασο.”. Το οαποεί Τξ ννῖΏν Ἐταδη., 
Βοηπ., απά Ναἲ., 18 ραδι, Ὀσσπακο ο ονἰάσπορ 
[ος 118 οπλἱφείοη ἵς 9ο νοτν κἰἰρηέ, ομἱγ Ενα οἳ 
{οιτ ΜΑ 5., απά ναί οὗ Ἐεγαείοπς Ὀπί εἸοπάοτ. 
Απά, α5 Βρ. ΜΙάάΙ. οὔκοτνος, ἵὲ ἵ9 [ιγ οπείοτ ἴο 
ποσοπηί [ος ο οπη]κκίοπ οἱ νο απί]ο]ο ἵπ α Γον 
ο/ Ίο ΜΒΒ., εαρροδίης  ἴο ο απλεηίίς, ἴἶναι 
{οτ {τ8 ἱηβοτίίοι 1η αἰπιοφί α] οὗ Ὄνοπα, καρροδίη 
ᾗ ο ὃς αρατίοςς: Γοτ 11ο αρρατοπί ἀιβήο]ΟΥ νν]ίο 
πηῖσηε οροταίο ας απ Ιπάμοθιποηί ἵπ {Πθ 06 6196, 
νο] ὃς α ρονογβα] ἀἰδοουταμοπποπί τη νο οἴ]νοτ. 

Ίπαε πηιδί (Ἠετείοτο οχρ]αϊπ 5 Ὑο παν. Ἀουν 
αἰπιοβί αἲ] Οοπηπιθηίαίοτς, αποϊεπί απά πποάετη, 
το αρτθεά (ναί Ὦγ ἴἶνο οἵιεγ ἀἰκείρίε νε Έναπρε 
1ἱδί Πιπης ἠἰπιεί{; απά γη τεββοη : Γοτ ουσ] 
τοί., Ἱμαππρε, Ἠειπῃ., απά Ῥεατοο ἆεπγ 8, 
Ώνεγ ατο α5 πηδιςςρκκ(α] ἵπ Ρτονίης Ιῖ ποί ἴο Ίανε 
ψθευ. ὲ. ἆοἶπ, 48 Όνου ατο Εχίησ ΟΠ 4ΠΥ οίπεγ 
ἀῑβδοίρ]α. Τ]ε Εναπρε]]δί πευετ πιεηίῖοης {ἐπιφε]/ 
Ὦ} παπιε, παπά γεί ὧν ΜΠολαε]]ς «νοννς) Ίο Ἠαφ 
ἀεδοτίνεά (να νν]οῖο ο νν]αί {ου ρίασα ἵπ {θ 
Ἠα]] οὗ Άημας, ἃο. 5ο οἰτουτηδίαπ[ία]]ν, Οναί νο 
οαηποί Ὀαί οοπο]αἆο Εναί Ίνα ννας ῥρτεβεπί, α5 Ες- 
οἸθβίαείϊσα] (γαάίοι αἰίοκίε, /' Ῥαρροεδίης, Όνεη, 
(τοπιατκς Βρ. ΜΙάάΙ.) ναι δε. ὁοἶνα Ἰήπαθε]ῇ 19 
πιεαηί Ὁγ ὁ ἄλλος µαθητὴς, 1ξ τηὰΥ ποῖ ὃς Ἱππροκείρ]θ 
1ο αβείση φοπιε(ηίηρ Ίκο α Ρ]αιείρ]ο τοπξοη Ὑν] 
Ἀο θοι]ά σα]] Ἠήτηβε]{ ἔιο οὔιεν ἀἰκοϊψίε “' Τη] 
Ῥταβα (οοππ 68 {6 Ιεπτπεά Ῥτε]αίε) οὐγίοικ]Υ 
ΙΠρ]]θ8 ἴλο τοπιαϊπίηᾳ οπε ϱ/ ἔιοο Ῥετεοπς, Νο 
ποί ΟΠΊΥ Ἰνετο, ἵῃ ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ὑν]ν ππαπΥ οἴ]νεγα, ἀἱβ- 
εἴρ]ες οὗ ΟἨπεί, Όπί Ὀείννεση ννοπα 8οππο α.ἲ]] 
οἸοδει το]αίοη παὶρηί ὃε τεοομπῖχες {ο οχὶκί: απά 
ΙΓ Π οου]ά Ὃς «Ἰνουνη ναί Ῥείΐετ απά ζοἨπ φίουὰ 
ἑοννατάς απο] οἴμετ ἵπ αγ εαο]ι τε]αίίοι, ἴπε ἔετπι 
Όιε ο{ιεγ ἀῑφοίρίε, παῖσΏῖ πο απβΙΥγ ο αςεὰ, ἵπι- 
πηρθἰαίο]ν αβΏίιοτ νο πιοπέίοη οἱ Ρεΐοτ, {ο ἀθείσπαίο 
ομπ; οερεοία]]γ 1, Γοπα ΔΠΥ οπ18ο νηαίδνοτ, 
19]ή γνας πο {ο ὃς εροκεῃ οὗ ὃν παππο. Άονν 1 
άοςς αγ Οιπία ἵου]ατ, ππά ενθη εχο]αδίνθ 
ΓΠοπάςΒρ εχἰκίοἆ Ῥοίννοοη Ῥοΐετ παπά ολη. Τε 
Β4ΠΠ6 θχρΓθβείοῃπ, ὃ ἄλλος µαθ., οες"γς ἵπ ο]η 
αχ. 2, ὃ, 4, ὃ; τοι νήσο] {ε πιαν ο Ιπβοτγες, 
Όναί 5 ῥύταοο, ννοη αοσοοπηιραπἰεὰ ννὴι νο 
πιοηίίοη οἱ Ῥεΐος, γνας τοπά!]γ, {η νο οατ]]εεί ρο- 
τοὰ οῇ Οκ απ (γ, απάθτεῖοσα {ο εἰρηίθν «ού. 
Ῥτοῦ, Βολο]οβε]ά, ἵπ κ Ἠϊπίς, (αγι]νοτ τοπηαγκς, 
Οναί ἵπ οἩ, κκ. 5. νο ννοτὰς “νο οἴπογ ἀῑποῖριο 
κ ηοπα θα Ἰουοί ”' ατο ποῖ {ο ὃς {πκοη ἵπ «ἶοεο 
οοπηθοίίοῃ, 8ο ας {ο ὑπορὶν Όναί Ῥοΐετ απά ο οἶνῃ 
ννθγο (ιο 1ο ἀῑκοῖρίος ν νοπη Ίο Ἰουοά; Ὀαί (νετ 
πηυκί ο α Κῑπά οὗ Ότοακ, ας 1) νο Ἐνπηρε]]κί Ἰαά 
ααἱά, “νο οἴ]νοτ ἀἰκοιρ]ο --- πα, Τ πλθαη, νν οσα 
ᾗσοσης Ἰονοά.” 
-ὃ δὲ µαθητὴς --- ἀρχιερεῖ.] Ἴ]οχο νγογτάς ατθ 

πηοπηξ {ο ον Ποιο 1 Ἡαρροποά (ναί Ῥοτεοῃς 
«η ἠπβοτίογ ταπ] 45 Ίο απά 8ε, Ῥοΐοτ εἰνοι]ά 
τὦθν ουαίπεά αποσθβα {ο νο Ἠα]] οἳ νο Ηϊρὶ 

τιθ»ί. 



10ΗΝ Ο6ΗΑΡ. ΧΥΠΙ. 16- 97. 49] 

16 ὁ δὲ Πέτρος εἰστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ᾿Εξῆλθεν οὖν ὃ µαθητὴς ὃ 
» εν 5 . -. 32 . ν 5 ο ᾿ πρ 
ἄλλος, ος ην γνωστος τῷ αρχιερεῖ, καὶ εἶπε τη ὤνυρωρῳ, καὶ εισήγαγε 

ΙΤ τὸν ΠΠέτρον. «έγει οὖν ἡ παιδίσκη ἤ θυρωρὸς τῷ Πέτρῳ' «Μὴ καὶ 
᾽ 3 - ” ῶ -” 3 , , -  ω α, 2 

σὺ ἐκ τῶν μαθητών εἰ τοῦ ἀνῶρωπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος Οὐκ 
' ω ς ΄ 3 ΔΝ / 

15 εἰμί. Εϊστήκεισαν δὲ οἳ δοῦλοι καὶ οἳ ὑπηρέται ἄἀνθρακιᾶν πεποιηκοτες, 
ϱ/ , ε] ᾽ . ' : 5 Π 3 ) » ς , -, ᾽ 
ὅτι ψύχος ἠν, καὶ ἐθερμαίνοντο" ην δὲ µετ αὐτων ο Πέτρος ἕστως 

19 καὶ Φερμαινόμενος. Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησε τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν 
- 3 - ῃ- - 2 - 3 δε ὦ. ᾳ. 2 

90 μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ περὶ της διδαχης αυτου. Απεκρίθη αυτῷ ο Ἱη- 
- 3 ς 4 . . 

σοῦς' Εγὼ παθῥησίᾳ ἐλάλησα τῷ κὀσμῳ᾽ ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν 
-- ” . » ”- ο Π 32 Ξ- , 
[τῇ συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου Ἄ πάντοτε οἳ Ιουδαῖοι συνέρχον-- 

4 ο ω όλ (λ. ο] “ Τί » ο... 2 Π κ... 

91 ται, καὶ ἐν κρυπτῳ ἐλαλησα ουδέν. ΊΤΐ µε ἐπερωτᾷς; ἐπερωτησον τους 
3 3 νο , τ , η 3 [ή - 

99 ἀκηκούτας, τί ἐλάλησα αὐτοῖς' ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. Ταῦτα 
. - . - ς .. / ες” ” 

δὲ αὐτοῦ εἰπόντος, εἷς τῶν υπηρετων παρεστηκὼς ἔδωκε ῥαπισμα τῳ 
2 ” 3 ΄ . ια) 3 ΄ .. 3 ω 

95 Ἰησου, ειπων Όυτως αποκρινη τῳ αρχιερει ; ᾽Απεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἱη- 

σοῦς' Εἰ κακώς ἐλάλησα, μµαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ" εἲ δὲ καλῶς, 
, ’ 5 3 ς / .. τα 

94 τί µε δέρεις; 3 Απέστειλεν οὖν αὐτὸν ὃ ᾿άννας δεδεµένον πρὸς Καϊάφαν ΚΑΙ ῤδσ. 

τὸν ἀρχιερέα. 

20 
. - . 3 ” 3 3 ’ ν κ . π4ἡὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος, καὶ εἶπεν 

Τατ 14. 58. 
Ίωκο 22. 54. 

Ἡ Μαιι. 26. 69. 7 . ΄ μα [ή -- τ--- εἰ ο -ν, Σ΄ Ἠπν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ Οερμαινόμενος ' εἶπον οὖν αὐτῷ ᾿ Μωικ 1. ὅδ. 
Ίωακε 22. 99. 

96 Οὔκ εἰμί. «4έγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἄρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ 
ᾱ. 4 ’ Ν 3. ια 2 λ.. α Β - ’ 3 9 » 
ἀπέκοψε Πέτρος τὸ ὠτίον Οὐκ ἐγω σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ µετ αυτοῦ ; 

οτ ΠΙάλιν οὖν ἠρνήσατο ὃ Πέτρος, καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 

19. ἀνθρακιάν.] ΤἩο νγοτὰ ἀεποίθβ α πιαδς οί 
[ΐσε εἰιαγεσαί, {ΤΟΠΙΑ ἄνθραξ, α ἐυε εοαί; απὰ ἴαί 
{τοπι ἀνθράσσω, αἲὶ ὙΙοΣ οοπιθ {τοπι ἄνθος, 
πηθπος ἀνθηρὸς, Πογίά, τε, ὑγπίπς. 3ο ἨΗοιῃ. 
Η. γ. 219. ἀνθρακιὴν στορέσας. Τἱ5 ἀϊΠετεποε {Τοπι 
τέφρα ἵδ ρ]αίπ [τοπι απ αἆασο οἱ Ῥαἱάα8: μὴ τὴν 
τέφραν φείγων εἰς ἀνθρακιὰν πέσῃς. 

0. πάντοτε] ἸΙηείειά οἳ Όια οοΠΠΠπΟῦ τοαάίπρ 
πάντοθεν Ὀείοτε οἱ ἸΙουδαῖοι, αἰπιοδί αἲ] νε Μ5., 
ντι αἲὶ Όνε Εάά. αρ {ο Βεζα”5 Ἠανθ πάντοτε, ΝνΠ{ο]ι 
{5 τουρ]νοἆ Ὁγ αἰπιοθί ονετγ Εάῑῑοτ {τοπι είς. {ο 
5ο]νοία; απά τἰρ]!γ : είπος {1 εκίετηα] ογἰάρπορ 
{ο παντόθεν ἵ5 Ὀμί εἸεπάετ, απ 119 Ππιοτηα] {αγ ἵη- 
[ετίοτ {ο Όνε οἴετ τοπάίπσ. Τί ννας, ἵπ (τα, 48 
Ἠγοις. εἴνοννΒ, α πιθτο επιεπάα(ίοπ ο Βοτα. Βοίι 
Ἡς απά Όνε αποϊεπί Οπής βίαπιρ]οά αἲ (πο (αι- 

οεσαεἰοπεὰ ὮΥ Όνε τερε]οη ΟΕ πάντοτε} 
τ, ΒΥ τοπά(ηᾳ πάντες. Αί με βαπιο πε, 

Γι σαπποί ὃς ἀεπίοαά (ναί πάντοθεν νου] Ἠανο 

ναοῦ µένοντος, ἐΦ᾽ ὃν οἱ πανταχόθεν συλλέγονται. 
Τ]νο τῇ ἵμ ἐν τῇ συναγ. ἵπ οι] εεὰ 1η Αμιά ΠΗΠΙ- 
νετ οὗ νε Όονί Μας, παπά 1 οπποε]]εὰ Ὦγ αἰπιοβί 
αἱ Εάίίους τοπι Βοπᾳ. απά Μαη! {ο βο]οία; 
απά τίρηΗ]γ, { οοποείνο: {οτ πίοτηαὶ ενἰάσηςσο 1Β 
είτοπς αρπίπαί ες αίπος Πέ ννομ]ά ὃς πποτο 1κε]γ 

υτοπα]γ ἑπκεγίκά, οπ ποσοιηῖ οὗ νο ἐν τῷ 
ἱερῦ, εἶνκη ντο] ομ(ένά, Απὰ, πιοΓΘονες, νο 
Όνα εὐπσµίαγ ἴα, πϱ στο, απο {ῃπ α σρπργίς 46Π89 
{οί ενα ρίωγα! αἱ {αγσε, ἵ το]οσία {ιο Ατιίσ]ο, 

--ὖν κρεπτῷ ἠλάλησα οὐδέν.] ΠΜ, αἱ ιο θέ 
σπιν οααίοτ ατα αστοσά, Πηκ! ὃς (καν οοπι- 

γαῖό, απά νι τοκτίοίοῃ, ἶ, 6. ποιίηρ ροµί 
πάσει (κο να Ἠσιά]νοη παγκίστιος, οἱ ἴἶιο 
εν (αλλα κὶ, πί νατίαπος νι αγ ραυ]ίο 

ἀοσπίπθς, απά οοπβθεαιιθη!{]γ ποίΠῖης ανοιτίηρ οΓ 
εεάἀ1{ίοη. 

ὦὔ---2τ. Ῥεΐοτ, Ἱν 866ΠΙ5, Ίνας οχοθεάΙπσ]γ {ος- 
τπεά οἩ Ῥεμο]άϊπςρ 8ο] α 86ς6Π6, απά εερεοἰα]]γ 
Ἠεατίηςσ ο οδα5 εχαπη]πεὰ τοδροσίίπσ Ἰ]ς αἰδοῖρίεν } 
(τοπα νπεπσς Ἰε πηὶσηί 1π[οχ Ὠναί να Βαη]ιθάτίπα 
Ἰαά ΟποισΠίς οῇ οτἀετῖηρ {επι π]5ο {ο Ὃε βοἰχεά. 
Ἠε ἀῑά ποί, 1έ αρρεατς, τείατη {ο ΠΙΠΙςεΙΓ Ῥο[οτο 
Ώιαο σος] οΤ6ΥΝ, ος Νπίο ουσ Τ,οτὰ Ἰιαὰ 8ροκεῃ; 
ΝἨΘΕΗ (18 νο Ίεατη ᾖοπα Τμικο αχ. 61.) «οι 
{ατπεςὰ 5 ογος {ον/ατάς Ἠΐπα, απά Ἰοο]καά Πίτα ΡΗ]] 
Ἱπ Ὠιαο (πσ6.. Όιτ Τ,οτὰ, Ὦγ νο ΟΟΙΊΠΙΟΠ ἀἆθοτοο 
οῇ πε Ῥαπ]ογίτα, Ἰαά Όσοι Ῥτοπουιποθά ΝΟΓΙΙΥ 
οὗ ἀθαί], εἴποςο 6 Ἰναά ρτο[οβςοά Ἰήπηκο]ῇ {ο ο 
Όνα ἨΜΤαββία απά πα Θοπ οἱ ἀοά. Ἰπ οτάετ {ο 
οαΤΤΥ {19 αεπίεπος Ἱπίο οβοοί, (11ου Ὀτοισηί ἴ]ιο 
αΠαἰγ Ώείοτο Ῥοπήας Ρ]]αίο. ο οοποΙ], ἴΠεγο- 
(οτε, τοβ6, απά ]αδί 45 ιο ἆαγ ννας ἀαννηίπα, 1ο 
Ἠϊπι Λοισιά, 45 οπο ῥτοπουµποθς ννοτίμγ ο) ἆθαί], 
ίο Όνο Ετίοτίαπα, Μαι, χχνΙ, ., πάς, καὶ παρ- 
έδωκεν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ; νομος 1 5 ον]ἀθιί 
Όναί Πε ννας Ομοίτ οοηβο] απά ρίαῃ (μαί Π]αίο 
αἰνου]ά οτεγ Ἠΐπα {ο οχοσοιοῃ. ἜΓ]ας 4ο ἴἶιο ο 
Ἱπραμαίοὰ νντοίσ]ος ἨΤΕΥ ανναγ πο Μορείαλ εοηί 
{ο ἤιοπι, παπά ἀε]ίνοι Πάπα αρ {ο Όνο (ζοπ[[ον / 
Ρε, Ἱτ ππαγ Ὃο αθκος, ννγ εοι]ά νο «ον 
Πα]εγς Ἰνανο ἀο[ίνοτος σβής ἴο ιο Ἠοπαπη Ῥτουι- 
ταίοτ Γοτ ραπΙεΠποπέ, απ πο Πιρηικρίηος Ίανο οχ- 
οσο Π, απά Ὦγ ναί τρ] οομ]ἀ Γαία οο- 
4 σπιν Πτα {ο ἀθα ιτ. ΟἨ ήν απορίίοη πο ππορί 
Ἰοαγποῦ ατο ἁἰγίάσα ἵπ ορίΠίοη ; 80Ππο οοπίσοπο τησ 
Οναί νο τρ] οἱ Ἰηβιοίπᾳ ραπ ]κἨπποπί Ἰπά ος 
(κο ανναν οπι νο ον; οποτε, (ναί νου ΕΙ 
τοιπίποὰ Ον τἰρ]Η, ΛΙ ]οπί νο οσα {ο Ἠπνο 
οχοτοκοᾷ Ἡ. 3σο Λοιν ν, ὅτ. χι, ὁ, κκ, 3Ἱ 
Το ἀἰκοτοραπογ οοίης {ο ο οί κοι]οά Ὦγ 
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1 Μαι. 2, 1. 
Μακ 15. 1. 
1 υκε ο, 1, 
Λε 10, 28, 
“ΙΙ. 8. 

10ΗΝ ΟΗΔΡ. ΧΥΠΙ. 28--- 97. 

στ . ο - τσ 4 ΓΟΤΣΙΝ οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἲς τὸ πραιτώριον. ην 58 
δὲ πρωία" καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσηλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ µιαν- 

- , ’ - 7 

«θώσι, ἀλλ ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα. ἸΕξηλῶεν οὖν ὁ Πιλάτος πρὸς 39 

αὐτοὺς, καὶ εἶπε' Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου ; 
.] ΄ »” 

᾽Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ ' .] α ζ η 3 ” 
Γι µη ην οὗτος κακοποιος, οὐκ ἄν σοι 3) 

Γ ΄ - τσ ” δ. 
παρεδώκαµεν αὐτόν. Ίῑπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ΗΠιλάτος . {άῤετε αὐτὸν ὑμεῖς, 51 

π Ὁ ᾽ ’ « . , ων. 7 2 ς 2 ο ο 

καὶ κατᾷ τὸν νόμον ἡμῶν κρίνατε αὐτόν. Εϊπον οὖν αὐτῳ οἳ Ἰουδαῖοι 
« - 2 /. 3 » 3 . “ ε -. 2 .. 

κα το 1. Ἠ]μῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα. "Ἵνα ὃ λόγος τοῦ '᾿Ιησοῦ πλη- 35 
Ὀαικ 10, 88, 
Τνυκε 18. 89, 
ΙΙ Μαα. στ, 11. 
Ματ 15. 2. 
ΓΙ ακο 29, 8. 

ρωθῇ, ὃν εἶπε σηµαίνων ποίῳ Φανάτῳ ἤμελλεν ἀπούνήσκει». | Εἰσῆλ- 58 

Φεν οὖν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν ὁ ΙΠΠιλάτος, καὶ ἐφώνησε τὸν ᾿ Γησοῦν, 

καὶ εἶπεν αὐτῷ" Σὺ εἰ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; ᾿Απεκρίδη αὐτῷ 94 
ὁ Ιησοῦς" αφ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέχεις, ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ ἐµου ; 
᾽Απεκρίθη ὁ Πιλάτος" Μήτι ἐγὼ ᾿Ιουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὺν καὶ 35 

οἳ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί τί ἐποίησας ; ᾽Απεκρίθη ὅ ᾿Ιησοῦς" 36 

Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου" εἰ ἐκ τοῦ κόσμου 
τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ, οἳ ὑπηρέται ἂν οἳ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα 
μὴ παραδοθῶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις" νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὔὖκ ἔστιν 
. ” τ ϱ ή 

ἐντεῦθεν. Εϊπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ᾿απε- 3η 

Όιοςο νπο ππαϊηίαϊη Οιαί α ἀἰκ[ποίίοπ πηαδί Ὦο 
πιαάο Ὀθδίννθεη δαεγεά απά ου οπ.568: απά επαί 
1 Όιοδο Ρρετίαϊπίηᾳ {ο γεσίοπ, Όνε εν Ἰπά γεί 
Ότο Ῥον/ετ οἱ Ἱπβιοίίησ οαρίίαὶ ραπἱκηπιεηί, [ε10- 
16ο, Ἰον/ενοτ, {ο ο οοπΗτηκίίοη οὗ νο Ῥτουι- 
τα({ογ. ---- Εά1.] Όα{ Οναί πι ον] οαΗ865, απά 54ο] 
οτἰπα] η]. 9Π68 α8 αρροτίαἰπεὰ {ο ἴε ογίπιεπη ἰαφα 
πια]οδία(ἰς οἵ ἴΤΘἈΡΦΟΠ, (45 ἀῑά εοἀ Πίο) Ειαί Ὕναβ 
ποί οοποεἆες {ο Όνεπα, ἴπο οορπίζαπος οἳ αἰ] εαο]ι 
ππαίίογς τοδί]ησ εοἱα]γ υν τι πο Ῥτερίάσηί ος Ῥτο- 
ομταίοτ. [ΌἨ. 5 απθβίίοη 866 {ο εἰαῦοταίθ 
ὀἰδοιβείοη 1 ΓῬονηθεπά (τον. Ατγ. 1. 511 ---18., 
Φπο ἀθοίάος ια (πο ρονγετ οἱ [ο απά ἀθαί]ι Ἰαὰ 
ποῖ Όδει Γογια]]1ν αὐτοραίοά Ὦγ πο Ἠοππαήςδς Ὀαί 
Όιαί Όνα σταπί νη]ο] δεουτεά {ο Πιο ᾖεννς Οιεῖκ 
οννπ τὶσ]ί5 απ ρτϊν]]ορος, Ἰαὰ Όδεν. ρταζαα]1γ δοὲ 
αφἰάο Ὦγ ιο Ἰπῄποπος οἱ νο Ἠοπιαα ααλκο{γ, 
{ολα Ἰχαά, ΤΠ 8οΠης ΠθαδΓς, 5αρογεοσά Όιε ονν- 
ἴ8ῇ πιασἰΣίτασγ. ---- Εά1.]. Ἀονν οιγ Γιοχ οπ18θ, 
αἱ Όιο Ὀορίηπίηα, οἷά ποί δεεπι ἴο ὃο ου; αἲ 
Ιοαδί πο ον] Ἠπ]οις Ἠπά Ῥτοπουιποεά Ἰήπα 
Νοτιγ οὗ ἀθαί] Ὀδσσαδο Ίο Ἰχαὰ ργο/ραφεά ἠπιδεί{ 
{ιο ἠοθείαι, οτ Ἆοπ ο ἄοά,; απᾶ γαι Ώου Ιοά 
Μπα ἴο Ῥοπίέίας Ῥι]αίο ἵπ οτάετ Οπαί νου παϊα]η 
σαβί οἩ ήπιε ιο Ὀ]αππο οῇ ελοὐάτπρ Ἰηποσεηί Ῥ]ουά. 
Αβοτνιατάς, Ἠοννονος, εν Ῥ]αίο Ἰαά ἀεο]ατοά 
Οιαί Ἰιο Γοαπά πο (αα]{ ἵπ Ἠήπα, απἀ εοοιπεὰ ἴο 
νθ]ν {ο τοππονο {Ποπ ΠΗΠΗΦΕΙΓ νο οορηΐπαηςο οὗ 
Όντο σπ1.ο, 1ου νοηίιτοὰ (48 νο Ίδατη Γγοπα Τωικο 
κκ, 9.) το Ὀτίπα Εογννατὰ α- έιοο-/οίά ροέεαί 
εἶαγσε, ππππο]γ, ναί οὗ οχοίπα νο ρορα]αςς {ο 
τοῦθ]]ίον, απά οὗ ἀῑκοοαπίοπαποίῖηπα πο ραγπποηί 
ο) εἰοαίο” οβεποςς Ὀοί] οὗ νοπα θα] έπς νν ή 
Ρηατοῖς Ἰητίκϊοίίοῦ, 8 Ὀοῖπα ἡγεμὼν οἳ πάσα, 
(Τ σπα.) 

9]. λάβετε αὐτὸν αιοὰ 
ἰ8 Ἠμπα, α. ᾱ., { οπηποί 4ο α (πίπσ 8ο απ]ο ος 
ἵπ Όνο Ἠοπιπη ἸνΝ 18 {ο οΟΠάΘΠΛΠ ἃ Ῥ6ΓΜΟΠ Π- 
Ἰθητὰ. Όπ ἡμῖν οὐκ ἴζεστιν, ἃς.,8οο Νοίῖο οἩ ν. 

33, ἵνα ὃ λόγος --πληρωθῃ, οι] Το Όθαί 
Οοπιπιθηίαἴοςς αγο ο) ορΙπίο ἴαί πο 9οπεο 8: 

Τακο το Ἠἶπα απά ράῃ- 

«Της γναβ πιαάθ σοοᾷ να νγοτάς,; ἃςο. Βυί 
18 ποῖ πεοεΒκατΥ ἴο ἀενιαίο {γοπη ἴἶε πκηα] Ἱππροτι 
οἱ ες {οτππα]α: {ος α5δ οι [,οτά Ἰναά ργεάιοίεὰ 
ἴιο ΠΙΠΠΟΓ οἱ ἠία ἀθαί] (Μαα. κκ. 19. κκν. 3. 
ήομη κ, 2. 84.) 9ο, 38 Βΐκεος ΤεππαΓΚ8, ἴιθ 
πιθαπίηα ο ]ναῖ 18 Ίνετο βαἷά 86οπης [ο νε, ναι 
Όλο ὀεννς ϱ1]β]]εὰ Ομ Ρτορ]θογ, νο νεγ 4ε- 
οἰἶπεά ραβείηᾳ 5επίοπος οἩ ήτα Ὁν Ονοίγ οννη Ίαν 
οταο]βχίοι Ὀείηᾳ ποί ἃ «ειοίοή, Ὀαί α Ραῃ- 
Ικηππθηί, 

94. ἀφ᾽ ἑαυτοῦ] “« ργοργίο πιο, Γτοπα Όχν ΟΝΥΠ 
Κπον]εάρσο ο βαερίοίοη οὗ πιγ Πανίησ Όεεῃ ο0η- 
οογπεὰ ἵπ «ο Γ ος ργασίἶσεΒ. 

90. µήτι ἐγὼ Ἰουδαῖος, ἃτο.] ἜΤ]νε ΡΗ]] εεηςο ἰ8 
ννθ]] εχκρτεφεεά ὮΥ Καπ, ἵπ Όντο Γο]]οννίησ Ῥρατα- 
Ρήτηβο: “Νο, 1 ανα ποί αδκοά πες οΓ παν ΟΥνΗ 
όν. ϕν 1 Ἰανο Γουπά ποϊλίπσ Ἰηγοτίο ἵπ Όιευ 
ν]ο]. ννοι]ἀ αΠοτά απγ οοἶἸογ {ο 51ο] α οματσο 
8 (ης οπειηίθος πάναπος: Όαῖ 1 ἆοος ποῖ Ἠεησο 
{ο]]ονν Οναί Όνοι ατί Ἱπποσεπί. ΟΕ Όνοο απά νν 
σα8ο ἵ Κπονν ποθιίηᾳ. [απ ποῖ α ὁονν, ἵο Κπονν 
ο οπτο αὐοιί 8ο] (ήηρς. Π 5 οἨὐ πο τερτο- 
ΑΘΠΙΑΙΙΟΠΒ ΟΓ ΤΥ οουΠΙΤΥΙΠΘΠ απά νο ολ1εΓ Ετίοεί8 
Οναί Τ οχαπιίπθ νου. Ἰλ/]ναῖ Ἰαδί Όνοι ἆοπε {ο 
αΠοτὰ στουπά {ος ή αοουκαίοῦ 10 

960. ἡ βασιλεία, ἃο.] Τ]ο 8εη9ε δι [  Ταπια 
Κίπρ, 1 18 ας, Όσα] παγ Κἰπράσπι ἵ5 ποῖ ἃ ΤΕΠΠΡΟ- 
ταὶ οπθ, ΌὈπί οπεἰτεῖγν ρίγα]. ΤΕ παν ΚΙπσάοπι 
Ἰαὰά Όθοι οἳ ή ννοτ]ά, ἴ «Ἰνου]ὰ Ίνανο οο]]εοιεὰ 
που πιο ναί ΠΙΠΙΟΕΤΑ οὗ πιγ οοΠ επ. 
θες ννου]ά Ἠανο ἀεβεπάεά πιο ποσα ο αἲ- 
. οῇ ο ρω γν νὰ α΄ 38 Τ Ἠανο 
οπ6 πολ 18 κοτῖ, Τε ἶ8 Ἡ Οναί παν Κίπρ- 

ἆσπα 18 π.δ ες} α παίατο αφ αἲ αἲ] πόνο 
ννἩ οαγίμ]γ πονοτηπηοηίς, οτ πΠοτός αηγ οοἱουτ 
Γοτ Επί ο] ο κε ον. (Τπη.) 

ὃτ. οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σὲ] Ἀοππο ϱοπηππθηίαίογς 
ννοπ]ά Ἠπνο νο ἱπιοτγομαίἴοη τεπιονθὰ, ----ἵπ ἴἶνα 
5θηςο, ο ηοἨ, Όλοι ατί α Κίπσὶ ἜΤηϊα πια 8θοπι 
ιο ὃς πιοτο αρτοθαδ]ο το Ὕν]ναί Γοἱ]ουνςς ας ἴνοτα 

πο σοσᾷ απθτοτίγ, Γοτ οὐκοῦν ἵψ α ἀθε]αταίνε 
βεπίοηςθ. 



ΙΟΗΝ Ο6ΟΗΑΡ. ΧΥΠΠ. 3Ἱ---40. ΧΙΣΧ. 1---7. 499. 

κρίθη ὃ ᾿Ιησοῦς' Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγω. ἐγὼ εἰς τοῦτο 
γεγέννηµαι, καὶ εἲς τοῦτο ἐλήλυθα εἲς τὸν κόσμον, ἵνα µαρτυρήσω τῇ 

38 ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ ὦν ἐκ τῆς ἀληθείας, ἀκούει µου τῆς φωνῆς. «4έγει 
3 3 » 

αὐτῷ ὃ Πιλάτος Τί ἐστιν ἀλήθεια,; καὶ τοῦτο εἰπὼν, παλι ἐξηλθε 
Ν 3 ΄ 3 υ. 

πρὸς τοὺς Ιουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς 
2 3 ς 

Ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω 
, 3 τι», . ’ ς ν ς; ε; ς αν 3 ς 2 Ὁ πῃ Μαιι. 27. 15, 39 ἐν αυτῳ. Ἔστι δὲ συνήθεια υμῖν, «ἵνα ἕνα υμῖν ἀπολύυσω ἐν τῷ πας 

Ἅ ω 3 ” 2 
πάσχα βούλεσθε οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα τῶν Ιουδαίων ; Ίωακε 29. 17. 

- . , 3 

40". Ἐκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες, λέγοντε" Ιὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν πΑοιδ.Μ. 

1 Βαραββᾶν" ἦν δὲ ὃ Βαραβῥᾶς ληστής. ΧΙ. Ὁ Τύτε οὖν ἔλαβεν 
3 - 

9 Πιλάτος τὸν Ιησοῦν, καὶ ἐμαστίγωσε. 

στέφανον ἐξ 

ο ο Μαιι. 97. 96. 
Πατκ 15. 15. 

Καὶ οἳἵ στρατιῶται πλέξαντες 

ἵκανθῶν, ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῆ ὶ ἵμάτιον π ἄκανθῶν, ἐπέθη ᾗ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορ- 
- , .ωἩ -. ὁ ο υ 1 32 ὁ 

3 φυροῦν περιέβαλον αὐτὸν, καὶ ἔλεγον' Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿ Ιουδαίων 
3 ου ο 3 -- 5 , ς ’ 

4 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίσματα. Εξηλθεν οὖν πάᾶλιν ἔξω ὃ Πιλάτος, καὶ 
΄ δε Ἡν. 2 ς ο -νς 3/5 /’ { οά ϱ/ 3 ἃ ον . 

λέγει αὐτοῖς' "δε, ἄγω υμῖν αὖτον εξω, ἵνα γνῶώτε Οτι ἐν αὐτῷ οὔδε- 
- Ε΄ Φι 3 - / . 3 

ὃ µίαν αἰτίαν εὑρίσκω. Ἔξηλθεν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον 
΄ . υ μα ο Δ ῃ ο ωμπννν | 4 κι 

στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἵματιον. καὶ λέγει αὐτοῖς' ᾿Ιδε, ο ἄνδρω- 
ο 3 . ..) μλ .ω ᾿ 5 ς , Γ , 

θπος. Ότε οὖν εἶδον αυτον οἳ αρχιερεῖς καὶ οἱ υπηρεται ἐκραυγασα», 
. ΄ 3 ” ς Π 

έχοντες" Σπαύρωσον, σταύρωσον. «4έγει αὐτοῖς ὃ ΙΠιλάτος «4άῤετε 
Ἅ ο ς ” ἳ ’ .. ο ᾿ 3 ς 3 Σ αδὲ α. ὁ 

αύτον υμεῖς καὶ σταυρώσατε᾽ ἐγω γαρ οὐχ ευρίσκω ἐν αυτῷ αἰτίαν. 
3 ..5 κο .ν .. - ο / 3 Ν υ Ν 

Ἰ Απεκρίθησαν αυτῷῳ οἱ Ιουδαῖοι ΒΗμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν 
΄- ς - 3 ΄ 3 - ς/ ᾿ : - α. 4 ’ 

γόµον ἡμῶν ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὃτι ἑαυτὸν Πὸν [τοῦ] Θεοῦ ἐποίησεν. 

--- σὺ λέγεις, ὅτο.] Ἱ. 6. ἴποι (τα]γ βαγοςί ἴλαί ΤΙ 
απ α Κίπσς Τε 18 Υετγ ἴτιθ; Ταπι α ΚΙπρ. Σὺ 
λέγεις εἱσπιπες {ΐ {9 8ο; α Ρῃτα5ε οὗ πιοάςεί α5βεπί 
απά ατπιαίοη. Όατ Τ,οτὰ πον/ ρτοσθεᾷβ {ο 5πον/ 
Όνε παίητε οἳ Πῖς Κἰπσάοπα, απά ἵπ νΥμαί 8εηΏ5ο Ἰθ 
ία ΚΙπσ. ἩἨε ἵ5 οσοπιε ποῖ {ο τείσπ Ὀαί ἰίο θεα 
νήέπεςς {ο νε Γπαί], {ο Ρτοπιοίθ, «ΟΠΗΤΠΗ, απ ϱ8- 
αὐ11εἩ {ε. 

---ὃ ὧν ἐκ τῆς ἀληθείας] “΄ Ἡε νΥπο ἵς βἰαάϊοις οῇ 
νο {ται 1, 6. πε ται] οῇ πο (0 οερε], {ας τε]]- 
βίο. 3ο Ῥοπ. Π. 8 ὃ ἐκ τῆς ἐριθείας. 

38 τί ἐστιν ἀλήθεια,] Όπ Όιο οχαοί {οτορ οϐ 
ή απθείοι Οοπιπεπίαίογ ατο ποί αρτεεά. 
Ῥοππε ἴακο ἴπο πιεαπίησ {ο να: ΄ναι 9 (ταῖ]ι 
(ο πιο Ὑν]ηπί σατο Ἰ αἱ σα τ Βατ Ον 

τονροςῖς πιοτο οὐὑ]εσίοπανθ]α,. Τί αποι]ά 
βοέπι Όναι Ῥ]αΐε ρυί νο φμθείίοη νἩ πο ἀθεῖσῃ 
ο ή οατ Τ,οτά; Όστ ἴμαε, Κποννῖπρ (νε επ - 
69. ἀπραιπήσης οὗ Όνο ῬΠή]οφορ]νετς οἩ Οής ααῦ- 
16οι, απά Ἠονν ἀῑβιου]ι Τε ν/ας {ο αγτῖνο αἲ πηΥ οἱσπτ 
ποϊῖίοπα οπ νο καρ]εοξ, Ίνα αρ κοά, “ας 1 ἐπ τ]ι Ί 
ἀεβπο ες) ας ππασ]ν ας {ο 8αγ, “«αγο, να ἵς ἔτι Ί 
ναί ἠλο µτοσί η θβίίοῃ ---- Ὀαί ϱοἩ αἱ Υου ατο 

Ἠκεῖγ ἴο "Ρα οατ Τ,οτᾶ, Κπονίηρ 
να απεκ ση να ρυί νι Πον{έγ παπά Ἱηβίη- 

ο ς]νκα[οὰ σσ Νος ἀἷά Ῥήαίο 
νο Ἠν ννή]ο ο ννπίί Ίοηᾳ [οι {πο 80- 
νδ.ν. 14. ο... λω Π ρ 

Ροετσα ο ΚΙπσάοσπα οἰαίπῃ- 
πα ννλα οκ" μυ -- (κοπιοηἶπμ εἶπῃ- 
νε Ρηοκορ]νογη κροκο 
εσπαἁστίηα πι α- Ἰγππ]οκα ποτ οῇ 

, ο ου] Ονουσ]η Ίνονν Ίνα πιἰρ]έ κο ἲ Ἠἶπι αἲ 

ο ῃ τε. 
- : 

ΧΙΧ. 4, δ. Οπ {ιο πιοίνος απά Ἱπίεπί υ]{]ι 
νπ]ο] Ῥ]]αίο Ῥτουισ]ί οί ᾖθδι5, 5εο Ἠεοειδ. 
ΦΥΠΟΡ. 

6. σταύρωσον, ήση] Τη Υετγ πιαπΥ Μ5., 
Ύογδίοη8, Εαίπετβ, απά οατ]γ Εάά., 15 αἀάθά αὐτὸν, 
ψλίοῖ 15 τοσοεϊῖνεά ὮΥ αἰπιοςί ουετγ Εάῑίογ {Ποπι 
Ἠείβ. {ο 3ομο]. ἘῬαί Τί Ἱ 5ο ἀϊβοι]{ {ο αο- 
οουπί {ΟΥ 158 οπιφδίοπι ἴπ [αχ ΠΠΟΓΕ ἴναῃ Ἰχα]ῇ οἳ πο 
ΜΒΕ., ΠΙάΠΥ ΟΓ Ίπεπῃ ναοτγ αποϊθηέ, απᾶ 5ο Θ48Υ {ο 
ποσοιπί {ος 185 ἱπδετέίοπ, ναί ἵ ἆατο ποί Γοἱ]ουν 
Ὠναίγ εχαππρ]ο, Βασ Κῑπά οῇ εκο]απιαίοης ατθ 
πδυα]]γ νετγ ε]Ιρίίσα], απά ἴἶα ρτοποιΠ ἵδ οΠῇεπ 
οπι{εά. Οπί οὗ νετ ΠΙαΠΥ εχαπηρ]ες νμίοι Τ 
οοπ]ά αἆάπος, 9ης πηδί εα/Πος. ΤἘ5οιάο-Ετρ. 
Ἐ]ος. 080. Παῖε, παῖε. 

--λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς,, ἃο. ΊαπΥ απἀετείαπά 
Ώιοβο ννοτάς 38 ἃ ρογπικκίοπ. Βαί Ρἰ]αΐο ποίϊί]αι 
παἰἀ, ποτ οου]ά 8αγ (18 αργἰοικίη; Γοτ ο ννα]] 
Κπον Οναί οτασΙΗχΙοη Ὕνας ποῖ ἵπ 18ο ΠΙΟΠσ (1ο 
ον; απά Όνο Ῥτίορί5 Ἠαά αἰτοπάγ ἀθο]ατοά ναί 
Ώνεγ οου]ά πο ριαί Ἠίπι {ο ἀθαίμ, οἨ ποσοοππέ ο Γ΄ 
Όιο [οβάνα]. ο νογς (18 6Ἠτγβοεί. Ίοπσ ασο 
βαν, απά ἵπ ννμ]ο]ι Πρ] (1ογ Ἠανο Ώθεῃ γίουνοὰ 
ὮΥ 8οππθ πποάστη Οοπιπιοηίαίοτς, ας Τ4ππρθ) ατα 
Όποβο οἱ ἑγραμίοπ απᾶ ἀἱκσιδί; ποϊοτ ἆοοφ Τί 
αρροατ ναί νο ανν τοσατά θά {ἶνοιη 8 ἃ Τεν πεῖς- 
είοπ, εἶποο {1ου Ππιπποδίααο]γ τοβοτί {ο α πονν 
οατρο ---- εῑπέ οὗ Ῥ]πβρποπαγ.. (Κα) 

7. ἡμεῖς νόµον ἔχομεν, ονανι. νο βοηβο 8: “ Ὦγ 
ους Ίαν ο Ἰας Όοσῃ Γουπά σα] ο) Ἠ]αβρ]οΠΙΥ, 
απᾶ οοπάσπιποᾶά; Ὀπί ο ποσοππ{ οῇ Όινο [οσαί, ννο 
σου]ά ποί [πβίοί Ότο ραπ Ἰηποπές ππά (πογο[οτο 
νο Ἠπά τοςστκο {ο πες,” Βν ιο αιο, Όνογ πποπηί 
βοπιο Ῥαββασες οῇ ιο Ο. Ἔ., αν Τον, κχὶν. 16. 
Ῥουε, κΕῑ, Ἰ. κα. ν. 189 ἄ. 50, νε ἄσποππος 
ἀθαίι οπ Ῥγείεπάεγα {ο Ὠϊνίπο πιϊμβίοη : {ο ἐποίη- 
σεν στο ΠποπΗΝ Ῥγείεπάεά {0 ο, Όπ ιο ΡΗΙ ρχ- 
Ροτί ο Όνο ον] Ταν οἩ Ον Ἰνοπά, οπ Όνο οτί 

δῦ 
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Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλάτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήδη, 8 
καὶ εἰσηλῶεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν, καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ" Πόθεν 9 

εἶ σύ; Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. «4έγει οὖν αὐτῷ 10 

ὁ ΓΠιλάτος μοὶ οὐ λαλεῖς; οὔκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶώσαί 

σε, καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε; ᾿᾽Απεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς" Οὐὖκ εἶχες 1 

ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἢν σοι δεδοµένον ἄνωθεν' διὰ 

τοῦτο ὁ ππραδιδούς µέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. Ἐκ τούτου ἐζήτει 19 
” - ε) ΄ 

ὁ ΙΠιλώτος ἀπολῖσαι αὐτόν. Οἵ δὲ ᾿Ιουδαῖοι ἔκραζον, λέγοντες" Εάν 

τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἰ φίλος τοῦ Καΐσαρος. πᾶς ὃ βασιλέα αὗτὸν 
- .] ΄ 4 ’ 

ποιων αγτιλέγει τῳ Καίσαρι. 
” ΄ ’ - . 

Ὁ οὖν ΙΠιλάτος ἀκούσας τοῦτον τὸν 13 
ά ” εΕ. 3 7 - - 

λόγον, ἤγυγεν ἔξω τὸν Ιησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος, εἲς τόπον 

(οτίοη ΟΡ {α]9ο Ῥτορ]οίς, απά οἩ να Ἰῑπά οΓ ἀθαί] 
πβ]ιοίεὰά οἩ 516Π, 56ο πο Νοίς οῇ Ταπιρε ἵπ Ἠε- 
66Η5. ΒΥΠΟΡ. 

ΤΈ]ιο τοῦ Ώδ[οτο Θεοῦ ἵ5 οπιε{οἆ ἵπ πιαπΥ ΝΤΡΒ. 
απά οπτ]γ [44., απά 19 οαπος]]εὰ ὮΥ αἰπιοδί 6ΥΘΤΥ 
Ἐιίος [γοπι είς. {ο Ῥο]ο]α: α ἀεο]δίοη αρρτονεὰ 
οὗ ὂγ Βρ. ΜΙάά., νο «ιουνς ναί Ὑἱὸς Θεοῦ πιαγ 
ἨΘάΠ {ιε 3οπ οῇ (ο, αξ ννε]] 45 ὃ Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
ππά τους ἰπαί ΟἨγῖςί, ἵπ αβϊτιηῖπσ ναί Ἠς να 
ιο ὅ ο οὗ ἀοά, ἀῑά, ἵπ [αοί, βήτα 5 Μ{οαρεία]ι- 
ΗΜρ. εο Νοίθ οἳ Μαι. χὶν. ὀ). απά οοπηρ. Τα. 
ΧχΙ. 66. νι ν. το. "πάπα, Ἰονενεογ (ννηοβε 
ἸΝοίο 9οο ἵπ Ώθοεῃπβ. ΒΥπορ.) ἶ8δ ο ορίπίοα Εναί 
Όινο παπηθς ἠερκίαι απᾶά Ποπ ο «σα νετ Υ πο 
ΠΠΘΊΠΕ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5, Ὀα{ οὗ νετγ ἀϊβετεοηί ππεπη- 
Ίπσ ἴα ΓΟΓΠΙΘΓ οχργορδίης ο/ἵος. ἴἶιο Ἰατίοτ Πήυΐπιρ 
πιαίκγρ. 366 Ἱ. 14. Απά ναί Ρ]]αίε 5ο Μπάεγδίοσά 
νο αρρο]]αίίομ, Ίο Οήπ]κ ἵ οἶσατ (γοπη ναί [ο]- 
Ἰονν5. 6ο (ναί ας Τξ ππαγ, ια ἴννο αρρε]]αίίοης Ὁγ 
νήσο] πο Βανγίοιτ οῇ Τργας] ννηΒ οα]]οὰ, ΠΑΤΠΘΙΥ, 
ΜΗ οεκίαηι (νν]]ο] Ἱππρ]ίεά, ἴἶνευ (πουσηί, Κἰπσο]ιήρ), 
απά Αοπ ο/ «οα (ννμ]οῖν εχρτεβφοὰ Ηϊς Πὐσίπε πια- 
ἔπγε παπά απίοἨ νι (οἆ), αβοτὰεὰ Όνο οΠΊεΓ 
Ρτοκί απ΄ ορρογίαπΙ{γ οἱ βἰ/ήπς πα «Ἠατσο α8 
61ου Γουπά ρο]1ς, Ργεβδίπς εἶί]νο ναί οῇ δεάξίοῃ, 
οἱ οϐ ᾖ/αςρΙεπιι]. 

Β. μᾶλλον ἐφοβήθη] ἸἹΝαπια]γ, ἴο σοπάσπαῃ Ἠ]πι 
ίο Ὀο οτγιοῖῃαά, Παίο)ς αρρτοΠεηκίοη ἄτοςο 
ρτοβαῦ]γ Γτοπι απ΄ Ἱπιρτοβδίοη, 5πο] αφ Ἡθ σου]ά 
πο «αρρτθςς, (ναί ος ας αἱ ]οαδί α ΥοτΥ οχίτα- 
οτόἵπατγ ῬογεοἩ, ΙΓ ποῖ ἴο ολατασίοτ νε οἰαϊππεά 
(ο ος. πεδίου (ή Ίάοα Ὕνας αἲ απ] πη]χοά αρ 
νι πα ποίῖοη οῇ α Ἠοαί]γεπ Ὠοπιϊσοά (νους 
Ότο πιοδί οο]ευταίεά ϱοπιπποηίαίογ αφοτίρο 
ο)εβΥ {ο Ειαί) ἵ9 νοτν ἀουρίθη], Το εἰοτίος οῇ 
Ῥεπισοά», ὅτο. Ὑετο ρτοδαῦ]γ Ὁγ νο Πἱρ]λοτ οἷαςς- 
ϱ8 τοσατάθά ἵπ ποατ]γ νο απλο Πρ] ἵπ νο] 1ου 
νίονν Όνοπα; ΠαΠΙΕΙΥ, α5 πποτο Πιιοἰοσίεαϊ Πο- 
{ποπ8, οπ]γ ἀθβοτνίης ο) αοπίίο Ποπ Ὠνεῖτ πἩΠ- 
Παν απἀ Ροείΐο οἱερππςς. 

Ὦ. πόθεν εἶ σὺ;] "Τη οπηποί ΠῃθαΠ, 48 8ΟΠΙ6 
Οοπιπιοηίαίοτς Ἱππασίπο, “οὗ ναί οοππίτν ατί 
τοι 10 ος Ῥϊ]αϊιο ἆπονν Ἠήπα ἴο ὃο α ΟαΗ]σαμς 
Ῥας, α5 οἴ]γοτε Ἰπίστργοί, «ναί ἴ9 γουτ οτ]σίη αμά 
Ρατοπίπρο 1”. 9ο 3 Ἁαπη. 1. 9. πόθεν εἴ σύ; 1οδ]. 
ΙΧ. ὃ. πόθεν ἴστε. Ἐοτ Ρ]]αΐα πουν Κηονν ναί ὀθεις 
οἰαίπιοά {ο Ὁς οῇ οο]ορῖαὶ οτἰαϊπ (ωἷὸς Θεοῦ). Το 
ἐς αποβίίον. ουσ Τ,οτὰ ννας ρ]θαςθά {ο ππακο πο 
ππαννοτ: ρατίῖν Ὀδσπαςο Ῥ]]π{ο)ς οοπάποί ἀἷά ποῖ 
οπέΜ[ε Ἠἶπα {ο αΠγ, απά ρατ]γ Ὀοσπαβθ Π ΛΗΡΝΟΓ 
(ο νο Ἱπίογγοσπίίομ, π ἴἶνο ακμα] ασοθρια ση οΕ 
Όνο ννοτάς, Ῥ]]αΐο οσο] βοπτος]ν ποσᾶ; απά η αΠΥ 
οίννογ 86Η {{ ννου]ά Ίνανο Όσοι Πο ἹπτοΙ]σίθίο, 
απά Ἠαγο 1εὰ {ο [εγέε) πθκίσης, αἲ] καρετῇπους, 

αἶπος ᾗθβ5 Κπενν Ἡθ Ἠπά τοεο]νοά {ο ἀε[ίνειν Ἠπα 
{ο νε ΓΙΤΥ οἱ ἶνο }εννς. 

11. οὐκ εἶχες --- ἄνωθεν.] Τε θεςί Οοπιπιεπία- 
{ογ8, αποϊεηπί απά πούστη, αγθ Όναι ἄνωθεν 
αἰσπίῇος “'οπι οἨ Ηἰρ],” “«ποπι Ἠεανεπ,” 1. ο, 
.« ,] Ὠ]νίπο Ῥτονίάεπςς,” ας ἵπ ΠΠ]. 91. απιος Ἱ. Τ7. 
απά {απ απ Ὀίο (Ἠήγς. οἶ(εὰά ὮΥ νο ΟΟΠΙΠΙΕΠ- 
ἰαίογς. Τηφίεπὰ ΟΓ ἐζουσίαν ἔχειν, ἴνα πιοτε (]αφεί- 
οαἱ Ρηγαβθ ἵ5 κύριος εἶναι. 990 ἵπ α Κἰπάτεὰ ρᾳδ- 
βασε οῇ Ρίο (0358. Ρ. 3968. Ἱ. κύριος καὶ σῶσαι καὶ 
ἀπολῦσαί τινας. ΒΥ δεδοµένον, Οτοι. τρ]ῖγ απάετ- 
είαπάς, ποῖ Οιαί οοπιπιοπ ρεγπεκκίοπ, νο] ΊεαγεΒ 
ΤΙΠΠΥ πίηρ» ἴο Όνο παίατα] οοπτεο οὗ ενεπίς, Όπε 
βοπιείη]πσ ἀεοτεεά ἵπ ἴπο Ὠϊνίπε οοιηβε]ς. 

--- ὁιὰ τοῦτο.] ΆΛΙν ες ννογὰς {πο ΟΟΠΙΠΠΕΠ- 
ἰαίοτ8 το ρετρ]οχεά. Το εαρροφθ 1, νο Καῑπ., 
ἃ ππεγο Γοτπιπ]α οὗ (ταμείο, ἴ9 νετΥ πηβα[ἱε[ας- 
ἴοἵγ.. Τηε πιειλοἆς ρτοροφεά ὮΡΥ Ματκ]. απἀ Βρ. 
Ῥεατοες ατθ {οο γ]ο]επί απά ατρἰίτατγ. Τί πιαΥ, 
Ρεγ]αρς, ϱε Ὀνοεί το 5 α Πἱρη]γ εἠρείσα] εκ- 
Ργοβδίοη, απά πο ὁιὰ τοῦτο πεεὰ ποῖ ὃε ἴοο τὶρ- 
οτοι»]γ Ἱπίετρτείεά. Το 8εη8ο 8θεπῃς {ο ϱε, 
ἑς Ἠνοτε[οτο [η ἶνας αἰνίηρ ππθ πρ {ο 1ο ΡΙΤΥ οἱ 
Όνο ρεορ]ε] Ίο Ὕν]νο ραί πιο Ιπίο ΟΥ Παπάς 1 πιοτο 
ἵπ (αα]{ ΌναἨ Όχοι. 

8, απά Όχς οπη- 12. Της ἀῑνιπίης οἱ 5 ποισ]ι 
ἀῑά αάσπιοπ{φ{ ήν οοπάποῖ, 8ΘΕΠΙΝ {ο Ἠανθ ΠΙΟ] 
πβοσιεὰ Ῥ]]αίε Γογ ἴἶνα πποππεπίέ: σπορ Ἶς πιαάθ 
αποίἸετ οβοτέ {ο 8.γο θεα». Ἴμο Ίθννα, Ἠονι- 
ενος, Ροτοθίνίης Εαί Ῥϊ]αίο ννας «αἁγίης ΘΥΕΤΥ 
πιθί]οὰ οἱ τε]επδίης θδις, αμ Οναί Ίνα ραιά Π]ο 
αἰορίίοη {ο ἰνείτ 5θοοπὰ εἴναιμο, --- οἳ Ῥ]ακρ]επαΥ, 
α5 ποί (α]]ήπσ ππάοτ Ἠἱς οοσπίπαποθ, --- πονν ΓοῖἩ Γη 
το Ενοῖτ βγεί α]]εροά οτίπηε, νν]οἷν οερεοἰαἰ]ν Ἰνε- 
Ἰοησθά {ο {ο Ῥτουυταίος, παππε]γ, Όλαῖ ο  εώδιίον, 
πηὰ ἔγεακοπ ασαἰποί (αφατ. 

--- οὐκ εἶ φίλος τ. Κ.] Α Ρορυ]ατ πιοίοεία. ᾿Αντι- 
λέγει ἵ8, Ὃν α Ηε]]επὶφῖο με, - Γοτ ἀπειθε ος 
ἀνταίρει. ο (τοι Ὑνας πο ἴο ο ἀοερίκοά; 
αἶπος, 8 Ἠο Ἱεατῃ Ποια Βαοζοπίης απά Ταοϊτας, 
Οω8.γ ννας πηοδί κηκρίοίους, απά ραπ]κ]οά, νν τει 
ἀθαῖ]ι πΗΥ οὔεποςρ Εναί Ῥογάετοά οἩ ιο ογίπιεπ 
ἰαφα πια]εκία[ἶς. 
μ Ἰκόθισεν.] Α αγίάϊσα] ένο ἀεγίκς 

φαΐ /οΥ .. Λιθόστρωτον ἀ4θπο ἃ Ρανθ- 
πιοηί ἆ ους γ. χζτν» οὗ πιατο]ο ος βἴοπο όν 
τίους οο1οῦΓ8: ΑΙΟἩ ας Ὑοτο οπ]]οά ἱ Ν 
ππά {ρφεείαία. ΛΑ κοτί οῇ ] νήσο] Ἠπά ατίδοῃ 
π Όνο πιο οὗ Ἁγ]ίία, απὰ Ἰαά οχιεπᾶεὰ Ἓνεη {ο 
Όνο πποδί τοπιοίο ρτονίηςςς. ο Όσκατ, ας κο 
Ίσατ Γοπι Βποίοῃ, ΤΕ, 46, οαττὶος αοαέ νν τε ν Ἰῖπα 
ἵπ 5 οχροά ίσης επ] ΡἱοςθΒ ΟΓ ΒΑΥΝΥΗ ο παπά 
νατιοραϊοά ίοπο να νήσο] {ο πάοτη Τϊς Ργαἴο- 
.ά. Το βικηήον, α5 Ίνα μου] οσα] 1, 8εεπις 

| 

| 
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14 λεγόμενον «4ιδόστρωτον, Εβραϊστὶ δὲ Ταβῥωθᾶ, (ἦν δὲ παρασκευὴ 
τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὥσεὶ Ἰ ἕκτη,) καὶ λέγει τοῖς ᾿Γουδαίοις" Ἴδε, ὃ 

16 βασιλεὺς ὑμῶν. Οἳ δὲ ἐκραύγασαν' ἄρον, ἄρον" σταύρωσον αὐτόν. 

λέγει αὐτοῖς ὃ Πιλάτος Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν 

16 οἳ ἀρχιερεῖς' Οὖκ ἔχομεν βασιλέα, εἰ μὴ Καΐσαρα. } Τότε οὖν παρέ- Μαι 1 ον 

δωκεν αὐτὸν αὐτοῖς, ἵνα σταυρωθῇ. --- 
ΙΙ Παρέλαθον δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ Ἱ ἀπήγαγον καὶ βαστάζων τὸν σταυ- 

ρὸν αὐτοῦ ἐξηλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Ἀρανίου τόπον, ὃς λέγεται Εθραϊ- 

18 στὶ Τυλγοθᾶ᾽ ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ µει αὐτοῦ ἄλλους δύο 
ᾳ Ναι". 27. 87 οτ- 

ἹἛγραψε δὲ καὶ τίτλον πωκ Ἱς ος 
Ίωακε 98. 98. 

19 ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, µέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. 

ὃ Πιλάτος, καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ" ἦν δὲ γεγραμµένον ΤΗ- 
203075 ὉὍ ΝΑ4ΖΩΡΗΙΟΣ Ὁ Β4ΣΙΗ4ΕΤΥΣ ΤΩΝ Ἰ0ΟΤ44ΓΩΝ. ὮἸΤοῦ- 

τον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τῆς 

πόλεως ὃ τόπος, ὅπου ἐστανρώθη ὃ Ἰησοῦς' καὶ ἦν γεγραμμένον 
9ι Εβραϊστὶ, Ἑλληνιστὶ, Ῥωμαῖσεί. Ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἳ ἀρχιερεῖς 

τῶν Ἰουδαίων" ΙΜὴ γράφε Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων" αλλ ὅτι 

90 ἐκεῖνος εἶπε᾽ Βασιλεύς εἰμι τῶν Ιουδαίων. ᾽Απεκρίθη ὃ Πιλάτος " 

29 Ὅ έγραφα, γέγραφα. 
3 - ο...» οκ 4 / ; ; , 
Ἰησοῦ», ἔλαβον τὰ ἵματια αυτοῦ, καὶ ἐποίησαν τέσσαρα µέρη, ἑκάστῳ 

χ ας Σ ο ε! 3 ΄ ᾽ γ τ Μαι. 27. 85. οι ου στρατιωται, οτε ἑστανρωσαν το Μας δι 9ὰ. 

Ίκε 29. 984. 

στρατιώτῃ µέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὃ χιτὼν ἄῤῥαφος ἐκ τῶν ἄνω- 

94 θεν ὑφαντὸς δι᾽ ὕλου. " εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους' σχίσωμεν 
3 ν 3 ᾽ , Δ 3 «ω / 3; 5; ς 3 ω 

αὐτὸν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται' ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ 

ἡ λέγουσα" 4ιεμερίσαντο τὰ ἵμάτιά µου ἑαυτοῖς, καὶ 
ἐπὶ τὸν ἵματισμόν µου ἔβαλον κλῆρον. 

Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν" εστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ 

5 Ροα]. 29. 18. 

{ο Ἠαγε Όεεπ Ὀτοισῆέ {Γοπῃ {16 Ἐαεί αἱ νε Βοπιαπ 
σοπᾳιθείς 1η Ακία, Τί Ἰαὰ ρτοῦαΡΙγ Ίοπς Ῥεεῃ ἵπ 
μ.ο {Ἠετθ. 3ο Ατίείεας αρ. Εμδεῦ. Ῥταρ. πως. 

ἑ Ρ. 400, ϱαγς οἱ νε Τεπηρ]ε αἲ Φεγαβα]επι. Τὸ 
πᾶν » -ᾱ-γν-- καθέστηκε. ἜΤ]θ Ρᾶβδασε οἱ 
Βηοί. νι (ο βίτοησεεί .. ΟΠ {πο ρ8ββασθ 
Ὀείοτο ας, απά .-- ὉΥ λιθ. ἵ8 Ἠετο ππθαπί 
Όνε Εγαίοτίωπι οἱ Ρἰαΐε, ρανεά νι νατιεσαίεά 

σψό... 66ο Οαπιρῦ κευὴ τοῦ πάσχα. οο (απιρῦ. 
---ὥρα δὲ ὡσεῖ ώς ὃν ὔιο απ ἀἴβοτο- 

Ῥοίνγεεη Ες ποσουπί απ Ειαί οἱ {πο οἵ]νετ 
αηρε]/ρία, 5ος Ώοσεῃβ. Ξγπορ. Τοννηβεπά’» (Ἠ. 

Άττ. 1. δ. 34. απά νο Νοίο ο Ἠπατκ χν. 20. Τ]νετο 
νο πο ἁσαθί Οναί αΏ ΘΤΓΟΤ ος πΙπιΌετ Ἠαβ οτερί 

ἴπ (ὗχο Γ Ὀεῖησ σοπ{ουαπἀεά νυν νο ς), απά ναί 
 -  Γ, 1. 6, τρίτη. Ἰπάεεάα, Οχίβ 

-.. ἵπ Γουπά ἵπ 8ευοπ οἱ Ον Ὀθεί Μ5858., 8οπιθ 

Με. 

αρα πππρίπος, α 
άν-ε---. οἳ- Ῥοτηπα. ἆς Ο]ομκίς, ρ. 44. 

15. οὖκ ι μεν, ἃοἹ Α πιετο ρτείοηῃος, ἶπορ 
νο Ίσνην αἴναγη αΐποά Ενα νου ον/οᾷ πο 
α)]οσίαπσο 
{εσία ο 

(ο μέν εαν πιοπατο], Όωί ννοτο καὺ- 
Οσὰ οπ)γ, 

16. καὶ ἀπήγαγον ] Μαπγ Μ88, απά οατ]γ Εά., 
απά κοπιο Ἐανεγν απά ϱ οπαπισπίαίοτν Ἠνο ἤγαγον, 

νη]οἩ 19 τεοεῖνεά Ὦγ α]πιοβί ευετΥγ Εάῑῑοτ {ποπι 
Ἠγείς. {ο Βο]ο]π. Ῥυαί ἀπάγειν κ ἄγειν) ἵδ ἃ 
γοκ 8ο]. ἆθ Ἰαο το. Τ]ιο 6ττος, { 5αβρθοί, ἄγοβο 
{τοπα πε οοπίταοίἶοη κἀπήγαγον, Υπο παὶρηί 
εα!]γ Ῥο παϊδίακοῃ Γογ καὶ ἤγαγον. 

19. τίτλον.] Οπ 5 καρειβδοτίρίίοη, 966 {ο ἵπ- 
οπἱοιςβ ἀῑϊββοτίαίίοῃ οὗ Ὁτ. Τοψηβδοπ ἵπ ᾖΜγ. 
ΟΝΗ5. (Ἠτ,. Ατγ. 1. 604. 

22. ὃ γέγραφα, γέγραφα] α. ᾱ. “«αβ 1 18 νντἰζίθη 
1 α]1 ο έωά.)  Ά Ῥομμίαν [οτι οῇ οχρτοβδίπᾳ ἃ 
τε[αφα] {ο Ἠανο Τί αἰ{οτοά. 

24. ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῃ.] Τ]ο Ὀοδρί ΟΟΠΠΠΠΙΘΙ- 
ἰπίουγς ατα ος ορἰπίοη (ναί νο 9οηβο ἴδ: Τα 
ν/ας ϱα]Π]]οἆ νο Βοτϊρίατο (1.6. Ῥν. κκ]. 19.) νν]ίο]ι 
αι,” Βαΐ Ώου ατα ποί αστοσοά νν]οί]ογ (ο 
νογ8θ οῇ ο Ῥεα]πα ννας πιοσηί {ο τοβοτ {ο Οητίε, 
ο ποί. ἨΜομί τοσοπί Γπίοτρτοίθγς π]κς ἵξ νναβ 
ιοί; απᾶ (π]κο ἴἶνο ννοτᾶ» {ο το]αίο αοἱθ]γ {ο Ώανίά, 
απά {ο Ἠανο το[οτοποο {ο πο τοϊο]]ίοη οϐ Λῦβα- 
Ίοπι. Τ]εγ ατο Ίποτο οΠ]Υ, Όπου Εήη], πίτοδποσὰ 
ὮΥ αρρ]σσίτοπ απά αοσοππποάα{{οῃ {ο ο ἃ νοκ ὡ 
Ρήτροβο, Βυΐ (ποισ Π Όο ἵτας ναί (ἶνο ΓΟγπι ἵνα 
πληρωθῃ ἡᾗ γραφὴ ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΟΒ ΠΠΘΑΠΑ, (ναί ααο]ι ἃ 
Επρ κο Παρροπος ναί Οήν οἵ ελαί ραββασο ννοι]ά 
αρροατ απίτο ευ αθ]ο {ο 5: γο αν Ον παπά ολο 

κασον οὗ Όνο Έα]παη οππποί ο ρτονοά {ο Ἠπνο 
σολ η] ος ἵπ πο σαϱο οῇ Πλανία, ννηοτοας 18 
παπά οἴ]νοτ ραγίς οῇ 1ο κπππο Ῥκα]πι ννοτο πηηα{ο]γ 
η βηεά ἵπ Οιπί οὗ Ορκ; απ, ν]ναίς ἵ πιοτο, 
5 Όνο Εναημο]κί ρ]αἱπ]γ τορατάσὰ Όνο Ώνα]πι α 
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σταυρῷ ποῦ Ἰησοῦ ἡ µήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδε]φὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, 
Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ Ἰαγδαληνή. ᾿ἸΠσοῦς οὖν ἰδὼν 36 
τὴν μητέρα, καὶ τὸν µαθητὴν παρεστώτα, ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ 

µήτηρ σου. 
Ρε. 00... γρς εἰς τὰ 

α δα, στ. 48. λεσται, ἵνα 

’ 5 

Γύναι, ἰδοὺ, ὁ υἱός σου. Εἶτα λέγει τῷ µαθητῇ' Ἰδοῦ, ἡ 31 
καὶ ἄπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν αὐτὴν ὁ µαθητῆς ἐκεῖ- 
ἴδια. ' ΠΜετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς, ὅτι πάντα ἤδη τετέ- 59 

τελειωθῇ ἤ }ραφὴ, λέγει «4ιψῶ. " Σκεῦος οὖν ἔκειτο 39 
ὄξους µεστόν' οἳ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους, καὶ ὑσσώπῳ περιθέν- 
τες, προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόµατι. Ὅτε οὖν ἔλαθε τὸ ὄξος ὁ ησοῦς, 30 
εἶπε᾽ Τετέλευται" καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα. 

Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ 81 
σαῤῥάτῳ, ἐπεὶ παρασκευἠ ἠν' ἦν γὰρ µεγάλη ἡ ἡμέρα 3" ἐκείνη τοῦ 
σαῤῥάτου” ἠρώτησαν τὸν ΙΠιλάτον, ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, 
καὶ ἀρθῶσιν. ἨΗλθον οὖν οἳ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέα- 5 
ξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ: ἐπὶ δὲ τὸν 38 
Ἰησοῦν ἐλθόντε, ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ 

τὰ σκέλη" ἆλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ. αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε, 34 

Ῥτορ]ιείσαϊ, απᾶά να ννοτάς α5 Π1]β]]οά ἵπ Ολτῖεί, 
Όνο Γογπιοτ νίενν 9 ἀεσίάεά]γ ρτε[εταρ]ο. 
 2ῦ--- απ. Τ]ε Ιποϊάεπί πατταίεὰ ἵπ Όνοθο ΥετβεΒ 
18 τοοοτάεὰ ὮΥ Ῥι. 1ομπ οπΙγ. Όπ 0]ορα, 5εο 
Ἐεοεῃς. ΞΥπΟΡ. 

26. ἰδοὺ, ὃ υἱός σου] Ἱ. 6. τερατά Ἠΐπα 38 {11γ 8οη, 
απά ]αεί αῇ1οτ, ἰδοὺ ἡ µήτηρ σου, “τεορατὰ Ἰετ α5 31Υ 
πιοίλοτ.”. Της οοπιπιεπάίπσ (πα {νο ΡΕΓ8ΟΠΒ 
Νοπα Ἡθς πιοδί ἀεατ]γ Ιουεά {ο πο σατο απά αἴ- 
{οσίίοπ οῇ 6αο] οίμοεγ. 

28. εἰδὼς ---- ὕτι πάντα ἤδη τετ.] Όπ (ο εχαοί 
ἱππροτί ΟΓ ἤδη τετ. παπά τετέλεσται αἲ νετ. ὅθ, «οπι- 
ΠΙΘΠ{Α{ΟΓ8 ατα ποί αστοθά. Μαπγ επιἰπεηί πιος- 
εΓΠ 9Π68 {πο {ο εχρΓγθδείοπ {ο Ρε α Ρορα]ατ οπθ 
{οτ «Τι 18 αἲ] ουετ γη πιθ.Ὀ. «ΙΤ απι αὐΌουί {ο 
Ὀτθαί]ιθ πιΥ ]αθ:.. Απά νεγ οἷίο [τοπ Ἠοππετ τὰ 
δὲ νῦν πάντα τελεῖται, απά οίπετ Ραβεασες Ἰοες {ο 
Όιο Ῥατροβο. ἜΤ]αί, Ἰοννονοτ, 8 ἃ ΒΘΠΦΘ {ου /εεβίε 
{ο ο αἀπιείεά. Τε ἴταο 86η8ο ἶ5 ἀουρί]εςς ναί 
οἩ νε αποϊαπίβ απἀ οπτ]γ πιοάςγης, “' Κπονίῖηπς 
Οναί αἲ] Οήπσς Γπαπε]γ, ναί ο Ἠαά {ο 4ο απά {ο 
ειΠετ] ν/ετο πο αοσοοπιρ]]κηο. 

--- ἵνα ως | ---ὁιφῶ.] Μοκρί τοοθρηί Όοπι- 
πιοηίαίοτε ατο οἱ ορίπίοη ἴαί πο ραβδασο οῇ {8 
Ῥααίπα Ἠετο α]]αάοά (ο, Ιχὶκ. 23, Ὕνας πο ππεαπε 
οῇἳ ιο Μεφεία], απά οοπβοςπεπ{1γ ποί ρτορµείί- 
σα]; Όαί ναί Θὲ. οἶνπ οπ]γ αρρίίρα 1 {ο Ομτὶκί Ὁγ 
αεοοπιπιοάαίίοπ. Βυαί ναί {οοὶ ο αοοοπιπιοάαξίοπ 
18 ποί ν6τγ φα[ο ἵπ ιο Ἰαπάς ο 8οπ1θ νο πησίη- 
(αἱπ Επί ν]ονν, απά Ἰετο  πιακί ὮΥ πο ππθαης ὂθ 
επιρ]ογοά. Τ 9 ρ]αίπ Οναί Όνο Ἠναηρε]ϊδί ἀῑά 
ποί ΠπθαΠ ΠΙΘΤΘΙΥ {ο ποοοπηπιοδαίθ {ο Ῥαδβασε; 
ια {ο 9νονν ναί 1 ννας ρτορ]ιαίίο οὗ Οτίεέ, 
γα πονν [α]β]]εά, αἱ Ἰοδί ἵπ. 118 ρ]ποίρα] 8οορο. 
ΑΑ {ο 1ο αγραπηθπ{ ναί νο ἱπρτεσαίίοπα αἲ νετ. 
33 αονν νο Ῥνα]πι πο {ο ο ρτορμθίίσα], 1 ἵ8 
ΝΘΤΥ ννοακ. Ἐοτ 8 ποί ΠπΘσΘΔΒΑΓΥ ἴο β1ρροβ8θ 
Όιο ιο)ιοίε Ῥκα]πι ρτορλοείίο οἳ Οτι. Ἀεθ ἸΝοίο 
- νετ, 24. 

.. ὑσσώπῳ περιθέντες.] Όπ νο ἀῑιου]γ οοη- 
ποοἰθἀ νι ὑσσώπῳ, βθο Νοίο ον Μαι, καν. 
50. ἈΒαβϊοο ἴἱ Ἠοτο {ο 8αγ, ἴἶναί ἴογο ατο βονετα] 
εροοίθΒ οῇ νο Ἠγκκορ; οπθ ο νλ]ο] (απά πο 
ςουνὶ Όιθ οπς Ἠσθγο Πιοση{) Ίαρ α ννουςςγ, τεσά-]κα 

βία]]ς, οῇ ἔννο {θεί οἵ πιοτο ἵπ Ἰοησίὴ, απά νν]]οἩ 18 
πιρηί]οπεὰ ὮΥ νο Βαὐθίηίσα] νντίετε α9 Ῥουπά αρ 
ἵη Ῥυπά]ες {Γοτ Πτίηρ. 'Ὑσσώπῳ, χε, ἶ Άετε ρα 
{ΟΙ καλάμῳ ὡσσώπου (Ίχεπος σα]]εὰ Ὁγ Μαε]νονν απιὰ 
Ματὶς καλάμφ) παπά Ης, 1 οὗ νο Ἰεησί αὔογθ 
πιθηΠοπεά, πηἰσηΏί ϱαε1γ επαθ]ε α Ῥε[κοῃ {ο 
τοαοῇἩ {16 πιου( οὗ θεις ο {6 οτοβ8, ννμίς}, 
88 γναδ ΠΟΠ οἩ Μα, καν, 9, νναβ 8ο Ίου 
Ὠναί Όλο [οεί οῇ νο ογασϊβεὰ ΡεΓΒΟΠ Ἰνθτο πο 
ΠΟΤΕ ναι α γατᾷ ΓΓοπα ἴἶνε μτοαπά. Περιθέντες 
βἰσηίῇες “' Νανίης νγουπὰ ογ [αβίεπεά Ι ατοιπὰ,” 
ος, “' Ἰανίηα είποκ Π ου... Της ενα ννογά {9 αςεεὰ 
ἵπ 91ο Τ ΧΧ.. {ο οχρτε»ς {πε Ηεῦτ. Ὢώ, ἴο 6 ἴο, 

ἴπ Ῥτου, ν. 5. Απά ΑπείορἩ, Τηδεπῃ, 987. πφοφ 
περίθου ΓΟΙ ἐπίθου. 

50. παρέδωκε τὸ πνεῦμα.] Τ]ής απά (ο ἀφῆκε τὸ 
πνεῦμα οἱ Ματ ]γευν --.- Όιο Ἰάεα οἳ α ρ]αοίὰ, 
Ρεασςβα], απἀ .. ἀἰδεο]αῖοπ,  πνετθ 
Ώιοτοε[οτο πες Ὁγ Ρίου Όνο Ἠεῦτεννβ 
(ιο ἀεποίς ναί (ἶνο εοι] ἵς ο λ-νςι δν ππίο σοσά 
18 οτἰσῖπα] κ 4ἱεροβο οῇ αεσοτάῖπς Το ή 

( βοοᾶ Ρ]εαδυτο, το. απά Καν.) 

9]. . ᾗ ἡμέρα] “«Α νοτν φοἴοπιῃ [οείῖνα] 
νο ἵα νο οπ]γ ψ οτζἵπατγ 
δέ ἴς οχἰταοτάῖπατγ 96 οἩ ἴἶνο 1δί οἳ Νίκα’ 
Εογ ἐκείνη, Υ6ΤΥ ΠΙΔΠΥ Μ88., Ψετείοης, παπά οπτ] 
Εὰά. Ἰιανο ἐκείνου, ΝΝ]ο]ι ἵ τεσοεῖνοά Ὁγ πποςί Εά- 
Πίοτς [τοι είς. {ο Ῥο]ο]ς, οι νο αρρτοῦα- 
Ώοπ οἳ Βρ. ΜΙά41. 

--- ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη.] Νο, π8 5οπιθ 
Ἱπιασίπε, ἴο ἴποτθαθο εῖτ {οτγπιοηί, Ὀξ {ο ποσεἶογ- 
αἰο ἆθαιὴ : 38 ἵ8 Ρ]αΐη [γοπι ο οΓ νε (]αε- 
εἰσα] τοτε οἶτεά Ὦγ Ἠγείδ. Τε Ίθμς, ννο Ίθατη, 
Ἡοτο Ὀτοκεν, Ἰαδί αὔογο ο αποῖς, Ὁγ απ ἵΓΟΠ 
πια]]οί. 

34. Βοπηο ἀΠεγοπος ο ορίηίοη οχ]είς, Ἱ. αν {ο 
νο ὑπίεπί οὗ ἤνο Ἐναηρε]]αί 1η Ες αἰἰοείαἶοπ. Τε 
Ἰαβ Ώδθῃ πεπετα]]1γ εαρροφθά ναί Ὦς πποππί {ο ϱ8- 
αὐ]1ε]ι Όλο ιο οὗ (Ἠτὶκις ασίμαί ἀθαίλι; γννη]]ο 
ΒΟΠ1Ί6 (α8 Ὀτ. Βυτίο) ήπ]ς Πέ ννας Ἠΐς ἱπίοπί 
(ο τοβαίο νο Ὠουσεία, νο Ἠθ]ά ἴλαί σεις Ἰναά 
ποί α τοα] Ὀοςἆγ, Όαξ Ὕνας οπ]γ α Ῥλαπίοπι, 3. Α5 
ιο ἴλο ΡΙΕΠΟΠΙΕΛΟΠ 18ε]{, νο οατ]ίοτ Οοππιεηία- 
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36 καὶ εὐθὺς ἐξηλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ. Καὺ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκε, καὶ 
ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἤ μαρτυρία" κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθη λέγει, ἵνα 

86 ὑμεῖς πιστεύσητε. "Εγένετο γὰρ ταῦτα" ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ 

3 Ὁστοῦν οὐ συντριθήσεται αὐτοῦ. 7 Καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ 

.χ Εχοᾶ. 12. 46. 
Ναπι. 9. 19. 

Υ ΖαοΠ. 12. 10. 

λέγει Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαγ. 
᾽ νά 

Β 

35 "ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα ἠρώτησε τὸν Πιλάτον [ὁ] Ἰωσὴφ ὅὃ- ἀπὸ ᾿άρι- Ἰµ111ὔ1,τ. 
ν΄ Ίμακε 29. 50. 

µαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ ᾿Ιησοῦ, (κεκρυµµένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν ευρια 12. 45 

:Ἰουδαίων,) ἵνα ἄρη τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ" καὶ ἐπέτρεψεν ὃ ΙΠιλάτος. 

39 Ἠλθεν οὖν καὶ ἤρε τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ" "ήλθε δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ 350. ]. 

ἐλθὼν πρὸς τὸν Ιησοῦν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα ομύρνης καὶ 

40 ἀλόης Ἐ ὡς λίτρας ἑκατόν. ᾿Έλαδον οὖν τὸ σώμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἔδη- 

Ἠανε εείαυ]σ]ιεά 
ειε /αοί, Ίναί ἴλε εβαΣίοπ ν/οι]ά Ἠαν6 ἴίακεπ Ρρ]ασε 
ἵηπ απη οᾳφε, Ὀεῖπς πα παίιγαἰ οοΠη586αιεποθ οΕ 
ευεἩ α νουπά: απά 18, ππἆετ αἰ] οἰτοιπηξίαποςς, 
ἀεεῖεῖνε ενῖάεπεο οἳ {πο αοίαα] ἀεαίμ οὗ Ολτίεῖ. 

έο5 ο τθ 1 α5 ππἰγαοµίοις; Ὀαίέ ια 
Τοξο ο5 οὗ πιοάετη 8 

οί ος Τ,οτά/ ασίαα] ἀθαί]ᾗ, απἀ {ο τε[αίο {1ο ηο- 
Ώοπ οἳ πε ὨΏοσεία, απά (αβ Ῥυΐ {ο δἶεπσθ Ροί] 
ΙΠβάε]5 απά Ἠετείίοβ. 

90. καὶ ὃ ἑωρακῶς ---ἧ μαρτυρία.]  ννου]ἀ τοῃ- 
ἀετ: "' Απά οπ8 ΝΟ νβ8 4η 6Υο-ν]ίπεςς [ίο (μα 
εἰτουπηβίαπεε] Ἅπαπιο]γ, εΓοἶη Ἰήπηςε]ῇ) {αοβίβοί] 

ἐτα οἱ ες, απά 8 {εκίίπιοπΥ ἶ8 τις: 
γεα ο {5 σοηβοίοις ναί Ἡε βρεακς Εις {ταί], 8ο 
Όναί γο ππαγ τε]γ οἩ Πή9 Γ6ΡΙΠΙΟΠΥ.”) 

08. ἐγένετο γὰρ ο ΤΈ]ιε γὰρ τε[ετ {ο 4 
εἶπαφε ῥαιασᾷ, ᾳ. ᾱ. “ Απάᾶ βε[ίρορ γα ννο]] ππαγ 
-(ος αἲἲ Όνοφο (ήπσς ννοτε τεπ]]γ ἆοπο,” δτο. 

---ὁστοῦν οὗ, ὅκο.] Μαπγ τοσοπί ΟοπιππθπίαίογΒ 
ατο οἳ ορίπίοη Όναί νο ρ ο οὗ νο Ο, Ἐ. 
(Εκοά. κή. 46. Ναπιῦ. Γκ. 12.) τη νο Π ἴ9 6η- 
οἶπεὰ  θναε η ολλ ον. ο ο πνες νο 

Άτα πο [ἱσα[, ΔΠ πο τοίΈτεησο 
το Οµείκε, «« Τ]οτο Άτο (καΥ (Ἠ6Υ) πο νορίΐσος {π 
νο Ο. Ἡ. οὗ Όνο Ῥαμο]αὶ Ἰππιῦ Ὀοίπσ οοπεἰἀοτοὰ 
α: α ἵγρο ος Οήκε: ποτ ἀῑά νο Εναησο]ἠκέ ΠπραΠ 
το ο π,. Ἠοε οπ]γ αρρ/ίρε νο ραβρασο 

απά ϱοπιραγεε Ολγίκί νη τὴν νο Ῥαμ- 
εἰαὶ Ίαν: ἠπιοπόμις (ο ἀσποίς, ναί Ἱπ νο Πηνί- 

ση Ἰαα]ν, φοπηθ(λίης Ἰνιὰ Όεθῃ 
οπ]οίπεά ἰπήλας (ο ν]ναί ννου]ά, ὃν Ὠήνίπο Ἱπίογ- 

ἁίά πνεπη ἴο τοργεπθη{ ενα Ῥλκο]ιαὶ Ἱατηῦ 
4 οἱ Οία, απά οοπασφποπ)γ Οναί «ποἩ ππακέ 
νο οπ]γ τας ε Πο Ῥογκοη νο π/γ]γ 
σοπαίόστα νο νοτᾶς οππ ἆσομ, ἨΝἨπε οπη ο 5 

οΡ 

5ο ρτοῦαῦ]ε α τεαςοπ {οτ{πα οἰπετνίδε απαςςοιηί- 
αὖ]ε Ιπ]αποίίοη, ἐαί ποί α Ὄοπε οἱ {ο Ῥαφεᾖαί 
Ἰαπ1ῦ εποπ]ά Ῥε Ῥτοκεπ, α5 (μαί ΙΤέ πιὶσηίῖ ροίπῖ {ο 
Ώιε 5αοτίῃσε οἱ χαί Ἰαπιῦ αβ α ἴΥρε οἱ λε βαοτί- 
Πεο ος Οητῖςίέ 1 

ΤΈποετε ἵ9 εγἰἀςπί]γ α οοτγεδροπάεποο Ῥείνγθεη 
Όιε {πηρε απά απἰείψρε. Απά 5 ἴῑιθ Ῥαδεασε ποίεἆ 
ἴπ λε Ητεί γεΓ9ο (αἶδο α]]αάεά {ο αἱ Ἠεν. ἱ. 7.) ἰ8 
(α8 Τ,απιρο απά Τη. ρτουε) Ρ]αϊπΙΥ ΡτορΠείίο 
οῇ νε ρἰετοῖπσ οὗ πο Ἠεάεεπιεις εἰάθ; 8ο ΥΝ8 
Ἠανε Ἰετο Ῥοί] α οοιτοεροπάεησε οΡ ἔγρε απά απ- 
(είγρο, απἀ α ϱι]β]πιοπί οἱ Ῥτορ]εογ, νυϊπ. οῇ πα 
Ρἱεγοίπσ. ἨΝΙι τεδρεοί {ο ἴπο οἰτοιτηδίαπος 
ὄψονται εἰς, ὲ ννας Ῥατί]γ ϱα]β]]οά αἱ ἴπο ᾖγσί αᾱ- 
γεηί ο{ οι Τ,οτὰ, αἱ {ιο ἀεείτασίίοῃ οῇ Πογαδα]οπι 
απά {πο | εγνῖκῃ εἰαίθ; απά νυν] Ὃε ΒπαΙΙγ απά 
ΠΊΟΓΘ αἰσπα]]γ β1]β]]οἆ αί ια Ἰαδί αἀνοηπί, ἴπε ἄαν 
οί Γμάσπιεπέ, νυπ]οῖι 56επης θβρεοἰα]]γ α)]αάεά {ο 
αἱ Γον. 1. 7. ΑΝ {ο ἴἶα θοοππίπσ ἀἰφογτοραπείες ἵἩ 
ηια αΏογθ ἴνο Ρή8βασθΒ, (Π4ΠΙΕΙΥ, Ἐχοά. χΗ. 46. 
Ζεο]. χι, 10.) εαῇϊσς Ιὲ {ο βαγ, (λα {ιο ΓΟΓΠΙΕΣ 18, 
Ῥτορετ]γ ερεακίησ, πο οἰίαίίοι αί αἲ1, Ραΐ οη]γ ἃ 
αἰαίοπιεηί ΟΓ χο 8ρπο. Ἴηε οίπετ {κα αποία που; 
απά αλοαρ] Τί ἀῑβοτ οοπριἀεταδΙγ [τοπ ἴπθ 
Βθρί., Ι{ αρτοθς νν]ίῃ ια Ὑεγεῖοπς οῇ Λαπῑ]α, Τη6- 
οἀοίίαπ, απά Βγπιππασμαςς απᾶ, Ιπάθθά, να 
Ἠεύτανν, 16, νι 960 ΝΤΡΒ. απά ππαπΥ Οτί(ος, νθ 
τοπᾷ 1Ν Ἱπείοιά οἱ ών Απά 5ο ἱπάεεά ΑΌρΡ. 
ΊΝενσοοπιθ {ταπείαίος. ἜΤ]αβ Όποτε νν]] Ὃ6 πο τθᾶ- 
80Η {0 δΙΡΡΟΒο ἆ εἶιαπσο ο Ῥεκοπ, Γοτ ἄΟΟΟΠΙΠΙΟ- 
ἀπ οη)ς ον 5 νμ]ο]ι 18 {οτυιάἁεπ ὮΥ Πιο τοχί ος 
Όνε «Τεισίκή Γταηβ]αίογ. 

39. σµίρνης καὶ ἀλόης] ἜΤ]ιο σµύρνα Ἰοτο ΠἹθη- 
Ποπεά 18 (458 ννο Ἱεαγῃ [τοπ Ώἱοβουγίάες απά ΡΙπΥ) 
Όπα Ἰαΐσα οΓ α ορτίαϊπ {τουῬ ἵπ Αταθία, (Γοπα ος, 
ο πο (ταπ]κς Ὀοίπςσ Ἠοτθά, εχαἆος α Κἰπά οὗ σάπῃ- 
πι Παπῖα, νμίο]ῃ ἵς οπασΒί οἩ πιαίς, ο. Τηο 
ἀλόη ἵδ 5αρροεεά Ὁγ ππαπΥ Οοπιπιθηίαίοτς ποί {ο 
να πο ιργ) αἱσος, (γοπι ννλ]ο]ι α Ὀἱ{{οτ ]ηΐσο {8 οχ- 
Ρτοβφβοᾶ, Ὀαί απ αγοπια(ές {γοο, ννηἰο]ν ἵ8 αἱβο σα]]οά 
απο[/σείαιπα, απᾶ (ιο Γηία/ος, ννποβο νους ννας Ἰκο- 
νεο οπιρ]ογοά ὮΥ ο Εσγρίίαπς {οτ οπια]πιίηασ 
σ0ἵρ86». Τ]ο Ὀδμί (οπαπποπ{α{ογ8 πτο ΟΓ ορίΠΙοἩ, 
Οναί ννο ατο πο {ο ΑΙΡΡΟΡΟ νο πηγτγ] παπά 4ἱοθς 
{ο ανο Όοθῃ 1η α ηἰμίὰ δίαίο, ΠΑΠΙΘΙΥ, νο οἱβε]]α- 
Ποπ [τοπ νο (τουκ) Ὀαί {ο Ἰπνο Όθσῃ ἴἶνο 1ροοά 
οῇ ιορο ἔτουνς ἀγίρά απᾶ ρη]νοτίκοὰ, "Γης, ἵπ- 
ἀοσὰ, αρροατ» Ὦγ νο μτοαί αρείσ]ιέ ΟΕ νο αρίοσΒ 
(100 1, (που νοίρ]ει) ἜΤῆνο ον οο]ά πο Ἠανθ 
οσο τορα]ατ]γ οπιρα πασά, εἶποο λογο Ὑάπ πο 
Ππιο κα β]οίοπί Γον Ον; Ὀί ρίσσς απά πηραθηί 
νοτο Ῥτουρ] {ο ννακ]ι απά αποἰπέ νο Ῥοάγ. 

--ε ὡς λίτρας ἕκατόν.Ἱ Ἰπείοπα οῇ ὡσεὶ πο α [ον 
Μ5Ν, απᾶ οπτ]ν Ε94, Ἠπνο ὡς, Νήσο ἵν τοσσἰνοὰ 
ϱγ Οτίοκῦ, απά οὔνοεν ἀοννη {ο Βομο]α, νάνο 
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ῬΜαα. 98.1. 
Πανκ 16. 1, 
1 ακο . Ἱ, 

ο ἴωυκεα 94, 19, 

ἆ Ἠπατκ 16. δ, 

10ΗΝ ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 40-.-45. ΧΧ. 1 --- 18. 

σαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶ τοῖς Ἰουδαί- 

οις ἐνταφιάζειν. Ἡν δὲ ἐν τῷ τόπῳ, ὅπου ἐσταυρώθη, κῆπος, καὶ ἐν 41 
τῷ κήπῳ μνημεῖον καινὀν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη. Ἐκεῖ οὖν, διὰ 45 

τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν 
Τησοῦν. 

ΧΧ. Ὁ ΤΠ δὲ μιᾷ τῶν σαθθάτων ΠΜαρία ἡ ἸΜαγδαληνὴ ἴρχεται 
πρωῖ, σκοτίας ἔτι οὔσης, εἲς τὸ μνημεῖον" καὶ ῥλέπει τὸν λίθον ἡρμέ- 
νον ἐκ τοῦ μνημείου. Ἰρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον 

καὶ πρὸς τὸν ἄλλον µαθητην ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς" 

Ἠραν τὸν Κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐ- 
τόν. 5Ἠξῆηλθεν οὖν ὁ Πέτρος, καὶ ὃ ἄλλος µαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς 

τὸ μνημεῖον. Ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ' καὶ ὁ ἄλλος µαθητὴς προέ- 

ὅραμε τάχιον τοῦ Πέτρου, καὶ ἦλθε πρῶτος εἲς τὸ μνημεῖον" καὶ 

παρακύψας βλέπει κείµενα τὰ ὀθόνια" οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. Ἔρχεται 

οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἲς τὸ μνημεῖον, καὶ 

Φεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείµενα, καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 

αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείµενον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἲς 

ἕνα τόπον. Τότε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὁ ἄλλος µαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος 

εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε καὶ ἐπίστευσεν' οὐδέπω γὰρ ᾖδεισαν τὴν 

ο Όι νὸ ο 

γραφὴν, ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. Απῆλθον οὖν πάλιν 10 

πρὸς ἑαυτοὺς οἳ µαθηταί. 3 Μαρία δὲ εστήκει πρὸς τὸ μνημεῖον κλαί- 11 
ουσα ἔξω. 

΄ 3 ’ - , Γη] . - . Λο 

δύο αἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζοµένους, ἕνα προς τῇ χεφαλῃ καὶ ἕνα 
3 » , ᾽ ”- -. ᾗὖἹ - 

πρὸς τοῖς ποσὶν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 
. ω .. ’ ΄ οἱ ναι ψ τ . [ ’ 

τη ἐκεῖνοι' Γυναι, τί κλαίξις; λέγει αυτοῖς' Ότι Ίραν τὸν κύὐριὀν 

Ὡς οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἲς τὸ μνημεῖον" καὶ θεωρεῖ 19 

Ναὶ λέγουσιω αὖὐ- 13 

{ο]]οννεά (ιοίγ οχαπιρ]α; (οισἩ {πα τοπάῖπα 8 
πποθτίαίη, βἶπος ὲ. νπεὰ 1968 Ὀοίῃ ὡς απά ὡσεὶ 
η Ολί 86Π56. Ἠούνενογ, ὡσεὶ ἵξ πποτο Ἰκεὶγ {ο 
Ἠανο Όθδοῃ α ππατρίπα] σ]ο88 ἴἶναπ ὡς. Τ]ε Ογιάσς 
οοι]ά Ἰανο πο χθάδΟΠ {0ο α]ίογ ὡσεὶ ἴο ὡς, βἶποῬ 
οη6 15 α8 ροοὰ (τοεεκ ας ἴἶνα οίποτ. Τ]ο α παπί 
οῇ ερίἰοος Ἠθτο πιεπίοποᾶ Ἰαςδ Όδει (ποισηί Ὁγ 
8Ο0ΠΠ6 ΙποτοάΙρ]ν ρτεαί; απά πεγ Ρτοροβθ 8ο0ΠΙΘ 
οὔ νετ αἰσπ]βοαίίοη οΡ λίτρα. δι Ώπετο 15 πο 
ΓΘΛΒΟΠ {ο αὐαπάοη ο οοπΙΙποη Ἱπίοτργοίπάοη 
{οτ πο οἸαπιῦοτ ἵπ νπ]ο] οατ Τ,οτὰ”5 Ῥοὰγ νναβ 
ἀεροβ]ίοὰ ννου]ἀ, αοσοτάἶπσ {ο ἴἶα σοπΙπποΠ οἳς- 
ἴοπα, ανα {ο Ὁδ οοπιρ]είε]ν ρεγβαπιοά; απά πο 
Ιπουηκἰάρταυ]ο ρατί ννου]ά ρτοβαδ!γ Ὁο τοβοτνοὰ 
{οτ νο Γµπογαί; αἶποο, οἩ 846 οσσπδίοης, ἵπῃ- 
ΠΠΕΗΒΘ οππη 468 οΓ ερίοος Ἠνετο Ὀμτηί, οδρεοἶσ]1γ 
ν/ηθη ρτεαί γοβρθοί ννας πιθαηί ἴο ο ΒΠον/η {ο ἴπθ 
ἀθαά. 
40. ντο ο). Τ]ιο ἴθτπι ἱρηίῆος {ο Ῥγερατε [ον 

αγία, νν]νει]νοτ Ὁγ οπανα]παίπς οἵ ολιογννκο, 

43. διὰ τὴν παρασκενὴν, ἃςο.] Ἀίποθ νο ἆπ 
(Ετιάαγ} ἵνας νοτσίης {ο α οἶσβο, απά νο Βαραῖ 
νας αἱ Ἠαπά, που (ο ρτοπίοτ ἀοκραίο]ι) Ἰαἱὰ ὁ6- 
εὖα, Γοτ {1ο Ργ6βθηξ, ἵη ἴἶνο ορι]σῃτο, ουν] ον ννας 
ηθατ αἱ Ἠαπά, Ελα Όπου πηὶσ]ί οΏβοτνο ἴπο Βα0- 
Ῥαεἰσα] γοβῖ, 

ΧΧ. Οπ νο Ἠπγπιοπν οὗ ἴἶνο Ἡοευιττοσίίοη 56ο 
Νοίος ος ΜΙαῑα, κχν η], 1 --- 10. απά ΓῬονη9οπά. 

9 τὸν ἄλλον μαθ.] 3εο Νοῖο οἨ χνΏ]. 10. 

4. προέδραµε τάχιον.] Ἠετο ἶ5 α Ρ]επάϊπᾳ οἳ ἔννο 
Γογπβ ΟΓ ΕΧΡΓΕΡΒΙΟΠ, ἴο ἰγοπρίμθη {πε 8επςοθ. 
. δ. ο ω Ὁν νεφ-- Τη9 οφ. νὰ] 
οατ οῇ να ρο]]αποη φως ιο Όε ἱπιρατίε 
ἃ ἀεαά Ῥοάγ; οτ (τουσ ΕπιΙάγ. τ 

7. χωρὶς ἐντετυλιγμένον ε. ἔ. τ.] ἜΤ]εο ραγεἱρ. 
Ίας α βἱσηί[, ιδιο. ετο]]εὰ πρ απά ρυῖ.”. Το 
οοηβίταοΙοη 18: ἐντετ. εἰς ἕνα τόπον . τι ἶ 
οχοε]]επΙ]γ  μα-ϕ. ϐΥ μες (ἶπ Ἠ] ον 
ἴἴοιπς οἩἳ. ραγήσου]ατ ράβε8ασες Βοτρίυγε), ενας 
Όνο πε ο]οί]ος εμας ρ]ασθά απά ἆἱ πρατε 
{τοπα οπς αποίλοτ, Ρ]αϊπ]γ εἸοννθά ενας Όιο ου 
Ἰαά ποι Όδεῃ οατγεά ανν ὃν Ἠήουεν. ἜΤ]ονς 
νο εἴθα] αγθ ποί οὐβοτνεά {ο ο Οήπρς η 8ο} 
απ]εί οτάετ]γ ΠΠΣΠΠΕΓ. 

8. ἐπίστευσεν.] Χο, νο (γαλ οὗ νο Γεκγες- 
Εἶοπ, 38 8ΟΠΙΘ οπηποπί (οπηπηθηίαίοτα εχρ]αίη, 
(δος, κ. Όνα κ Ροοννῖηᾳ ον Όνευ ο.) πος 
εἵ Κπον οι ΓΗ]]1ν οοπΙρτεθη ο 168 
δν λοὺι τοβιοίοὰ αν” α”--- ἆ κα .. τν (18 
πηοβί ο νο δεί (οπαπιοπίαίογς ατα ) ον 
{αοι το]α(εὰ Ὁγ ΜΤατγ, Οναί νο Ὀνοὰγ Όθεῃ τθ- 
πιονθὰ Γγοπα {νο κορυ]ε]μτο, 

10. πρὸς ἑαυτοίς.] ο 9οηφο 8: {ο Όνεπι- 
κοἱνον,”' Ἱ, ο. Ὠνοίγ οοπηραπίοης, γν]νο ἴΊνθη, ]οἶπί]γ 
Ον Όνοπα, οοσυρίοά {ο 8αππθ Ἰουφβθ. Ἀο ναι 
οοπηςς {ο ππθαη “' το ποτ Ὦοπηςς ς’' οΓ γνη]οἩ 86 η8θ 
ΤΙΔΗΥ θχαπηρ]θς ατο πἀόάασθά Ὦγ Όο Οοπιπεπία- 

Γ8 ἴους. 
19. ἐν λευκοῖς ] Βπῦ. ἵματίοις, οἳ ννη]οῖν ο]1] 

Όνα Οοπηππεηίαίοτα ος κογεταὶ οχαπηρ]ος. 



10ΗΝ. ΟΗΑΡ. ΧΧ. 14--- 19. 

- 3 5 ο ό 

Ἡ µου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 

499 
- - ’ ϱ Μαιι. 28. 9. 

"Καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη ἵπωὰ 169. 
3 ω 3 - - . 3 »’ ε! ς 

εἲς τὰ Οπίσω, καὶ Θεωρεί τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα' καὶ οὐκ Ίδει Οτι ο 

16 Ἰησοῦς ἐστι. «4έγει αὐτῃ ὃ Ἰησοῦς" Γύναι, τέ κλαίεις; τίνα ζητεῖς ; 
3 ΄ - ϱ ς ’ . ΄ πμ... ’ 3 Δ σ./ 

Ἐκείνη δοκοῦσα Οτι ὁ κηπουρόὀς ἐστι, λέγει αὐτῷ Κύριε εἰ σὺ ἐθα- 
Ἅ. ολ 3 , - ω ν 2, “ 3 . κ 89 2 . , 

16 στασας αυτον, εἰπέ µοι που αὖὐτον ἕφηκας  καγω αυτον αρω. «4έγει 

αὐτῃ ὁ Ἰησοῦς' Μαρία! 
” 3 ; πι ς 

στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ: Ῥαῤῥουνί / 

11 (ὃ λέγεται, διδάσκαλε). | 4έγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς" Μή µου ἅπτου  οὕπω ΓῬοαὶ. 1. 18. 
γὰρ ἀναβέβηκα πρὺς τὸν ἹΠατέρα µου" 

4 ι) 3 

πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἄδελ- 
2 ”ω 3 

φούς µου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖς ἄναθαίνω πρὸς τὸν Ἱ]ατέρα µου καὶ Τἴα- 

18 τέρα ἡμῶν, καὶ Θεόν µου καὶ Θεὸν ὑμῶν. Ἔρχεται Μαρία ἡ ἸΜαγδα- 
α) 2 ’ ο. -ω ο, ς ’ Δ ΄ ᾿ - 

ληνη απαγγέλλουσα τοῖς μαῦθηταῖς, Οτι ἕώρακε τὸν Μνύριον, καὶ ταῦτα 
3 -” 

ειπεν αυτη. 
͵ 

» 7 3 τι ο 3 ’ - -- - , 9 -- Ματς 16. 14. 19 ὅθουσης οὖν οψίας, τὴ μέρᾳ ἐκείνῃ τῃ µιᾷ τῶν σαύδάτων, καὶ τῶν ᾗ λα 16. 1 

θυρῶν κεκλεισμένων, ὅπου ἤσαν οἳ μαθηταὶ συνηγµένοι, διὰ τὸν φύ- 1 Οος. 15. δ. 

- 5 3 - , , ’ 

ϐθον τῶν Ιουδαίων, ἠλθεν ὁ Ιησοῦς καὶ ἕἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει 

βαππς οσσιτΒ ἵπ οἴπετ ν/οτάς ἀεποίῖπσ εοἰομτ, 35 
κόκκινα, ἄνθινα, λαμπρᾶ, ὅσο. “' Ἠ]ίε (οὔδετνες 

) Ίας5 ενετ Όεεῃ α 5ΥΠΙΡΟΙ, 1. οἳ ετεεἰίεποε, 
νι οἳ Ρετβοπ οἵ οίηπσε; 2. οἳ ιοἰίπεςς απ 

| ον Ω Της Ιαΐπθά ΒΥ (ο Ῥοςί 15. 5 ἵς εχρ]αϊπεὰ ὮΥ {πε Ώες 
Οοπιπιεηία{οτ8 τω λα Ῥυαΐ Ώνετο ἵδ πο 
ΤΕΘΟΠ ΥΝΏΥ 1 πιαΥ ποί ἀεποῖε ἴἶνε οεειρίἰεγ ο ἴιε 
Ρίοί ο ε. ἜΤ]ε (ετπι 9 Ἠεγε, 38 
οὔεπ, ππετε]γ απ αρρε]]αίοη οὗ ΟΠΙΠΙΟΠ οἶν 1Η {γ 
{ο α ΡΕΙΕΟΠ οἳ τεδρεείαῦ]ε αρρεαταηςθ. 

--- εἰ σὺ ἐβάστασας α.] 1. 6. “«ἴ ἴχοι Ἠαεί Ῥεσοῃ 
σοπεειπεά ἵπ 15 τεππονα].”. Τ]ιο νιοτὰ βαστάζειν 

ἰσηῖβες {ο ῥεατ; 241Υ, {ο ῥεαγ αιαι, Τε- 
ππουε, ἴἶπα παίαγε οἱ νε τεπηονα] Ὀείηρ ἀείετπιίπεά 
Ὁ} νε οοπίεχί. Τί 18, ονγεγετ, (85 αἱ5ο Σναίρειν) 
οερεεία]]γ αρρ]ίεά {ο (νε τεπιονα] οἳ α εογγ5ε [οτ 
αγία]. 165 οἱ τεπιονα] αἰπιρίη, απά 35ο 
{οι δγίαί, πιαγ ὃε ο. ᾱ-- ων κστνΆνὴτ. ος 

1 8εεπης { νο οοτρεε 6η τε- 
-- ὮΥ εοπις ον, νι . - απά 
οοηπίναπςς, ΙΓ πο ακεἰείαπορ, οἱ πε ΡατάθΠε:; 
απά οἷνε νγου]ά ὃς απχίοις {ο Κπονν 1ρ/ιεγε. 

17. ἅπτου, ἃς.] Όπ Όνε ρΗτρο8θ οῇ 8 
ο μτ ών οἩ πε οχασί 8εη8ο οί 

ἅπτου, (0 οπιπιοπίαέογς «αἱ ετ; εί Όνο πιοβί οπη]- 
πεπί οΠες πΤθ αστεεὰ ναί {πε .. οὗ νο ρᾳ8- 
καρο ἵ9: “Ἐπιρτασα ππο πο; Τμεί πιο ρο; 4ο Πο 
ο- κ. Ένα πιο ἵῃ ο, σσ σα-υμο ος -- 

τοµρεοί: γοι υΠη] Ἠανε απ ορροτίυπΊγ ο 
]νονήηρ ή ) τς Ἄκδας [οτ ἐν το πππιος]- 
πἴο]γ σοῖηρ ἴο ἴπκο πΙΥ ἀερατίητο {γοη οπγί]ν: Ῥηί 

ο ἀἴτοσῖγ (ο πιγ Ὀτοίητοη νι 9 οοπῃ- 
πηθκκαρε, ---- ναί {πα πε πιο Τ εα]] 
(ο Ἰνεανεη, (ο ον πιΥ Ἐπί]νοτ, νν]νο {5 λ]κο 

’ πο , παπά Τ ήν εοη86 ο{ ἅπτε- 
σβαι (πομ]οσιοὰ ν Όνο Οοπππποπ{πίος») Τ Ἠπνο ἵη 
Εεεεῃν, .. Ἠηκταισά τοπι Εαπήρ. Ῥμαῃ, 
910. μὴ ἐπι . νηοτο Όνο Βεμο]. οχρ]αίη 

“ρίάτι | μαα Εν σείοπ οἳ Μαβγ, ἱπιοτταρίοά ὮΥ 
Οία ννοτᾶκ, Ίνα Ώδεῃ πηπίοτ οὗ ἀεραίς ππποηᾳ 
αχ. -- κ νναν νο πιργασίης {ιο 

ον [21, 5 εκρτοκήηᾳ γοπεγηίοη απά 
πζογα ίση, ΆΈοπιο ϱοπηππσηίαίου. Επ 

ΕΥ” ππνονο ἵη ννκήπᾳ {ο οπιΏγηςς ΟΗΥ 
σας [ο αποργίαίη ν]νεγονγ ες να Ἠο σοτρο- 

τθα]1γ, ος οπ]γ α αρἰτ, ἜΤ]αί τπαΥ Ἠανο Όεεν 
οπε οἱ χε πιοῖῖνες. 

Τη {πε νγοτὰς [ο]]ογφΊπα, ἀναβέβηκα ἵδ τεσατἆεὰ 
ΡΥ πε Ῥοςί Οοπιπιεηίαίοτ αξ α Κἰπά οἳ Ῥτοία 
πίε-Ρτεκεηί, α. ᾱ. Τ απι ποί πον/ αβορπά[ης, 1. ϐ 
βοΐησ {ο αβδοεπἀ. Τη ννογάς οῇ Ώιε πιθββασε, 
ἀναβαίνω πρὸς --- ὑμῶν, Ννου]ά Ἱπ[οτπι λεπτα (παί 
Ἠο ελοι]ά δίαγ α φ/ογί πιο Ἰοησετ νυν ἔπθπη 
προῃ οαγί], απά ἴπεῃ αβοεπά --- Ηε ἆοος ποί 54Υ {ο 
πρανεπι, Ὀαΐ, ἵπ οτγάεχ {ο τεπηϊπά {δια ΟΓ {ιο το]α- 
Ποη ἵῃπ νο Ἠε είαπἀς {ο «οά, απά ἴΠΘΥ ἴο 
Ηίπι, Πο ραγα, ““ίο πιγ Εαΐνετ,Ὀ ννμὶο] ννγοι]ά 
σῖναο ἴΊχεπα {ο απἀθτδίαπά, ναί, Γοτ {χεις οοπηΓοτί, 
Ἠο νν]νο να [ποπι ο Ῥορϊηπίης γη (οἆ 18 
ροΐησ {ο αοί αφ {Πεῖτ /εαἰαίογ υγ ἀοάς ννηο 
νγου]ά πονν Ώεοοππς (Πεῖνγ Εαίμοτ απά (ιο (οᾶ, 
ποῖ ὮΥ οτθαίοπ οΠ]γ, Ὀαΐ Ὦγ ἴαο αρἰτίαα] ραίοε- 
ηΙ{γ ἱπαιρ]εά {Π χο (ἀο8ρε] οονεπαηέ. 

19. τῶν θυρῶν κεκλ.] Όπ {8 ραβκαρο (Ἠ6 αποϊθηέ, 
απά Όιο τεοθηί πποετη (οΠΙΙΠΘΠΙΠίΟΓΑ απο αἲ 
Όνο απ/ἠροάε» οϐ ορἰπίοπ 5 ιο Γοτππογ ππαϊπίαἰπ]ησ 
Όναί Ίεδ1ς ρεποίταίαὰ, ή α πιγαείο, (Ἡτοισῃ ἴθ 
ε]οεεά ἆοοτβ; ἴἶια Ἰαίοτ, ναι Ίνα οπίοτοά ἵπ 
Όνο οτάΙπατγ νναγ, αβίιοτ Κποοκίης απἀ Ῥοίης αά- 
πατε. Το Γοτπιεγ νίονν οπηποί Ὦο αὐπι]ίος, 
1. εςπςο Τί ἵπνο]νες απ Ιπβαροταρ]ο ῬΙή]οδορ]- 
οπ] ἀ[ποι]έγ, ννε]] εἰαίεὰ Ὦγ ον απά Ταππρςθς 
2, Ώεσβηβθ Μ16]Π α 86Η56 οπηΠηοί Ὀο εονη {ο οκ- 
Ἰ8ΐ ἵπ ενα ννοτάς. ΒΗ]] 1688, Ἠονύθνοτ, 18 ἴο ]αίίος 
ορίπίοπ ἀε[οπείρ]α: Γοτ πο ἀἰβεραβείοπαπίο Ρ6ΓΡΟΠ 
οπη α{οπ{Ίνε]ν ρογιιδο {5 ραββασο απά πο αἰπηῖ- 
Ιατ οπο αἲ ν. 50. νννοιί [οο]ίπς πε βοππθί]ησ 
{αγ πποτο Ένα απ οπτΥν ἵπ ἴἶνο οτάἵπαγγ νναγ ἵ8 
πηεαπί, ΤΠ νο Ια{ο) ραββασο (ποτο ννου]ὰ Ἰανο 
Ψδεῃ πο ποοὰ οΓ {νο τῶν θυρῶν κεκλ., ΠΠΙΘΒΒ ΒΟΠΙΘ- 
Οήτσ πιογο Ἠαὰ Ώοςῃ Ἱπίοπάσά: κοπιοϊλπρ «ρο- 
πα(ηγαἰ. (86ο αἶκο ν. 50.) Ευ αο]αί, Τί πηαΥ Όο 
πεκοςὰ, 1 ναί Ί. ΧΝοῖ νο βγεί-πποπίοποά οἴτοιαπι- 
βίπησα, Γοτ νο ΓοπΟΠΝ πΏονο πἀάποσα; Ὀέ (18 
Όνοτο 19 α Ῥοπη ΠΗΓΗ] α σΟΠΟΠΑΥ, Ἰκο ἴλαί οὔεογναῦ]ο 
ἵπ ππίητο, ροτοσρίρ]ο ἵπ ο Τ,οτὰ)α ννογκίηρ οῇ 
ππίτασ]ον, Ὦγ νο πο πιογο ροννοτ ἵν οπιρ]ογοά 
Όνπῃ ἵ ΠοςςΜΜατΥ {ο ον Όνο ΡΙΤΡΟΡΟ Τη 
γιονν)} νο παν παρροµο (νν ην νο Ῥομί ϱ οπιππσΠ{Α- 
{οια, τοι Οπ]νίῃ, Οτο, παπά ΙΟΥ, ἆοννη {9 
πα} Ονπί ο Τ,οτὰ σπυκοῦ Όιο ἆθοτ {ο ῥτοίοτ- 
ΠΑΤΗΤΑΙΥ ορ ο ἠοπικο]νον; αν ἶνο πηρο] ἀἱά αἲ 
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Μαι, 16. 19. 
4 18. 18. 

0ΗΝ ΟΗΑΡ. ΧΧ. 20--- 26. 

αὐτοῖς' Εἱρήνη ἡμῖν! Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ δν 

τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἸΙχάρησαν οὖν οἳ μαθηταὶ ἰδόντε πὸν Κύριον. 
Εῑπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν Γρήνη ὑμῖν! καθὼς ἀπέσταλκέ 91 
µε ὁ Πατὴρ, κἀγὼ πέµπω ὑμᾶς. ἹΚαὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ 59 

λέγει αὐτοῖς' «4άῤετε Πνεῦμα ἅγιον. '"4ν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, 38 
ἀφίενται αὐτοῖς' ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. Θωμᾶς δὲ, εἲς ἐκ 94 

. ’ ς Π , 3 εἰ . . ” ϱ τ ε 
τῶν δώδεκα (ὁ λεγόμενος «4ἰδυμος) οὐκ ἦν µετ αὐτῶν, ὅτε ἠλθεν ὁ 
᾿Ιησοῦς. ᾿Έλεγον οὖν αὐτῷ οἳ ἄλλοι µαθηταί" Εωράκαμεν τὸν Κύ- 56 

5 Π πα 2 ολα Φον 0 . 3 . 9 .) - . ’ 

ριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' Εὰν µη ἴδω ἐν ταῖς χεροὶν αὐτοῦ τὸν τύπον 

τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν µου εἲς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ 
- ᾿ 3 - 3 

θάλω τὴν χεῖρά µου εἰς τὴν πλευρᾶὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ 96 
ντ, 3 η ῃ τσ 2’ ε 9 3 - π -- 3 

μεθ Λἡμέρας ὀκτω πάλιν Ίσαν ἔσω οἵἳ μαθηταὶ αὐτου, καὶ Θωμας µετ 
Να ο ) . - ο ΄ ο ”, 3 3 

αὐτῶν. {ρχεται ο Ιησοὺῦς, τῶν Φυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἕστη εἰς τὸ 
΄ Λ κ . Εὶ ’ 8 / 

μέσον καὶ εἶπεν (ρήηνη υμῖν : εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ' «Φέρε τὸν 31 
ιά ν - . . ο 

δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς µου καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ 
βάλε εἲς τὴν πλευράν µου" καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ 38 

ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς, καὶ εἶπεν αὐτῷ" “Ὁ Κύριός µου καὶ ὃ Θεός µου / 

Λοῖς ν. 19. οοπιρηγεά γη] 202. Θ6ο αἷ5ο Λος ΧΙ. 
4. 0. Τ. 10. 1 πιεί ποίῖ οπα{ {ο οὔβοτνα, (ναί {λοβθ 
νο αἀορί ἴπε 5οοοπά Ιπ{ετρτείαἴ]οη ατο οΟΠΙΡε]- 
]εὰ {ο πια {6 ννογζς τῶν θυρῶν κεκλ. α ΤΠΘΤΟΘ 110- 
ἰα(ἱο {επιρογίε, α. ᾱ. “' αἱ ἀοοτ-εμα {πρ πια”. Βιί 
{ος Ειαί (ποτε 15 ΠΟ αμίιογί(η; ποτ εοιίά Τ Ὃε 5ο 
{ακεη /ογό, 5ἶπος 1 ἵ9 ο]οβε]γ οοππεοίεὰ νι να 
{οἱ]οννίπᾳ ὅπου ἦσαν, ἃο. 

21. καθὼς ἀπέσταλκε--- ὑμᾶς] Α5 ΟἨγῖδέ νναβ 
εοηπί [ΟΥ ΠΙΑΠΥ πποξδί Ἱπιροτίαπέ Ῥατροβ86ς ννμ]ο]ι 
οοιι]ά Ἰανα πο Ῥατα]]α] νυν ιο εοπάϊπσ οὗ Όπα 
ΑΡροβί]68, ἴεα καθὼς --- καὶ πηαδί 5ο]ε]γ τείετ {ο 
Όχοβο ῬΡοϊπί5 νν]]ο] Ίοεγε εἰπηϊ]ατς Ἱ. 6. ιο Ῥεῖπσ 
ἀε]εραίεά απά οοπηπηἰκείοπεά ὮΥ ιο Εαίλποτ, ἃ8 
Η]9 αΠΙΡΗΦΕΔΟΓ5, {0 ΟΔΓΤΥ ἴ]χα πἹεβεασο οῇ 5αἱνα- 
Που {ο πο ννογ]4. οπδί α8 να Αροεί]ες Ἠθτο 
επιρουνοετοες {ο Παπά ἀοννῃ ἠνοῖτ απ (οτί {ο Ονεῖτ 
ΕΙΟΟΘΒΡΟΙ5. Ἔ]ης πο ΟἨγίκίαπ ΜΙΠΙδΙΣΥ 9 οί 
Ὠ]νίπο οτάίπαποθ. 

23. ἐνεφίσησε.] Τηϊ Ὑαο ατο (ντ νο Ὀοεί 
Οοπηπιοπ/α{οτς) {ο τορατὰ α8 α οὐίσαί αοἰοπι 
Ὦγ νν]ο] ο Τ,οτά ννας Ρ]οαβοά {ο «οΠΒΓΠΙ απά 
ἠληρίταίο (Ὁγ α εἰσπίβοσηί αἶσῃ, οοπῃρ. αρ. 1, 8.) 
Όνο Ῥτοπηΐκο Ῥο[οτο πηπάο: ΓΟτ λάβετε ἅγιον 63Η 
οπ]γ ο υπἀρτείοσὰ 45 α Ῥγεδεπί Ῥγοπιίκε οἳ α [ι- 
{γα βοπο[έ, νν]ο]ι που] νετ ε]οτί]γ Ὁο οοπΙΠηΙΙ- 
πἰσαίοςς ΠΠΙΕΙΥ, ο Όιο ἆαγ οῇ Ῥεπίοσοξί, νν]ηθι 
Πἱ ννας Γογπια]]γ απά αὐρία η ἱα]]γ οοπαππαπἰσα{σά, 

20. ἄν τινων, ἃοι] Ἴ]εςε ννοτὰς Ἠνοτο ἀουδί- 
1688 πιοληί ργπιαΓί]Υ Γοτ Όνο 4ροκίίες; Ῥαί ΤοΥ 
οοπίαίῃπ α- Ῥτοπιίφο πολι, νῦν ἆπο Ἠπηίαίον, 
ΙΠΥ Ὃο οχίοπἀεά {ο ιοῖγ «προεβκογς. Έοτ νο 
Πἱνί]ορο ρῖνοι ννα8 οΠθ οῇ ο/ῇοε; απά 38 ἴ]νο οἱ” 

ᾗσο γαρ Ἰαπάςά ἀοννπ, Ἴνοτο ἵδ ΠΟ ΤΟΠΒΟΠ ἨΝΗΥ 
Ότο ργύυί[ερο εἸου]ὰ ποί τοπαίπ. Τηο οεί Οοπι- 
πηθηία{ογε ατο αρτοοά ἐλαί ἀφῆτε παπά κρατῆτε πηαδί 
νο (πκοπ ἀεε]αγαΙθείή, ἱ. ο. ο ΡΤΟΠΟΜΠΟΕ Όιο Το- 
πηϊκβίοη οἱ τοϊοπ{ῖοη οὗ αἶπβ; νήσο] ἶ9 νο µοῃ- 
εγαὶ απά κα[οβί ν]ονν οὗ 1ἶνο 86ΠΑβ6: Οποιρ]ιν νο 
ΠΠΟΓΟ οπιίποηί οῇ χο τουςη{ί ΟΟΠΙΠΠΕΠΙΠΙΟΓΑ (ονθ 
Τήεπι.} ατο οὗ ορίηῖοη Όιαῖ ο 8οηφο 8, “' Όναί 
Όνου ννοτο πα νοτίχοά ἴο ἀθο]ατο ναί ρατάοῃπ οἳ 
εἱπθ απά βα]ναίίοι τη σοποτα] ν]] ὃς ρταπίος {ο αἲ] 

νν]ο αθε]ς Π{ Ὦγ (να πέεὰ ππεαης.”. Βαί εεο 
Μα. χνι. 18, 19, απἀ Νοίςςα. 

25. ἐὰν μὴ ἴδω, ἃο.] Ἠε ππεπης {ο εαγ, ἴαί 
6ππ]εςς Ίνα Ἠανε ἴ]νε Γ68ΠΙΟΠΥ οἳ Ἰνοί εἶσηί απά 
ίουςσ] ας {ο ενα .. απά τεα] Ὀοδῖ]γ Ρτεεεπςθ 
οῇ 6.8, ἅο. ΈοτΤἼοπιαςβ ἀῑά πο 5ο πιο 
οσα] ἵπ ααθείίοη {πο ρεγαρί(η οὗ νε ἀῑκείρ]ες, αθ 
Ἡς εαρροθεά ἴνεγ Ἰναά ἴνεενπ ἀεεείυεά Ὁγ 8οπιθ 
αρἰτῖῖ. 
ροτ, ἄπιστος] “΄ απρεΠενίηρ.”. Τη αείίοε «επεο 

18 τητο 1π ο 0]αφείσα] Ἠντίίθγας γεί Τ οππ ΠιΥκο]Γ 
πάάπος πο Γο]]οννίης εχαπηρ]ε» ἵπ Τησγά, 1. 68. 
1. κο]λγ]. Τ]ηευ. 818. Ῥτον. καν]. 35. Ἔ]ε 8ο 
ΟΡ πιστὺὸς ΓΟΓ πιστείων ἵ8 »]] πποτε Γαγθ; Υεί οπ8 
ΟΥ ἴννο οχαπηρ]θς ατο αἀάποεά Ὦγ νε Οοπυππεπία- 
105. 

28. ὃ Κέριός--- μου.] Όπ ενα βοπ9ε οῇ έμεεε τΤε- 
πιπγκαυ]ο ννοτάς ἴοτο Ἰπ8 πθυοτ Όθεῃ απγ τεαὶ 
ἀουδε, εχεερί 5ο] ας ας Όθεῃ ταῖκεὰ Ὁγ Άτί 
απά Βοοϊπίαπςς Ὑλο, {ο ανοἰά ή ρ]αίπ τοοορη]- 
Ώοι οϐ ια Ὠϊν πε οὗ οατ Τ,οτὰ, Ἰανε Όεεῃ ο0ΠΙ- 

πιφεγαδίε ο) οὗ ἑα]κ] 

πι ο εωργίκε 
νο], {ίο πκο νο ννοτὰς οῇ Βρ. ΜΙά41ει.) 

Τονη8. (του. Αττ. 1. 604. 
Απά ἵπ ναῖη ἵς Ἡ αἰιοπιρίθά {ο οναἆο {ο Γοτος 

οὗ ες τουορπἠἶομ Ὦν αβεἰσηίηᾳ ἃ 5οη8ε {ο 
Θεός; Γογα τοβαἰαίίοη. ο) νο, απά απ ]αδίτα- 
εσυ οὗ νο κοηκο ἵπ ννη]ο] ἴἶνο Αροβίΐες ππάεγ- 
εἰοος {ἱ, κεο Νοίο ἵπ Ἠθοςῃα. ΒΥπορ. απά ΜΙ 
η ]οο. Ίο (οείίπιοην ἵ8 οἶθαι, απά ἵνα αα]νοτί- 
ν ἱττο[γαμαθ]ος Γοτ Ὦγ ποί οθηκυτίηᾳ πα 



10ΗΝ 06ΗΑΡ. ΧΧ. 290 -- 51. ΧχΧΙ. 1--- 9. 

99) 4έγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς' Ὅτι ἑώρακάς µε, [ Θωμᾶ,] πεπίστευκας ' µα- 
΄ 5 } οσο Ἀ / 

κάριοι οἳ µη ἴδοντες καὶ πιστεύσαντες. 

441] 

11 δει, 1,8. 

εἰ ’ ο. 3 ν 4 

 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὃ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν ΧΤοία 31. 55. 
» 3 ”-. ἃαἃ 2 .. , Β κά / 3 

51 μµαύθητων αντου, α ουκ εστι 7ὲε7θαμμεγνα ενΥ τῷ ῥιθλίῳ τουτῳ. Ταῦτα 
᾽ . Γὰ ’ 5, κ. α - Γ ς υ ς σι ” 

δὲ γέγραπται, ίνα πιστεύσητε οτι ο Ίησους ἐστιν ο ἍἌριστος ο γιος του 

Θεοῦ) καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε 
- 2 / 3 - 

ἐν τῷ ὀγοµατι αὐτου. 

Ι  ἍΧΧΙ. ΜΕΤΑ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὃ ᾿Ιησοῦς τοῖς µα- 

9 θηταῖς ἐπὶ τῆς Φαλάσσης τῆς ιβεριάδος. ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. Ησαν 

ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς ὃ λεγόμενος 41ΐδυμος, καὶ ΙΝαθαναὴλ ὁ 

ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἳ τοῦ Ζεθεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν 

3 μαθητῶν αὐτοῦ δύο. «4έγει αὐτοῖς Σίμων «Πέτρος “Ὑπάγω ἅλιεύειν. 

λέγουσιν αὐτῷ Ερχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν συ. Εξήλθον καὶ Ἐ ἐνέβη-- 

Γοτ πονν βγδί αρρ]γίης ἴἶνε παπηθ έσοά ἴο Ἠϊπα, ο 
1, οτὰ (αζες {έ {ο [πιφεί[, εληκίης Τξ (πι λε ννοτάς 
οὗ ενε Αροξ{1ε) “ποί τοῦῦθετγ ἴο Ῥε εααα] γι 
(οἆ. 

Α απεκίοπ, Ἠούθνοετ, 5]] τεπιαῖης α5 {ο ἴπο 
εοποέγµε[ίοῃ. ἨΝΙαπν επιποπί ϱοπιτηεπίαίοτς (38 
(τοε., ἨΥαῖς., Ῥοδεππῃ., Καῑπ., Τΐπη., απἀ ἨΠιά- 
ἀἱει.) Ομηὶς Εχαί Όιε Κύριος απἀ Θεὸς 3ἴε Όοσαᾶ- 
ἐἶτες, απά ναί νε ΑτίϊςΙε 5ίαπάς Γογ Πιε (]αδείσα] 

.. Όὔνετε (45 νε αποϊεηί Ὀγτίαο απά ῬΡοτεῖο 
5Ι410Γ5. απἀ 8οΠΠθ πποάετη ΟοπιπιεηίαίοΓς, 

{τοπι Βρ. Ῥεατεοη ἀονην/ατάς) ἴακο (Ίχεπῃ α5 
Λοπιπαίηρα, ΙΤ Έιο ε]]ρεί ο σὺ εἷἲ. ἜΤ]α 
/ογηεγ πιειιοά 56εΠΙ5 Το ἱπνο]νε {πο ᾖεασέ ἀἱΠι- 
ου]τγ. 
εν ιν Τη] ἵς οπα{οἆ ἵπ νοτγ πΙαπΥ Μ35, 

απά οατῖν Εάά., απά ἵ5 οπποε]]εὰ ὮΥ αἱπιοδί εΥετΥ 
Εάῑίοτ {τοπι είς. {ο Θ]ο]1. 

20. σημεῖα.] ΒΥ σημεῖα νο οατ]]ετ. Οοππππεηία- 
έοις κα οικλά Ώιο πιῖγαε[ες ννοτκεὰά Ὦγ Ολτίκέ; 
νηη]ε Όινε τθοθηί 9Π68 ΙΠ σεπετα!], ἴακο Τ{ ο{ ενα 

| 2 απἀ Ῥγου/α οἳ Ἠ15 τοβιγτεσίίοῦ; ἃ 5εη8θ 
οἱ Όνα γνγοτὰ ρετ]ναρ» Γουπά αἲ Ἡ, 18. Ἔϊο Γογπιογ 
Ἱπέετρτοίπίοη 15 πιππ]εε!γ απίοπαῦ]ε, {οτ (θ 
ΤΘΆβΟηΝ αβθίσπεά ὃν Καῑπ. απά Τηΐση. (τοαί]γ 

Γοταβ]ε ἵς {πο Ἰαετ, νο να πἀορίοά ὮΥ 
γη. απά Εαίνπι., παπά ἶς οοπβγπιεὰ απά []αβ- 

(γατρὰ Ὦγ α Ρήββασο οἵ Λος ἱ. 3. παρέστησεν ἑαυτὸν 
ὤντα ἓν πολλοῖς τεκµηρίοις. εί (πετ ἴψ 8οΠ1θ 

Ἰηθκς ἴπ μπάρθγείαπάίης ταῦτα ἵπ νο πεχ{νοτεο, 
ο Ἠσνενετ, 61η ἀεποίο πο οπου ιαπ νν]αῖ 

ἀοποιεᾶ Ὦγ σημεῖα, 3 ἵ5 ρ]αίπ ΓΓΟΙΗ πο μὲν Ο0ἵ- 
τεκροπάΐησ ἴο ὁέ2) παπά Ίνεπος Καῑπ. απά Τη, 

ὮΥ ταῦτα ἴο Ὃο ππεπη{ {ιο 1ρ]ιοίε οί το]ιαί 
ή, Ἐγαπσο]ίαί Ίνα γροργαρά οί {ἱιρ αο ίσης απιά 
ποογάκ ο Ολγα, Βπί ναί σαπΠοξ, Γγοπη Ενα πΏονο 
οοΠΠθοίοῃ, νο πἀπιεά. Ταῦτα ΤΗΥ Ῥειίοτ Ὦο 
ἴπκεῃ οἱ ο αβογε ομἰάρπορε οί ἔιε γενηγγρείση ; 
απά ακκητοό]ν (πο ἱννἡμεαπάίπρ ναί Καπ. γε] 
Ομηήκ κ τοκηττοσίίοη Ἠεῖηςσ ρτονοᾶ, αἱκο ρτονο 
Ἠΐπη {ο ἵνα νο Ἀπονείαμ, αἶπος ναί να (ο α{ίοβ- 
ση ο Οσᾶ, ες Λοῖα Πἱ, 24. ΧΕΙ. 20. Ἠοι. ἵν, 
34. επ ν Ρει. 1, 51, 8Η Όνετο 3, Ἰαγβ])- 
ης. 1ῃ σηµεῖα ἵο πποπη Ῥτγουίς ο Πα ΓρΜΙΓ- 
γεεήίσῃη, ἴννςπΗ κο τῆς ᾗς δω ωφοφῥηό . ενας {ο 
Ἠπνο Όεεν πάρα, ἵ απι Όνογο[οτο ρογκη ο ἡ εἶναι 
ϱ οὖν ἵπ (π Όνα οπτ]ν (οπηππθηέπίογη οοηεἰἀστοὰ 
ϐ) α οσπε[µκίσπι ΓγΟΠΗ πἲ] Ενα Ίνα Όθοῃ καἰά : απά 
νιου]ὰ ἔπκο με σημεῖα ἴο οποίο ονίάσησον οῇ (νο 
Μεν λμήρ, Νο ἵε Όνογο πΗΥ Ίναγκβηοκν {πνο]ν- 
εά ἵπ Οκ ἡγίεί πιοᾶςο οἱ οτρτοκκίοη: κίπσο τοῦ 
Χριστὸν εἶναι ΠΗΥ ΎετΥ ννο]] ὃν καρρ]{οά {γοιι ἴἶνο 
σορμίσκ! [ο σννίηᾳ. 

Υοι,. ἵ ον" 

ΧΧΙ. Ἠερδρεοίίπσ {νε απμεπ(]οϊίγ οἱ πι 
μμο, 8οππο ἀοιδί Ἰαςδ Ῥεεῃ ταίσεά Ὦ} (ατοῖ., 
Τε 0]ετο, απά Ἠειππαππ. Βιαΐ Τί ουν] «Ἰδατ]γ 
Ἄρρεας, {Τοπα {πε ἱππροτίαπί ππαίίετ Ιπίοάυσεά ἵπ 
Ἠεσεῃβ. ΒΥΠΟΡ. {Τοπ Τμαππρε, Καῑπ., απά Τπάπη., 
Οναί Όια ορίπίοη 15 α5 ἀεδίίαίε ο αἲ] ἐπίεγπαί 
ο ἃ5 Τὲ ἱ5 οῇ οτίεγπαἰ αι[ιογτ(η. (ταπίϊηςσ ἴε 
Παρίεγ ἴο ῥο (.5 ευ εαγ) αη 4γργεπαία ἵο ἴπε 

{οτεσοῖησ αοσοιηῖς, "παὶἰσηί ποῖ (49 Γηΐπῃ. βασ- 
σε5ί5) {ο Εναησε]ϊδί Ἰανο Ἰιαά σοοᾷ τεᾶδοη {ο 
αάά φοπιε(λίπσ {ο 5 οἵνη οτί, α5 Ῥί. Ῥαα] ἀῑά 
{ο οετίαϊπ οῇ Ἠ]5 Βρϊεί]ε5: εβδροεο]α]1γ ἰπαί {ο {πε 
Ῥοπιαης 1”. Α5 ἴο ο οὐ]εοίίοῃ, ναί πο οἱτ- 
οµπηδίαποος τεοοτάεά ατθ ποῖ ο{ αΠιοϊεηί 90Π56- 
απεηοθ, --- μαί Ἰας Πέ] οἵ πο {οτος; Ιπάεεά, 1ξ 
ννεγο Ρτοβιπηρίος {ο αἰί ἵπ Ἰαάσππεπί οἩη ἴλα 
ψ/οτάς οὗ ἹἱπερίταίοἨ: απά 5ο] {Που τηαςδί Ὀθ 
βαρροβεά {ο ᾷ εἶπος ποί πο ε]σ]τοςδί οχίετηα] 
εγίἆεησο Ἰαςδ ενετρεσῃ παἀάισεά {ο Ιπνα]]άαίθ ἐ]νείτ 
απλοί. Α5 {ο αοππθ ρουμ ἱαγλ(ἶεδ νι ἐπὶ Ῥοί- 
Ποπ οἳ Βοπρίατοα, ννθ ατα (15 ΓΗίπη. καρσεςίς) ἴο 
νθας Ιπ παπά (ναί ἶς ενιἀοπί ᾖοπι ἴο οί]ιογ 
(6οερεῖς αἱ νε]] α5 Θί,. ἆομῃ)) εαί ος Τ,οτά, 
αῇίεν 15 τοδΙγγθοίίοή, ΠΟ Ἰοπσος Ἰε]ά ΙπίοτοοιΓ8θ 
νι τθι Ἠ]ς Ὠϊεοίρίες ἵΠ {ο νναγ Ἰε Ἠαὰά ἆοπο Ὀθ- 
Γοτο ή ἀθαί, ποτ Πποπίοὰ χοπ ΥΠ] νο 84Π1Θ 
[απ απ (γς παγ, ναί Ἡο Ῥοτο Πο] {Γ α5 οπο α- 
τοαςν νννάγαννπ [τοπ Ἠπππαπ δοοἸθίγ, απά 8οοη 
{ο ἀερατί, ἴο επίεγ προῃ 8 ππα]εδίγ απά Ρ]οτΥ, 
αἱ Όνο τισί Ἰναπὰ οῇ νο Επίλοτς νΙοἩ ννας ἀοπο, 
ἵπ οτάος, ΡοΓΊΑΡΒ, ἴιαί που πισηἰ ο σγαπα]]γ 
ννοαποὰ Γγοπα Πἱ5 υἱφίδο Ῥγρδοπος, ννλ]ο {1ου Ἰαὰ 
Ἠήεποτίο οπ]ογοά, απά Ώοσοππο αοοβίοπιοά {ο Πἱ8 
ὑπυλκίθίρ μ/ρΑΡΠΟΕ. 

2. ἦσαν ὁμοῦ] 1. 6. οπιροτατί]γ, αἲ πο Ῥοτίος ἵπ 
Πθβίίοῦ.. Ἕλλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν δύο. ποί]νοτ 

Όπορβο ννοτο Αροβίίσα, ο: ο νο ΠΠΠΙΡΟΥ οΓ ἴ]1θ 
Ἀρηρπ{ Γἱκερίος, ος οἱ Οίκο {οἱἱοιοογς ἵπ σο- 
ογα/, οπηπποί Ὁο ἀθίογιπ]ποά, Τι ἆοον πο, Ἰονν- 
ονοτ, [ο]]ονν ναί Ῥοσπακο πο Εναηρο]ὶεί ἆοοφ 
πο ΠΙπΟΠΙΙΟΠ Ονοίγ ΠπΠΙΘΗ, ἴΠογ ννοτο ποί οῇ ιο 
ΠἩ ΠΡΟ οὗ νο γρορί/εν. 

3. ὑπάγω ἁλιεθειν.] Γι πδο οῇ ἴἶνο Ῥτουυηί 
Γομπά Ίνοτο π ὑπ. απά Ἰηβί αβοτ ἵπ ἐρχόμεθα, Γο]- 
Ἰονοά ὃν απ Τπβη, οἱ ποίίοῃπ, ἀοποίίπρ ὑποη/ίση 
οὗ ρτοκοπ!]γ ἀοίηπμ α Ὠήηα, βοθπης {ο ὃς ἀοτίνοὰ 
Γον νο ρορµίαγ ϱ]ηαβοο]οσγ: πουσ] κοπιομίπᾳ 
[κο {ε 1 Γοππά ἵπ 1ο Ἰαίου (αβαίσα] ννγΙίογη, 
εν ησαν.] Την (ου πο οοΙΙΙΠΟΠ τοπάΐπα 

ἀνέϱ} 1 οαπᾶ Ἰῃπ ιο Ἰομίι Μ8, απά οπτ]ονί 
Εά., πά Ἰνις Ὄθοι. τουσίνος Ὦν π]πιοκί ϱΝΟΤΥ 
Εοτ ποπ οι, το Δομοίς ἠση]γι [ο ἄνα- 
βαίνειν, πα. οοη οκ κο νο ργοκομί, οπηποί Ὦφ 

) 
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σαν εἰς 

ἵας δὲ 
”” 

ή δεισαν 

/Ιαιδία, µή τι προσφάχιον ἔχετε; 

10ΗΝ ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 4--- 11. 

τὸ πλοῖον εὐθὺς, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. Ἱρω- 4 

ἤδη γενομένης, ἕἔστη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν' οὐ μέντοι 

οἵ μαθηταὶ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστι. έγει οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ' 
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Οὔ. Ὁ δὲ 6 

εἶπεν αὐτοῖς' Ἠάλετε εἰς τὰ δεξιὰ µέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ 
ς ’ 

ΣυΦΊσΕΤΕ. 

Βαρτα 19. 28. 

Ἴμβαλον οὖν, καὶ οὖκ ἔτι αὐτὸ ἑλκῦσαι ἴσχυσαν ἀπὸ ποῦ 
πλήθους τῶν ἰχθύων. | Πέγει οὖν ὁ µαθητὴς ἐκεῖνο, ὃν ἠγώπα ὁ Ἰ 

Ἰησοῦς, τῷ Πέτρῳ": Ὁ Κύριός ἐστι. 3ῖμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι 
ὁ Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο (ἦν γὰρ γυμνὸς), καὶ ἔβαλεν 
ἑαυτὸν εἰς τὴν Θάλασσαν. Οἵ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ᾖλθον, 8 

(οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἆλλ᾽ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων) - 
σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. Ὡς οὖν ἀπέθησαν εἰς τὴν 7Η», ῥλέ- 9 

3” ᾽ , 3 

πουσιν ἀνθρακιὰν κειµένην, καὶ ὀψάριον ἐπικείμενο», καὶ ἄρτον' «4έ- 10 
ε) κ ελ - αν .] - 3 στ - 

γει αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς" Ινέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. 

᾽ανέβρη Σίμων Πέτρος, καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν 1 
’ ” ’ 2 

ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντηκοντατριῶν' καὶ πτοσούτων ὄντων, οὐκ 
ἐσχίσθη τὸ δίκτυο». 

(ο]εταίθά. Ἔ]ο ννοτάς οἳ Ματ] νΙ. 51. πιαγ ὃθ 
ΟποισΠί {ο ἀο[οπὰ 15 Ὀαί Ὠναί Ῥαδδασο ἶδ ο α 
ἀλΠοτεπί Κἰπά. 

ὅ. παιδία.] Ππαιδίον απὰ τεκνίον Ἠνθτεο ἴετπας οϐ 
ΚΙπάποες» οἱ αΠαΡΙγ αφοά Ὁγ οἰάοτ]γ Ρογεοής5 οὐ 
ΒΙΡΟΓΙΟΙ5. Προσφάγιον Ρτοροτ]γ ἀοποίος το]αί 
οα{ρτι ιο ᾖγεαᾶ; 48 νο 84Υ πιραί, Ὀιοισ] (Ίἶκα 
ὀψάριον) τ 5 σοπογα]]γ αξεοά οὗ [. Τε ννοτὰ 
ἱ5 οπ]ν Γουπά ἵπ ία Ἰαΐος ννγίίοτ. Έτοπι (Ἠτγ». 
απά Ἰψ/οίς. 1ξ αρρθαΓΒ ναί τί ἔχετε; Ίνα5 απ. Ῥ]ιταδθ 
οπιρ]ογοά ΡΥ Όιοφο νο Ἱπαπίτοὰ οὗ ἤκ]οτς ος 
Παηίους το]ιαί {ιο ]ια (αλρῃ. 

6. βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη.] Απ Τπιρογαήνο οΓ 
εοκηδεἰ; Ῥτουθθάίπσ, αν νου Ἱπιασίπος, [τοπ οπ6 
νν]ιο Ἠπά 5οπιο Κπονν]οάσο οῇ Ονοῖτ ατί. (ΕαΏγνπη, 
απά Τ,αππρο.) Εὐρήσετε ἶ8 οππρ]ογας νι απ ο)1ρ- 
βἰς οΟΙΠΠΠΟΠ {ο Ἠπηίους απά ἤκ]οτα ἵπ αἲ] Ἱαπσια- 
ρο5. ᾿Απὸ, {ΟΥ ἠπὸ, Ργ; ἃ 56Η56 αδυσ]]1γ οοηκί- 
οΓο. Ἠουταῖς, Ὀαι Γοαπά αἶκο ἵπ νο ϱ]αδείσα] 
νγίοτς, οβροσἰα]]ν Τ]ογἀ. 

Τ. ΄Ο Κύριός ἐστι.] Του ἱπίοτγος ή Γγοπι {πα 
Ργουῖσίους ἀταπσηε, απά. νο τοΠπΘπΙῃταπσθ οἳ ια 
αἰπλί]αγ οπς πποπ{]οποά πέ ἴαικο ν. 1. 

--ἐπενδύτην.] Ἐτοπα πο τοκθΆτο]]ος ΟΕ Βα]πης., 
Γαπρο, απά Ε]κο]θτ, 15 κοπησννηαέ οὔδοιτο ννογὰ 
{α Ρτονοά {ο παπα ΕἨπέ ρρογ (ποπ ἑωπίο ννοτη Ὦν 
(τοςΚ», Ἠοπιαή», απά ὁονν, παπά οπ]]οά Ὦν νο 
Ἠοπ]πης «ροραρία, οογγθαροπάἶπσ {ο ογ οσας, ππὰ 
ννοτη Ῥονοση νο Ίππογ (ππίο (1116 ὑπηογηία οἳ 
εηῤησµία οὗ Ότο ἨοπιπΠπς απά ἴἶο χιτωνίσκος ΟΥ 
ὑποδίτης οἳ πο Οτοσκα) απᾶ ἴἶνο αγ οµί, Ἀρροτ 
ρΊγπισηΕ, ος οἱοακ, ἜΤῆνο οοεί ἀρκοτίριίον ἵ9 ναί 
οὗ Ευίηνπι. ἵπ Ἠοσθης. Ἀγπορ., Ποπ νήσο] 1 
β6σΊη5 {0ο Ἠπνο Ώσοῃ α 6ΟΠΙΠΙΟΠ βΠβ]γογπηπη”ς οοαξ, 
οοηαἰκίηᾳ οῇ α κοτί ο) ΓΗ [ρου πού/ιομέ αἱρονος, 
ρα) οπίη {ο {1 ἆπρρα, απᾶ Δοµπά γουπά {ο 
η ζΙά1ε δή α Λο. Ἔλο γε] Ἆας Ἠοτο νο στου 
οῇ νο ΡΓΟΠΟΝΗ Ρροβεθβεῖνος απά ὁιεζώσατο Ί48 Ά 
αἰσηήβεαίο Ῥγοσπαπα, Το Ῥη οπ απά σἰγάρᾶ, 
Τυµνός. Νο πκο]η ον «ος Ὀηέ, ας ἵνο αἸγου]ά καν, 
εἰτίρροὰ {ο Ἠής αΠτε απά νπἰαίοσαε. Ῥοΐοτ, Ἆο 
πιαν 81ρροφα, 4 πο ϱ]άησο ΊπΤο χο κοἩ, ἵπ οτάοτ 
{ο Ανν ῖπα 4κἈοτο, ({οτ ο οοπ]ά πο ϱννἰπα} Ἐοξ οπ]ν 
ἵπ ογζ6ς {ο εσας οἨ 8Ἰοτο. Τη 8 Ἰαβίο Ἰνο ννου]ἀ 

ποί 5ΙπΥ {ο ο αν πε οἴ]νετ ἀῑδοῖρ]ος ἀῑά, νο 
τουθεάσὰ πποτο Ἰεϊηγο]γν Ὦν νο οοσκ-ροαί Ὄε- 
οηρίηςσ ἴο Ένα αΚκΙβ; αἲ νο 5αππο πιο ἀταννῖπα 
λή Όνεπα {ο ἴἶπο «Ἠπογο {ο πεί οῇ ἤε]νες. 
8. τὸ ὀίκτυον τῶν ἰχβίων.] Βαῦ. µεστὸν, ΙΕ] 18 

επργεκερά αἲ ν. ΤΙ. ης Ιάΐἱοία, Τπ ποπης ο εα- 
Ῥαοί(η, ἵδ Γουπά ἵπ αἲὶ Ἰπησυαρες, ε)ΙΕΒΥ, Ἠοννεν- 
ετ, ἵπ ενα ρορα]ατ ρηταδεο]οσγ. 
. βλέπουσιν ἀνθρακιᾶν κειµένην.] Νοἰνν Εηδίαπιά- 

Ίησ {ο κορ]κίτν οὗ 6οπιθ τεοσςηί ϱοπιππεηίαἴογ, 
ν/πο 5οεΚ {ο ποσοαη{ Γογ Οπής ἵπ πα παίηγαί νναγ, 
Όνοτο ἶ5 πο ἀουΝε, Γοπα Όνο αἷτ ο) Όνο ρᾳ8κασε, 
Ὀυἱ ελαί εἶο ᾖτο απά [οοὰ ννογο ποῖ οπ]ν ῥΡγονίάρά 
Μη Ουγίκε, Ὀας πγασµ[οηα/ ή, 88 Ὦε Ἠπά Ἰηςί Ἰνθ- 
{οτο οπαφεᾷ πο πϊτασα]οις ἀτπασηί οἱ Πκ]νος, 
Βοῦι πιΙτασ]θος παν Ἠανο Ὀθδεῃ Ἱηϊτοπάεά {ο {επομ, 
Ὦν αγπηρο]ίσα] αοΏἴοης, ἴε ΊσβκοἨ, μπι ᾗεεας Παπά 
Ῥοῖ]ν νο νν] απά νο Ῥονετ ἴο αὈαπόαπν Ῥτο- 
νιάς Ρος νο οοιη[οτίαῦ]ε εαὐκίκίεπος ο) Πὶς ἀῑκοί- 
Ίο. 

. --- ὃψ άριον.]  Α]πιοδί αἲ] ους Γγαπε]πίογς τοπάςτ 
Ος βκή, ας 1 εποτο ννογο παπη. Βαΐ Ενα 8οηςο 
18 ποί νο]! οπαυ]]ς]νοά, απά νο πδασε νου] οὗ νο 
Βοτϊρίηγαϊι απά ϱ]αβεῖσαὶ αυτον αἴνοννς ναί τὲ 
ταίηθτ ἀοποίος α Βκμ. Απά α5 αἲ] Όνο οοπραην 
βθοπῃ {ο Ἠπνο πππάο α πιοα] οΓ 1, Τξ ννης, πο ἆουῦξ, 
Ἰαγσε, κα Όνο Παν ἵπ ἴἶνο ποῖ, ννλ]ο]ν Ὀοίης βγεί 
σπ]]οά ὀψαρίων, Ἀγο Ώγοη αἱ ἴο Ἠανο Ἰνδοη οΓ 

/ εἶτο.. ἵπ ή αοηκο, Ιπάσθά, Όντο ννοτὰ οβοῃ 
οσσυς ἵπ πο (Ιπακῖσα] αντ]ίογς, ας Αίοῃ. απά 
ΑΡ]ΐαπ. Ἠοησο ἴἨογο ἵν Πο οχουαίησ Ἠ/ακεβο]ὰ 
ππά ΑΛ. (ἶπτκο ο τοπάετίησ ἵέπ απια/ Εκ.” 
Ένοη Ἰπὰ πο νο σοη{οχί εἨοννη Ολα α΄ αησο β8]ι 
ἵς πηοπηί, Νΐτ. αρ βε/ά αἲ Ἰθαδί οσοι] πο Ἠανθ 
το Ίθατη νι ἵπ Οτο (πς ἵπ ο ποτ Ιππσαασος) 
ἁἰπππα πνο Γογπης οΏση Ίο. Ὠνοῖτ ἀἰπιϊπυ ηνο «οη9θ 
(κο βιῤλίον, ἃο.) αν ραγομν]σς Ὠνοῖτ ραϊγοηγπηῖς 
«οπες. 3θο πην Νοῖο ο Τηησνά, Ἱ. Ἱ. ο πια 
οὔαογνο γης νο Εκὴ Ἠοῖηπσ πο οπ]γ ΠπποτοιΒ, 
Ῥηἳ αἲ/ {αγσε, πππάς νο πηἰτασ]ο ἴἨθ πιοτο 60Π- 
αρίσπ ος. 

1. ἐσχίσθη] Νοι ῥροζοη, αν ἵπ Ἑ. Υ.: αἲἲ! 
ακοῦ, τοπάρτα, Γοτ ναί ἵ χασσργ- σας 0Η, 38 

αἰὖις πο 5οηςο (α Γαμ]ε, Ἀοννενετ, οἳ ννμίς Ενα 
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Ἡ έχει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς' «4{εῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν 
-” το / ος; ς η 

μαθητων ἐξετάσαι αὐτόν Σὺ τίς εἰ; κεἰδότε Ότι ο Κύριος ἐστιν. 
Σ - , 3 .” Δ 

18 Ἔρχεται οὖν ὃ Ἰησοῦς, καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αυτοῖς, καὶ 

Ἡ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. Ἰοῦτο δη τρίτον ἐφανερώθη ὃ Ιησοῦς τοῖς µα- 
ἳ Φηταϊῖς αὐτοῦ, ἐγερθεὶς ἐκ νεκρών. 

1 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ «Σίµωνι Πέτρῳ ὃ ἸΙησοῦς" «Σίμων 
ο. - ϱ” ; 3 ο. ’ ι 

᾽ωνᾶ, ἀγαπᾶς µε πλεῖον τούτων; λέγει αὐτῷ" Ίαὶ, Κύριε" σὺ 
- - . - 3 Π »δωὁ 

16 οἶδας ὅτι φιλῶ σε. «έγει αὐτῷ Ἠόσκε τὰ ἀργία µου. «4έγει αὐτῷ 
πάλιν δεύτερον «Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπῷς µε; λέγει αὐτῷ" 1Ναὶ, Κύριο ᾽ 

. - 11 νά } ο. ’ . ’ ’ 

σὺ οἶδας Ότι φιλῶ σε. «έχει αὐτῳ  «ΙΠοίμαινε τα πρόβατα µου. 

11 4έγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωνᾶ, φιλες µε; Ελυπήθη ὁ Πέτρος, 
ο π δ 49 μ ΄ ο Ν εν πμ ’ ᾽ 
ὅτι εἶπεν αυτῷ το τρίτον" Φιλες µε; καὶ εἶπεν αυτῳ' Κύριε συ 

- . ” ’ 2 » 2 - ώ 

πάντα οἶδας' σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὃὁ ἸΙησοῦς Ἠό- 
3 . - 

15 σκε τὰ πρόβατά µου. '' μὴν ἁμὴν λέγω σοι" ὅτε ῆς νεώτερος, ἐζών- Ἡ 3598. . 1. 
». / ᾽ ΄ - 

νυες σεαυτὸν, καὶ περιεπάτεις ὅπου Ίθελες ὅταν δὲ γηράσης, ἐκτενεῖς 

Οπής 15 τατε]γ σαγ): Ὀαί, α5 σαπιρῦ. ἵταηξς- 
Ἰαΐες, τε. 

19. ἀριστήσατε.] Τε Οοπιπεηίαίους απἀ Οτίί- 
168 ατθ ποῖ αστοεά νπείπετ Οή5 εἸλου]ά ο απάε- 
εἴοοά οἱ ἀίππενγ, οἵ οὗ ῥγεακ/αδί. Μοςί τεοεπί 
Οοπππιθηίαίογ5 αἀορί ια ἰαίεγ Ἱπιετρτείαίίοη ς 
Ῥαέ Οαπιρὺ. αἲ Ίατσε πιαἰηίαίης πα {ογιπετ. 
νε οου]ά ὃς ειπα ναί νε αποϊεηί5 5ος (45 Ἰε 
αβεοτίς) Όαί ἔισο ππεα]ς {ο οί {ιγεε (Ὀτεακ[αςί, 
ἀΐππετ, απἀ 5αρρετ), απἀ Οναί ἴἶνε Ιαΐίετ οΟΓΓΘ- 
εροπάεά {ο ους 5µψεΥ, πε ννου]ά Ῥε τίσητ. Βαΐ Ι 
Ἠπνε, οπ Τ]ησγά. ἵν. 91, Ρτονεά Εναί, (οισῇι, τη 
Όπε εατ]γ πια, Ὀ{ έιοο ππθα]ς ντο {πκοη, ἄριστον 
απά ὀεῖπνον, Υ6ί Οναί α[ιεγν/αγά», ενεη ἵπ {ο πιο 
οἱ Τπηογά., Ίνεγο Ἠνεγε {εε: ἴἶιθ ἀκράτισμα, ἹΙ- 
ανγοτῖπρ ἴο ος ἠγεαΚ[αςδί; Όιε ἄριστον, ἵο ος 
ἵππείι, οτ εαγίη ἀἴππεγ; παπά [ια ὀεῖπνον ἴο ους 
ἰαΐεν ππεγ, οἵ 5ρρεΥ. Ἡ Ένα 5απιθ οΗ5ίΟΠΙ ρτο- 
γαϊ]εὰ ἵπ οπάσα, ἴΠθηῃ ἄριστον ΥΝΙΙ] ἀεποίο Όλο 
βρευπά ππιεα], οπ]1 Τι Ὁν ναί παπι νο ππαγ. , 
Ἡονγεγες, ἴἶνε ἆονή» (15 ἶ5 ποί ΕΦ ΦΨ. τοηίη- 
εἆ νο ργἰπέγε ουρίοπα ο {1ου ππθα]5 α ἆαγ, χει 
ἆ γη] πθγο πιεπη, ας ἵε ἀἷά ἵπ Όνο πιο οἱ 

οππετ, ὑγραζ[α; απᾶ ἀεποίε (45 15 οί ΟΠ 
νιου]ά εασσοςί) α [αν πιοτο εΏθίαπ ία] πιοα] ναι 
νο ἀκράτισμα ; Ν]ήο]ν 6εεπῃ» {ο Ἠανο πιεαηί ΠΙΘΓΘ- 
γα πας, επασηί αρ Ὦν ποβο νο σοπ]ά ποί 
νναῖε ΕΠ] Όνε ἄριστον, ὙνΠΙο]ι Ὕνας ἵπκεῃ αὐουί απ 
Ἱου Ἰνε[οτε ΠΟΟΠ. 

14. τρίτον] Ἱ. 6. ενα Εη]τὰ πιο τεοοτὰρὰ ἵπ Οία 
(σερεί; [ος Τί αρροατ {τοπι Μα, κκνΏ. 18 9ᾳ. 
ναί Ίνα Ἰνιὰ ατοᾶ {ο Έἶνεπι [ηρ πιουν Ὀε[οτος 
οἵ Όνο εήγᾶ πιο οἱ ανονίπς Πήπικε]ς {ο Ἠΐς ἆϊβ- 
εἴρ]ος ουᾖοσήνε]γ. 

οἴοι { Ίονο σκην πιο {ιαπ 
ες, ππᾶ γει ποῖ Ίσνο ἸἨήπι πιο. Το (γιο {ῃ- 
ἑρεργε σα καοπα {ο ἵνα Ον οἱ "νο αποίοπί ππά 
την οἳ νο πνοκῖ οπηἶποῃί πποὔστη (ΟΠΙΠΙΟΠΙΠΙΟΓΝ, 
π. πηρα, (απαρῦ,, Κηῑη, παπά Τ{πα,, νν]νο αρείση 
νε Γοὔονίης κος: Όοει Όνοι Ίονο ππο Πποτο 
Όναῃ Όνομα 4ο 1”. Το ααοκήσα πα (19 (πππρῃ. 
γεπιαγκκ) α τείετεπες {ο Όνε ἀθο]αταήοι οἱ Ροίου, 

Μαϊίμ. αχνὶ, 99, νηεη Το βεεππεά {ο αττοσαίο α 
εαρετίοτΙ{γ αονθ {ῃθ γεδί, 1 Ζεαἱ {οτ Ἠὶς Μ{αςίετ 
απά 5ἰεαάίηεςς 1η Πἱ5 βετνίοθ. Τί ἱ5 Ρτορετ {ο οὉ- 
56Γνε, ἴαί ἰποισι ος Τ,οτὰ α5ἰκς ἴο ααεείίοη 
Ώιτίσς, γοί ια αἀπιοπίήομ, γν]]ο] εασ] {ἴπιε Γο]- 
1ου Τί αρ, 19 ποῖ αυΙίςθ λε 846; {ΟΥ βόσκειν 
αἰση]ῇες βἰπιρΙγ ἴο /εεᾶ, Ῥτονίάο γη ραδίιτθ; 
ποιµαίνειν Ὀοίῃ {ο /εεὰ αππὰ ἴο ἐεπά; ἵνα {ΟΓΠΙΘΙ 
Ὀείης εερεοία]1γ αρρ]ιοαῦ]ο {ο ἀρνία (πιεαπίηπσ 
γουησ ΤΝ ΡΓΟΓΕΒΦΟΤΑ); απάἀ ἴπε Ἰαίίεγ {ο πρό- 
βατα, ΟΙ πα πιοτθ αἀναποεὰ απά ππαίατο ΡΓΟΓεΒ- 
80:95.  Α5 ΟἨτὶςί ννας {ο ἀρχιποιμήν (1 Ρεῖ. ν. 
4.),5ο Ρεΐοτ απἀ ἴε οίμετ Αροεί]ες ννετε {ο ὂθ 
ποιµένες. Απά ἴἶπε ποίίοι ΟΡ {οπαάίπσ ΠΕΟΘΒΡΑΓΙΙΥ 
οπτγῖες νι ὴ{]ι 1{ ἰμαί οὗ σϊαΐπσ ππὰ σουεγπῖπσ. Ἴμθ 
πάπιοπΙοἨ. ννας {ορ τεροαίεᾶ, εἴίμποτ, 45 Βεζα 
ΒΙΡΡΟΒΕΑ, Μ]ι το[ετεποθ {ο Ρείετ)5 {/ιγεε ἀεπίαίς, 
Όνο ἀΐδστασς οϱ ν]ο]ι 1 ννας ]αδί ο εποι]ά νῖρο 
ἄνναΥ Ὦγ α ἱπίρ]ο οοη{θβδΙΟΠ: Ο5Γ, 1 οτάςτ αῖ ἴπθ 
Ππηροτίαπος οὗ έπε Ἱπ]αποίῖον πηϊσ]ί (μιας Ὀς Πποτθ 
κιν 6 ἱπιργεβδεά οἩἨ {πα πηϊπὰ ος Ρεΐετ απἀ {ο 
οἵμεγ Αροβί]ος. ο 1 ἶ5 φαἱά 1Π απ αποϊἰεπί νντ]ίοτ 
(Ατἰδίορῃ. Ἠπη. 208.) Τούτοις αὐδῶ, καὖθις ἀπαυδῶ, 
καὖῦθις τὸ τρίτον μάλ) ἀπαυδῶ. 

1Τ. σὺ πάντα οἴἶδας.] Α τοσοοσπ]ἶοη οϐ οπιπῖβ- 
εἴεπος, απά οοηβεςαεπί]γ Ὠἱν]πΙ!γ. 

18 --- 5ο. Έπετο 18 8οιπο ἀῑΠοι]ίγ οοπποσί(οὰ 
ΝΠ πες νοΓΒΕΒ, απά οοηδοφπεπί]γ α ἀϊΠετεποθ 
οῇ ορίπίοη, Ἰ. 48 {ο νο ρηροίς» ἐπιρογέ ΟΡ νο ϱτο- 
ἀἰσίίοη οοπ{αἰπθὰ ἠνοτοίῃπ. Ἐν ἴἼχεδο ννοτᾶ» (ργοῦ- 
αΌ]γ εασσοριοὰ Ὦγ Ῥοΐετς σἰτάῖησ Ἠήπαβε]θ, αῇοτ 
Πανίηςσ ο Πή8 ο1οί]νθἙ, 15 Ίο ννοι]ά Ὃο Ικε]γ 
ο 4ο πβοτ Ἠανίης οοπιο οἨ Ἰοτο {ποτοιρΠ]γ ννοί) 
ουσ Τ,οτὰ πια, τε εποπ]ά 8οοπα, {ο αάορί ἴ]νο 
πποκί ἱππρτοβρίνο πιοῦο ο) ἰση]θγίησ το Ῥοΐογ νν]ναι 
νο ννοι]ά ανα {ο ππάθτσο ΤΠ 5 σπ.8ο, Ιπίτοάις- 
ἴΟςΥ το Όνο βπα] ππά βοἱοπαπ ὑπ]ιο[ίοπ {ο Γο/[οιυ 
μὲ οπαπηρ{,. ἵπ κο ΠππΠΠοτ, αἱ Λοια χχὶ. 10. Τε 
ἵ απ Ασπῦις, α ρτορ]νοί, (σοκ Ῥα]) σἰτά]ο, παπά 
Ὀουπά Ἰήν οννη Ἠππάν απά [οο, απά καἰά, Τις 
αι νο Ποῖν (οί, 8ο πα] 1ο ον αἲί ο; ογι- 
απ] νά νο πππῃ Όναί οννπο ήν Οπής ρίτό]ο, ππά 
κ]να]] ο νον λα πιο νο Ἠπηᾶν οὗ Όιο 0ο π]ομ.) 
Το πὐνοτί {ο Όνο ραγήσα]αγ ἱπιροτί ο) Όνο ρτού[ο- 
Μση, νο ννοτᾶκ ἠζώνννε σεαντὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου 
ἤβελες πτο ον] οπή ν α βρητη(ίνο πποᾶο οὗ οκρΓοΝ- 
επ γομΗη] νίρουτ απ ροτίοσι ᾖοσάοπη οὗ πο- 
ποσα. νο ποχί ἨΝΟΓ ως ὅταν ὁὲ γηράσης --- θέλεις απο 
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τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. 

δὲ εἶπε, σηµαΐίνων ποίῳφ δανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. 

10ΗΝ Ο6ΗΑΡ. ΧΧΙ. 19 ---23. 

Τοῦτο 19 

καὶ τοῦτο εἰπὼν 

η πορτα 10.39. λέγει αὐτῷ Ακολούθει µοι. "Επιοτραφεὶς δὲ ὁ Πέτρος βλέπει τὸν 90 
. Ὁ. 

γοι. 7. µαθητὴν, ὃν ἠγάπα ὁ ᾿Ιησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ 
δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ, καὶ εἶπε᾽ Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς 

σε; ἸΤοῦτον ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ" Κύριε, οὗτος δὲ τί; 91 

λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς' ᾿Γὰν αὐτὸν Θέλω µένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς 59 
σέ; σὓ ἀκολούθει µοι. ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἲς τοὺς ἀδελ- 58 

πρι ς . - ε) 3 ’ . 3 ᾽ 

φούς' Ὅτι ὁ µαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ αποθνήσκει. καὶ οὔκ εἶπεν αυτῳ 

ὮΥ πιοβί Εχροβίΐοτε αποϊεπί απά πιοάρτη, βαρροδεά 
{ο αἱ]ιάο ἴο εγιοἰαίοη ; Ὑν]ήιο βεγνετα]ὶ τοσεπί 
Οοπηπιοπίαίοτ9 τοσορηίπε α ΤΕΠΕΓΟΠΟΘ βο]ε]γ {ο 
πε /ιογίεδκπονς οἳ Βυΐ ναί νίονν ἵ5 εατε]γ 
{οτυιάάεπ Ὦγ ἴἶιο οὐ θέλεις; Ὀθρίάες (ναί γιε]άς α 
β6εη5ο νοςγ {γὶσίά, απά ὉΥ πο ππεαῃης εαἱίαῦ]ο {ο πα 
οςςαβδίοή. ὙΥεαί νν]είλετ ια ννοτάς οαπ Γαἰτ]γ Όε 
Ώνουσ]ί {ο το[ετ {ο πο ογμοϊβχίοπ {ίδεί[, πιαγ Ὃε 
ἀουαῦτεά : {ος Οπουσ νο οχρτεβδίοης ἐκτενεῖς τὰς 
χελράς σου καὶ ἄλλος σε ζώσει Ὦς οοτγθεροπάεπί 
ἠπετείο, βἶπος ια Ρ6Γ5οΠ που]ά Ἠανα {ο αίτοίσ]ι 
ουί Ἰή5 ατπης {ο ως πα]]εά {ο πα ογο85 Ῥαγδ; γεῖ 
Όιαῖ 15 βαρροδίπσ Πίτα {ο ῥ6 αἰγεαάνμ Έχετε, απά πο 
πανο {ο ὢθ {αζοπι (α5 να νοτάς Γοἱ]οννίπςσ οχρτεςς) 
66 νποτ Ίο ννου]ά ποί 5Η {ο σο,”) ΠαΙΠΕΙΥ, {ο Ένα 
Ρίαος ο οχοομίοῃ. Ἠεπος Κἰίπ. απά Τιμη, 
πηπιπίαϊα. Εππί πο ννοτάς ο]γ ρτοδἱοί ναί Ῥείετ 
ελου]ά ἀῑς α υἱοίοπί ἀκαίή. Απ Ιπάεεά ἴἶια νγοτὰς 
{ο]]οννῖπῃ τοῦτο δὲ --- Θεὸν οπηποί 6 ργουρά 1ο Ίνανα 
το[ετοηος {ο ποτ απ πιαγίηγάοσπι Ὦγ ν]αίενετ 
ἀθαίμ. Ὑεί 0ναογ, απἀ οεροοἰα]]γ νο εαὐβδεφπεπί 
πἀπιοπΙΙοη. ἀκολούθει µοι, Γπΐηετ εασσθεί ἀεαί Ὦγ 
εΓποϊβαίοπ; ἃπά α5 πο απίνεγκα] {οβίίπιοηγ εΓαη- 
Πα 1Ύ οοποτς 1π 5εννίησ ἴπαί Ῥείΐετ ευῇετοά 
πιατίγτάοπα Ὦγ ογιοἱ[αοίοπε, τ αππ Ἠπογείοτο Ἱπο]ίπεά 
ιο η, νι Οαφαυβδοῃ, Ἀοα]ΐσοτ, Απιο[ίης, 
Τπ1ρο, Ἰλοίς., παπά Ετηθςεί, Οναί (ποτο 5 α τεί- 
ο[οηςσς6, ποί {ο αοίαα] οτασ]βχίον, Ὀί {ο ο ϱγεγ- 
αγαξίοπι Γοτ Τε, Ὦγ νν]ο]ι (18 (6Υ ρτονο {οπα νατ- 
οἳ5 οχαππρ]ο8) ο οτιηῖπα] Ὕνας οοπιρε]]οά {ο ρυΐ 
Ἰή5 πθο]ς Ιπίο α Έπτοα (οβ να βοτπι Π, σα]]οεά ραίῖ- 
Ῥ πα) 8 Παπάς Ὀοῖησ οχίεπἀεὰ απάἀ Ὀουπά {ο 
Όνο {Ραπδυεγκο ΙΟΥ ({ο τερτεβοηί, ὮΥ α εἰσπίβοαπέ 
σοβίοπ, πο ραπ]δΗππθη{έ ο ἵνας αὐουί ἴο εαΠετ) 
απά αβίιοτ Ὀοίπς σατγίσᾷ, α5 Τέ ννοτο ἵπ Ρτοσθφείοη, 
{ο Όιο ρ]ασο οῇ οχοσοΊοἨ, Ἠς ννας (Ίδη αο μα [{η 
ογασ]ῇῆοά. Α5 (ο χο οὐφομγίη ννῖοῖι Οπής Ἱπίοτ- 
βάνωο επρΏροβο5 {ο οχἰδί τη νο ννογζς, ναί ἵφ 
Υ ΠΟ ΠΕΠΠς ρτοπίοτ (απ παὶσηί Ὦο οχροοίοά ἵπα 
γραἰσ[ίοπ, πο Ιπιοεπάοὰ {ο ο β]]ν απἀοτείοσά 
αἱ ὃν πο ουρά, νο Τί ννου]ὰ ρτονο α8 ρτοπί α 

Φρρογί {ο νο Αροβί]ο αφ 1ἱ νου] ῥο/0ρε Οναί πια 
νάνο Ώδθῃ α 8οπτος ο) αἱπγπα απά ἀἴκιπαν. 

Τηβ{οπά οϐ οἴσει, π Οαβείσα] νντιίογ ννου]ά Ἠανο 
απἱὰ ἀπάζει. Απά Ιπάθεά 8οππο ΜΒ5, Ἠπνο ἁπά- 
ἔουσι, ΟΥ ἄξουσιι Ὀοι ονἰἀεπ]ν σἼοφφες. Έτοπι 
νο οπορίον. ρυί ον Ῥοΐοτ αἲ νοτ. 51, Πέ ἵκ πιναπί- 
{ορί εἶναί Ίο απάστείοσς 9 Τ,ογᾷ”5 οχρτορείοης οῇ 
π ντο]οηί ἀθπίι Ὦγν νο οκοοαίοποςς Ὀαί 1ο]αί 
χἰπά ο) ἀθαῖ]ι Ἶνο ἀῑὰ ποί ππἀθικίαπά: απά ἵπ Ἰής 
24 Ερίειο 1. Ἠ4, Όνουσ]ῃ Ίνα εροακα γην πποςτ- 
(αἰπίν, νο Ίο ρ]αἰπ]γ αἰ]αάος {ο α υἱο]επέ επί]. 

19, δοζάσει τὸν Θεόν. Απ οχργθβείοη ἀθείσ- 
ππίησ ππατίγτάσπα, οἳ Νίο] 9ου Οτο απά 
Ἠ πηπη, 

20. ἐπιστραφείς.] Τ «οστης ναί Ῥοΐοτ, νου 
Ἡο ννας α1γο ο) νο βσηγαξἶνο βοηβο ἱπίοπάςα ἵπ 
ἀκολ., γαι Ονουρ]ί 1 κα[οτ {ο οὔκογνο (νο ἀτες- 

Ποημ ἵπ νε ἠἴεγαί οπ6, απά Όνεγείοτο Γοἱ]οννα Ἠή8 
πηαβίοτ. Τπεῃ, (ατπίπρ αὐοιί απά εεεῖπσ «ο 
415ο {ο]]ονίηρ, απά πετεῦγ εἰνοννίπα Ἠής οΟΠΠΡΓΕ- 
Ἠδηρδίοη οἱ νε πιεαπίηρ οἱ ὀ ες, Ίνε βεε]ς α ουτ]- 
οβΙ{γ {ο πουν ννείετ ὁ οἶνη, 9 [ήειιὰ απά οοπι- 
ΡάΠΙΟΠ, ννου]ά αἴδο αος Ἠάπα ἵπ ἀεαίι, απ 
Ώιθγε[οἵς 39Κ8 οὗτος δὲ τί, Ἠνετε ππυκί ὃς ερ- 
ΡΙΙεὰά ποιήσει, Νίο] πιαν ππεαη, “ναί εἰνα]] νε 
4ο, Ἱ. ο. ει ετ Ἱ ({0Υ ποιῶ Ίνας οὔεῃ νε εεηεε ο 
πάσχω) Ἱ. 6. Ν]αϊ «Ἠα]] νε Ἰής {ας 1” 
ο) ἐὰν αὐτὸν θέλω, ἃο.] Ἠετε, ασαἶπ, ἴ]νε κεηςθ 

19 οὔδοιτε, {ΟΥ ἴα ΥΕΓΥ 84116 ΤΕΔΣΟΠ ἃ5 Ὀείογε 
απά οοπδεφπεπ]γ ας ]εὰ ἵο α ρτεαί νατῖοίγ οί 
ἱπίατρτείαίίοπ8; αἲ] οὗ Όπεπα, Τ οοποεῖνε, πποτε ΟΥ 
658 ετγοπθο. Το αβοετίαῖη Όνε τας εεηςε, ἴπθ 
βοορε οϐ πα ννογά», απά Οπείτ παϊυταΙ ἱππροτέ, 
οοηρἰἀετεὰ 5 (εν παπά οοπ]οίπγ, ππυςτ τοι 
νο αφοοτίαϊπεά. ΧΝον 1 15 ον]άεπί ναί ου Τ,οτὰ 
Ἱπίοπάσά α σοη{ε τεῦµΚε το Ῥεΐετ {ο Ἰή8 ουτ]οβὶ 
οἩ α ευὐ]θοί νήσο] ἀῑά ποῖ «οποεγη Ἠήπηβε]έ, αἩ 
Ἱπίο νν Ισ Τξ ννας ποί Ρτορετ ΓΟΤ Π]πα ἴο με. Νου 
τί πρὸς σὲ Ύνα (18 αρρθατε Γοπι Όνε (]ακείσα] Ἱ- 
Ἰαείταίῖοις οἱ Ἰλεῖς. απά σας Ππεφπεπί Γογπα 
οῇ τορτοφεῖηπσ ναΐπ ομτίοδ!!γ. ο εἰίε[ 8εηςο, 
Όνοτεί[οτε, ἴο ὃς εχργεξεεᾶ, 5εοπῃς {ο ὃε ἴμαῖ 4β- 
εἶσπεά Ὁγ Επηνπι., “Ώο Όνοι παπά πε ον/η 
οοποθγῃς: ππϊπἁ Όιν οιοπ ἀθαίμ, απά ἆο ποί ἴοο 
ουγίοικ]γ ΡεΥ Ιπίο πο ΠΙάΠΠΕΤ οὗ Ειαί οἱ Όν 
οΟΠΙΡάΠΙΟΠ.’. Ας, Ἠονθνοτ, τί πρὸς σὲ 5 Γο]] ουν 
Ὦ} ἐὰν αὐτὸν θέλω µ. ἕ. ἔ., δοπιθίη]πσ ππογε κ ἵη- 
ιοπἀσᾶ, ννμίςΗ, Όποια] Ρηταφεά ({οτ Ότο εαπιο 
ΤΟΠΦΟΠ ἃψ ια Γοτοροῖπςσ ἱππιαίοης) κοπιενν]ναξ 
οὔκοιτε]γ, γαῖ, Ὑ νο νο οὐπείάετ ναί ἴἶνε Γοτορ 
ο 5 ΚΙπὰ οὗ Ῥηταςε ἶ5 {ο ριά α πεσαἶνε ΟΠ ἄΠΥ 
απθαίίοη ακκοά, απά ελαί ο 8οορο οὗ Ῥεϊοτὶς ἵῃ- 
απἶτγ ννας {ο Κπονν ννηοί]νοτ «οἶνη {ου ννου]ά ευῇοτ 
πππτίγτάσπη, 1ο ννοτὰς ππαν γεπκοπαῦ]ν νε νοισ]νε 
ιο οοπίαϊπ, ἴορεί]ετ νν ιν α- μιά γεργου/ Γοτ ἴηο 
Ἰροτίγ {ακοι, απ οὔκομγε ὑπεπιαξίοπ ναί Ίο ννου]ἀ 
πιο! ευΏοτ ππατίγτάσπα, Ὀαξ οοπίπαο αἶϊνο πρ ἴο 
--- ναί ροτίοὰ Ἰ --- τή. ἵ ΟΝΕ. Ἀονν Ἠθγε ννα8 
απ απίσππα, Ὀαῖ εαο]ν ας ἴο Ὠἱκσῖρ]ος παῖσε, νε 
ἀπο αἰτοπ{ῖοῃ παπά οοπεϊἀετηίἴομ, απάετείσπὰ; απά 
νο], πογοβογο, Τί ἵ είταηρο ναί 9ο πΙαηΥ οὗ Ί1ο 
Οοπιπιοπίαίοτς εἰο]ά Ίνανο βι]]οὰ {ο 9οο. Τηευ 
ίαπκο Οπής οοπιίησ οὗ ΟἨτὶκϊί ἴο ἀεποίο Ἠϊ ᾖπαί 
αἀποπί το Ἰπάρο νο ννοτ]άς πς ΙΓ Ελ] ννοτο οπ]ν α 
Ῥορμίαν αν οῇ οχρτοβείης, “'ΤΓ 1 εἰου]ά «Ἠοοφθ 
{ος Ἰήπι πο το αἷρ αἱ αἲἰ, ννηαϊ ννου]ά Όναί Ὦνο {ο 
Όνου τ. Βυι ναι, Τ αρρτε]ιοπά, ννου]ά ὃς πιακίης 
Όνο οχργοκείοη ππογε ππὶσπια]σα] Έναν Τὲς ννοτάῖπσ 
κ] Ἱακθν. Το οοπιῖης οὗ Ολτῖαξ ππυςέ Γαίας 
ἀοποίο ν. στου άνοια, επρροκε) {6 
οοπιίπσ ο γὶαΐ ὑπ Ῥοισεγ {ο εαεσµίε Όεπσεαποε οπ 
{ο «οί παΠοπ. ἜΤηαϊ ἆομπ Ἰϊνοά αρ ἴο, απἀ 
ας Ὀνογοπᾶ, Όνο οπτο οοπιρ]οίίοη ος Ολτίε 
Ιπάσπιοηῖς ο Όναο οννῖκὴ ππίίο, ἵς νε]! Κποννη. 
Ἂψ, Ἠον/θνοτ, Όνο ἀῑκείρ]θς ἀῑά ποῖ ἔιεπ Κπονν ο 
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Τησοῦς, οτι οὐκ ἀποῦνήσκει αλλ ' Εὰν αὐτὸν Θέλω μενειν ἕως 

! ΟΤΤΟΣ ἐστιν ὃ µαθητὴς ὦ μαρτυρῶν περὶ τούτων, καὶ γράψας 
- 5/ 3 ; .) ” 

26 ταῖτα" καὺ οἴδαμεν ὅτι ἆληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. "ἔστι δὲ καὶ 5 Άσρτα 20. 90. 
» . ο ε. 4 ο ”3 3 2 
ἄλλα πολλὰ οσα ἐποίησεν ο ᾿Ιησοῦς ἄτινα ἐὰν γράφηται καθ ἓν, οὐδὲ 

αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιῤλία, ᾽άμήν» 

Εις αἀγεπί ο{ οι Τ,οτὰ, Ὀα{ οπ]γ οῇ {ε ᾖποαί οπο, 
1 ἵ8 πο ποπάετ Ολαί ἔἴπευ 5ποι]ά Ἰανο ἔιεπ ππάετ- 
είοοά ἴτ οἱ (νε οίμετ, απἀ οοηφεηπεπ!]γ 5αρροξεά 
Οιαί Ἡε νγου]ἀ ποῖ ἀῑε αἱ αἰ]. 

24, 35. Βενοτα] οπιπεηί (τ]άςς απάἆ ΟΟΠΙΠΠΕΠ- 
Φ{0Γ8, 6Υθεη {ηοβθ ΊγΠο τοσεῖνθ αἱ] {πε τεβί οἱ ἴ]ιε 
Οπαρίετ, τεσατὰ (εςξο γείςες 8 ποί [Τοπ {θε 
Ἐναησε]]αί, Ὀαί απ αἀάτίοι {τοπ αποίπεγ Ἰαπά, --- 
ΡτοβαδΙγ «οἨΏπ (πε Ῥτεκυγίετ. ἜΤηϊ5 Ώιευ ατε 
-αὺ καν ϱ {ο 51ρροςε, Ρατί]γ {τοπ {πε «Ἠαπσε ος 
Ῥετεοπς ἴπ οἴδαμεν, απά ρατί]γ Ὁγ α [αποἱθὰ ἀἱδ- 
αἰπι]]αγίίγ ἴο ια είγ]ο ἵπ (πε Ρτεσθεάϊῖηπςσ ΥεΓ56. 
Τ]ε Ἰαΐίες, Ἀονγεγετ, 15 Ῥαΐ α νεα] αγσαππεηέ, απά 
Όιε Γοτππετ Ὠας ποί ππασἨ {οτοε; ἴποισὴ 1 Ἠαβ 
νθεν Ῥαί βἱπ]γ τευαείεά Ὦγ ενα ἀείεπάετς οῇ {ια 
απηθητ1οΙγ οἳ Όνε ΥεΓΒΕ5: γγΏο 85ο ἀῑδίταςί {λείτ 
ονη ατσαπηεη!ξ, 55 {ο ΡΓΟΡΟΞΕ πο Ίεςς ἔπαπ /οιγ 
εοτ/ατ γε», αἲὶ οἳ ἴποπι νυν] ]λοαί απγ οοαηίεµαποθ 
[τοπι {πε ΛΤ985., απά ἴννο ος πΥμΙο Ἱπίτοάασε θαά 
τεοὶς! Τί 18 Μίταπσε ναί (πε Ιπιρασηετς οί ίπεςε 
γογεες εποπ]ά ποί Ἠανε 86επ, (μαί, ΙΓ ιο τεςί οἳ 
Όνε ΟΠαρίετ δε (α5 Τί εργα {9) ἴτοπα νε Έναη- 
σε]]5ί, 5ο πιδέ, αἲ Ἰεαςί, (χε «ἶαιςε οὗτος ---γράψας 
ταῦτα; Γοτ 6 ννου]ά Ὃε γεφιϊφίίε ἴο Γοτπι ἄΠΥ 
εσπε]μςίοπ ρω Όιαί Όιεβο Υ6Γ565, νυμίον Καμπ. 
οα]]δα ς μπι, Ίνετε πιθαπί {ο 4ο 5ο ἵ5 Ργαίίγ 
εἶεατ), απά νιου]ά Ὃοδ α νετγ Ῥτορετ οπο. Βαΐ ἵΓ 
Εὔιαί εἶααςε 6 {ποπ Βτ. 1οἨπ, 5ο ρτοῦαβ]γ παδί 
Όνε ποτέ, εἶπορ Τι ἵ8 είτοπα]γ οοπβτπιεᾶ ΡΥ απ α]{ο- 
μείνει Κἰπάτεά ρα σαρο αέ χὶχ. ὁδ. Άος 15 νετ 

αγ ΑΠΥ 84ο ἁῑ[ῇο ἵπ οἴδαμεν αφ ἴο Ὦο Γαία] ἴο 
νο ααΏ]ογϊέγ οἳ νε «Ἰαμβ6; βἶπος Τΐ πιαΥ Ῥο {ακοῃ, 
ποῖ γεγ επι, 38 ΠΙΑΠΥ οοπ{επἁ, Γοτ Τέ ννοι]ἀ 
Υ11ηοτ ἵς οἶδε; τε, 38 80ΠΠ6 οππίποπι Οτίᾶςσς 
πηπ]ηταίπ, εοπιππἰσαξίηο, Ἱ. 6. ἴο Ἱπο]αάς πε ἀἱδ- 
εἴρ]ος απά Πτεί Ολτίεήαπα ἵπ ψεπετα! : α. ᾱ. ““ἴ 
ἡν ἁποιοπ. Ιπάεεᾶ, (τοπι 1]ιοπι οππ Επ οἶααβθ 
απά Όνα Ποχί γεγεο Ἠανεο ρτοσθοάεᾶ, ΙΓ ποι [τοπα 
5, ζομπΊ ἜΤηο Βἰκήορε ἄ ιο Ομμγε]ιες οί Αγία, 
εαν [νε βγεί-ππεποπθά (τσ. Βυΐ οί. «ον 
αβφετίίοη σοσ]ά ποῖ πρεά (ἶνε καρροτί οἱ Βιοίγ ἴοβ- 
Ώππομγ. Βοείάες, ἴα αΙησα]αγ οἶμαι, ἵπ νο πεχί 
τεγβε (νυη]σο] οππποί ὃς {πκθηῃ Γογ εαπὀ, Ὀδσπαφο Ιί 
15 ῬονΊιργ 80 πε 1π νθ Βοτίρίατος), Γοτυίάς 
ἠής ποήσπ. Άτο να, ἴἼχθπ, {ο οοπείάοτ {πε Ἰαδί 
τεττε ω απ πἀάτίοη Ὦγ βοπιθ Παπά ἀίβοτοπί [γοιι 

Εναί οἱ ἴπε ρτεοεάᾶῖης οΊααφοΊ ἜΤ]αί ἴπνο]νες 4 
στεαί Ἱπιρτοδαδ]]ίγ ; {ος 8Ι16)Υ ἴετε ννο]ά δει 
{ο Ῥ6 πο πεεά οἱ απγ αἀάϊΠομ, αἱ ]εαςί ποί {ο ἴ]ε 
γεαᾶενγ; ἔποισ] Όνε αμέ]ογ παὶσηΏί 5εε {1ο ἴλ]ησ 1πΠ 
ἃ ἀπετεηί νίενν. Όροι {με νηο]ς, ἴετε 18 ποῖ 
Όια νο. ΓΘάΡΟΠ {ος 5αρροδίπο ἴΠαί ο Υοτςθ 
οαππςθ Ποπι αΠΥ οίπετ ἴἼαη λε Ἐναπςεἰόον, νο 
56οΠ5 {ο Ἰανε Ιπίεπάεἆ Τί αξ α σἀρρἰεπιεπέ {ο γν]λατ 
ν/ας δαἱά αἲ αχ. ὁ0. 

Τ]ιε ννογάς οὐδὲ αὐτὸν οἴμαι --- βιβλία 3τθ (45 ἴιθ 
Ῥοδί Οτο απά Οοπιππεηίαίοτ Ἠανθ Ὄεεπ Ίοπο 
αστεεὰ) απ Οτοπία] απά Ἠγρετρο]ίσα] πιοᾶε οῇ οκ- 
Ῥγορδίοη, {ο τερτεςεηί ἰπαῖ ἴε πΙῖτασ]ες, ἴΠε τε- 
ππατκαθ]ε αοίοης απἀ ἀϊδοοιτεες οὗ θεα, Ίνετθ 
εχεθεάἰπρ]γ πάππετοα. ΟΡ 5 Κῑπά οῇ ερεα]ησ 
ΠΙΠΥ 6ΧαΠΠΡΙΕΦ ατε αἀάποεά Ὦγ Βρ. Ῥεατος /τοπι 
Ώινε Βοτρίπτα] απά ἴα Ο]αβεισαὶ νπίετ. Απά 
ἴνγο ατθ οἶίεὰ ὮΥ είς. (Τοπα {πε Βαυρ]π]σαὶ υνγιί- 
6/5, 50 αἰπηί]ατ, ἴλαί οπθ πηὶση{έ αἰπιοδί 5Ἴρρος5θ 
Όμς {ο Ἰαγνο Ῥεεῃ α ΟΟΠΙΠΙΟΠ ς ὅτι Ρηταςξθο. Το 
πε αὔογνε 1 Ἠανο, ἵπ Ώθςθῃβ. ΔΥΠΟΡ., αἀάες οἴπετβ 
{τοπα Εωτῖρ. ΗΙἱρρ. 1248. Ἠδε]μγ]. Ῥετ5. 4956. απἀ 
Ειπρ. ΜεπαΙΙρρ. ἴΤασ. Ὁ. οὐδ' ἅπας ἂν οὐρανὸς 
Διὸς γραφέντος τὰς βροτῶν ἁμαρτίας, ἐξαρκέσειεν. Ἱ 
ν/ου]ά πονν εαρ]οίπ Ῥπί]ο ο ά. ρ. 1295. Ὁ. 

Τέ πιαδί θε οὔδετνεςά, εῑαί αἲ νετ, 24. {πε τούτων 
ηας το[ετεηοε {ο {πε ουοηίς ο) (5 ΟΠαρίετ: απά 
Ώιε ταῦτα, ἴο ἴποςθ οῇ {6 τεςί οἱ 1ο (ποβρε]. 
ἄλλα πολλὰ 18 ΡΙαΙΠΙΥ ἴο Ῥοα ο. ἃ οὐκ ἔστι 
γεγραμµένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. Το ἴιεδε αἱ]αδίοπθ 
ατο οσσαδΙοπα]1γ {ουπά. ΌὉοπιρατο Μα!ῖ. ΧΙ. Λοῖς 
χχ. 905 απᾶ 5εο α Ἰδεατπεὰ ἰταοί οῇ Ζοτπίας 49 
ἀγράφοις Οιγὶδίέ ἀἰομί. γε Ἠανε, Ἰούνενετ, τεᾶ- 
5οἩ ἴο ασφιἶθροθῬ ἵπ {ια ῥτον]άεποο οῇ Ἠϊπι νο 
, ἀοεῆῖι αἲ Οπσς ννε]].”. Ένετγ ἱπιροτίαπί ρατ- 
Ρο5ε, ἵπ α νοκ πιεαπί Γοτ ἴ]α ρεορίε αἱ ἰαγοε 
γαί]πετ απ ο {ραγπρά, ἵ ποοοπιρ]ᾳεηεά ὮΥ (ἶνο 
(οβρε!5 ἵπ (Πεῖγ ρτεδοπ{ είαίθ. Ἠαά Όναογ τεσοτά- 
οὐ αἰΙ ια ννοτάβ απά αοίἶοπ8 οῇ ΟἨγὶςί, ου 6Υνοη 
4ΠΥ οοηεἰἀεταῦ]ε ρατί, 016γ ννου]ά Ἰανο ΌδθιἨ, 38 
Όνο Εναπσε]ἰκί ρετ]ιαρθ ππεαηΒ {ο Ἱπιπαίε, ἴοο 
νο]απηίποις Γος α ππαπµα] πἀπρίεά {ο οτάίπατγ 1βθ. 
Επουσῃ 18 τεσοτάεἆ {ο ἀῑτοοί ους Γαἰ{, απά τοσι- 
Ἰπίο ουχ Ῥτασίσθ: πιογε νγου]ά Ίανο Ώθεῃ ΒΙΡΕΙ- 
βποῦς, απά 1π 8ΟΠΙΘ τεβρθοίς, Ἠανο ἀε[οαίεὰ {ιο 
Ρατροβο ἵπ γίθνν, 



ΙΡΑΛΑΕΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΓΙΩΝ 

4ΗµΗ0ΣΤο «4. Ν. 

1. ΤΟΝ μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πώντων, ὦ Θεόφιλε, 1 
ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν, ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλά- 3 

ΤἼμ8 ιπεροτίαπί ουκ Γοτπας {θ δελ οοπηθοί- 
πρ ἡπὶκ ο Όνα (οερε]ς νι ιο Πρίεί]ες, είπα 
α δοτί ο{ αρρεπαάία 1ο ἴε ΓΟΓΙΩΕΣ, απά ἐπέγοκιοίίοπι 
ο ἴπα Ἰαΐΐοτ, απά 19 (πετο[ογε άηφής ΠθΟΘΣ- 
βατΥγ {ο α τὶσ]ί υπάοτδίαπάϊπσ οῇ Λο. αι 3ἱ. 
1.αἷκο ννας ἴἶνο απίλος, 5 Ρ]αίη Ὀοῦ] [γοπι νν]ναῖ ἷς 
βα]ά αἲ {ο οοπηππεποσπιθηί, απά [οπα ἴπο εἰπη- 
Ἰατίίγ οἱ ἔἶνο αἴγ]ο ντε] Εἶναί ο πε 6οερε]: Ὀεριάος 
Ότο ΠαΠΙΙΠΟΙΦ {68ΙΠΙΟΠΥ ο οατ]γ Εαλνοτβ. Τηβο- 
πιο] ἐλαί 5οπης Ἠανε οοπ]οοίαγθά ἴπαί χε (.οδρε]8 
απ (1ο Λος Γοτπιοά οπ]γ έπρο ραγίς ἵπ οπε σεποταὶ 
νοκ. ΟΕ 11ο σοπµίπρποες ΟΓ ια ρτεδεηί ρτούο- 
{1οη ννο Ἠανο χο απαρ]θςί ΡγοοΓ 1Π πο {ερ πιοπ]θς 
ο) πο οατ]]οςί Ολϊκίῖαπ Εαίλνοτςς ἱπδοπημο]ν εαί 
15 Ίας πονετ Ώθοεῃ ἀἱεραίεά. Τΐιο Εἶππο ννλο ἰέ 
να ρα0]δμοά ννθ ατα Ὀοίίογ επαθ]οά {ο αβοθτίαϊῖη 
Όναῃ. εἶναι οἱ αἩγ οἴ]νοτ Ὀου] ἴπ {πο Ν. Ἔ. ΌὉοη- 
εἰάοτίῃσ ἶναί {ο Ἠ]φίοιυ ἰεγεῖπ οοπίαϊπεὰ 
τουσ]! ἀἆοννπ {ο Όιο βοοοπάἀ γθατ ο) Βτ. Ῥπι]8 
ἱππργίκοπιπθηί, 1 σοι]ά ποῖ Ἀανο Ώεοῃ Ἠπίςη Ῥε- 
{οτο ΑΛ. Ὀ. 00: απά ας Τί πιακος πο ΠΙΕΠΙΙΟΠ οὗ 9ἱ, 
Ῥαμ]ς ἀσαί], 1 5 πιοβί Ἰκο]γ {ο Ἠανο Όδοι ννγῖ- 
ἴοπ Ῥο[οτο ελαί ονοπί. Άι να πηθη ἵῃπ 6εῃ- 
ογα] αβείρη Α. Ὀ. 06 α5 ο πια οῇ Ἡΐς ρυὈ]{σπί1οη. 
ΤἘ]νουσῃι, Ιπάεοά, (Γοπα ιο ἀαίο οῇ {νο ρτοδεηί ὈοοΚκ. 
ὀἀοροπάίπσ Ἡροῃ ιο ἀαίο οῇ δε, Τμικος (1οερο] 
(οι νμ]ο] 9ος {ο Γπίτοὐισἶοπ), απά ναί οὗ Ῥι. 
Ρα]. ἆθαίι, ννίο]ι 18 ποί ἐποτοιρ]]ν αβοστίαϊπεἁ, 
---ἴ]ιο ροῖπί αἀπιίς ποῖ οὗ ορτίαἰπ ἀθίογηπα ο. 
Ἡ 19 ρτοῦαῦ]ο επαί νο Ἰαΐοτ οπὰ οὗ Α. Ὁ. 00, οτ 
Ότο Ῥορϊππίησ ο) Α. ὮὉ. 06, 8 πο ἴταο ἀαίο, Ἱ. ο, ἵΓ 
δι, Ῥα]. Ῥοτιαηοά, ποῖ ἵπ νο ρογεσοπίοη ννμήσ] 
πτοβο πππροία(ο]γ αβϊοτ πο ρτοπί ἤτο αἱ Ἠοππς, ἵπ 
Οσοι, Α. Ὁ. 64: Ὀαί (18 8οπιο (λίπη, οἩ Όνο ἱοεί]- 
ΙΠΟΠΥ ο) ΟἸεπιοης Ῥοπι.) αοιί νο γθατ 4ΠοΥ, 
Η, Ἰονονοτ, 9. Ρα] ροτὶκ]νοά ἵπ χο ρογβθο {ος 
οἱ ιο παίαπαη οὗ ΑΛ. Ὦ. 64 Οναί νι] Όνγονν ασ] 
Όνο ροτίοᾶ; Ὠνοισὴ ργοῦαδἰγ πο (απο ἴἶναη ἴἶνο 

οπτ]1οτ ρατί οΓθ, ῬὈτ. Βυτίομ, Ιπάσεὰ, Ὀήηκε να 
Λος ννοτο ννγίοῃ αἱ Ώοπιο, ἁπτίηρ Ἀὲ. Ῥα] ἤτει 
ἱπιρτίβοπππσηί αἱ Ἠοππο, Ὀοΐνοσῃ ὅ6 απά 08, απ 
ρι]1]νοά ἵπ ὅ8ς [ου ογογννίκο Τικ ννου]ά Ίνανα 
καὶά πποτο οὗ ο, απ]. Ἠϊκτουν. ἜΤῆναι, Ἰνουν- 
ονοτ, νν]] ἀοροπά προῃ ν]νοοτ Τα] Ἰπίιοπάθά 

ν αι ἃ Π5ίοτγ ο ἴλε εναηρε]]σα] Ἰαῦοατε οἱ {ια 
οβ:1ο. 
νε] νὰ ραπ υής κκ 18 η. 

ποοῖθά νν] { οἳ Όιε (σερεῖ, οἩ νυμΙοἩ 9εε {ιο 
Ιπίτοάιοίίος, απἀ Εναί {ο 5: Μας Το (ωτῃ Το 
Ώα οοπίεπία, Ὑνη]οὮ ννΏ] ἵνο Ῥοχί αρρτοοϊαίιεά Ὁγ 
αάνοτίίπρ {ο πο οὗ Όνε ννοτ]; ἴ ἵ Ρ]αῖπ 
Οιαί δε. ἴμικε ἀῑὰ ποι Ἱπίοπά {ο νντίο α τερη]ατ 
Ἰηκίοτγ οῇ νε τῖκε απά οὗ νο Ο τίς ίσα 
Οτο, Γοτ Οἱ γοατς αῇῇετ πο Αποθηείον, Όε 
οἩ]γ γν]ιαί ἴηο Ετεπο] οπ]] Λ{όπιοίγτες ροιγ κεγοῖγ 
ὰ [κίοίγε. Ἔ]ηο ἀεεῖρῃ οἳ 1 υντίίετ 8θεπης {ο 
Ἰανο Ῥεεῃ {ποο-/οἰά ; 18, ἴο σῖνο απ αα{οπίῖο ας- 
οουηί οῇ να οοπιπππἰσαῖοη ο) ἶνο Ἠο]ν Βρίγίϊ 
οἡ νο ἆαγ ο Ῥεπίεσοεί, παπά οὗ να 5. δε. αν 
ακρ παπά εαρογπαϊυτα]ὶ σἶῃς Ὀεείοννοά Ὦγ ενα 
Ρἰπί οἩ ἴ]να Πτεί ρτεαςἨεγΒ οῇ λε νγοτὰ απάἆ Ρτο- 

{Ό5εογς ΟΓ ἴ]νο (1ο8ρε]. Ά]κο, 241, {ο ρτοβεη{ 5πο] 
απ ααγοπίῖο πατγαἶνθ ο) νο θα οἳ νο 
(ροερθ], αφ εἸλου]ά ορίαὈ]1ςἩ ἶνο Ἰῶ] εἶαίπι οἳ η τ. 
(επί]ο {ο ὢο αἀπηλ{εά Ππίο ἴἶνο (ατο]ι οὗ Ο γῖας 
---ἃ ο]α1πῃ ενεῃ γοῖ κ ««γ- ΡΥ Όνε ᾖθνν. Απά, 
ἵπ α σοποτα] Ὕναγ, {ο Ποτά πηκίίετ οὗ οοπβΓΠΙΣΙΙΟΠ 
ἰο πο ποσουπῖς ἵπ να 
τασαρ]ο ονἰάεποςο οῇ ο Ὠϊνίπο ον» οῇ τωδ 
Οεϊκίαη το]ρίου.. Το αἀνετί {ο 1ο Ἠουκ. τἰκοῖ 
---ἴποτο ἵ8 α πππη][οςί πἰ{οηίῖοῃ ραῖά ἴο οἨχοπο. ος” 
ἰσαὶ οτάσς: απά 5οπιο εροσς Ὀοίης [τα Ὃν Όνοιτ 
οοπη πα ίοη. ντ οσγιπϊη ρολ ἶσαὶ ονεπίς, ἴοτο 
5 Ηπ]ο ἀῑβπου]ν ἵπ ἀείογπιήπίηρ νο ἀαίος οῇ π]- 
πποβί αἲ] Ότο ενοηίς τοσυογάρὰ ἵπ Ελ] Ὀουλ., αυ] 
Όνο οχοθρίίομ, Ἰοννουοτ, οὗ νοφο νν]ο]ι {οοΚκ Ρ]πος 
Ἰοδίννθοση 1ο γθυτε 30 απά 94, απά Ὀείννεση 494 παπά 
60, οἳ νν]ήσ], απά νο «Ἠτοπο]οσν ο νο Βουκ ἵπ 
ρεποτα], 59ο Βρ. Μαγε]ιν Μο]ασ]]ς, νο]. 1. Θ. Ἱ. 
Κι 396 - -ᾱ8, πιά οερος(α]!γ Ἠωρί [πιχος, {ο νο 

εἜ. νο]. Π, ρ. 513 --- 204. 
Την είψίε οὗ ή Ἰνουἷ ἵς 

ππαζοτία]ν Γτοπα ναί οὗ νο Ἰαίοτ 
Όνο Αλεχαπάτίαἃ απά (]νο κοινὴ διάλεκτος. Όηπ νο 

"αφεοίοση, παπά Όνο ρευµίαν (επικ. ἃτο., 59ο 
Ῥομ]θἰθτπιπολοτ Έκκαν οἩ Όνς ο ἴκο, 
ππά [νο τονίονν οῇ Τε ἵπ Βτίι, Οτί!., ααἷά {ο ὃνε Ὦγ 
Ῥτ. Βωτίοῃ. ΟΕ Όνο ρίασε νηετο Όλο Ὑγοτ]ς γ/α8 

Ἰ, απά εαρρ]ν ἱττεί- 

απά ἀϊβογα ποῖ 
τοῖς ννγΙ{ογς ἵπ 
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. -” ἄἈ . ’ 5 ᾿ ; 3 [ή 

.. µενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος αγίου, οὓς ἐξελέξατο, ἀνελήφθη. 
7 . . - ” 2 3 ”, 

8 Οις καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα, μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν, ἐν πολλοῖς 
] ς ” ’ 3 3 -” - η. 

τεκµηθίοις, δι ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ 
λα ά - -- Ρ ᾿ .. εν ’ ρα Ῥ Ίμακο 94. 49 4 περὶ της ῥασιλείας του Θεου. Καὶ συναλιζοµενος παρηγγειλεν αυτοῖς τοι ος 

ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιµένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ 

ὃ Πατρὸς, ἣν ἡἠκούσατέ µου. 
5’ 32 Π ι 8 ᾳ 

ἆοτι Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν Όδατι, 

” ἃ 15. 26. 

ς » ϐἩ πταιι. 8. 1. 

Ὅυμεις Ματ 1]. 8. 
Ίνακε ἃ. 16. 

δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν ΙΠνεύματι ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 1οδα 1.26. 
Ἱπίτα 2. 4. 

Ἀ ' . ΄ ’ 4 ’ . Α ο 11. 16. 6 Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν, λέγοντες' Κύριε, εἰ ἐν τῷ διὰ, 

ντιέίεη νε Ἠατε πο οοτίαῖη Ιπογππσοηῃ. Τὲ ννας 
ΡτοῦαβΙγ είιωα, νηετε, Ι οοπ]εοίιτε, ὲ. Τα 
οΠΙεβΒΥγ τεδ]ιἀεά αξῖετ ἴπε γεατ 65, απά Ἀηετεο Εο- 
ε)εδίαςίσαἱ (τα ]ίοι {εἰ]ς ας ναί ηε ἀῑεά. 

Ο. Ι. Ἱ. Πρῶτον 1 {ΟΥ πρότερον; ἃ 1586 (45 αἶδο 
Οιαί οἳ νε Τα άπ ργίπεις [οτ ργίογ) Πεαιεπί ἴπ 
Ώνε Ῥεςί υντ]{ετ5. Λόγος, ἵπ ἴἶεθ «εη5ε παττγαίτυε ο 
τουτά» ος αοἴΙοΠΒ, ἠἰδίογη, οςσΤ5 (τεφεηί]Υ 1π πα 
Ο1αξεῖσαὶ υυτίτετς, απά 1π {πα Ν. Τ. αἱ Δοίς ν. 24. 
1οἳπ Ἱν. 99. Ἠεποε Πβίοτίαηπς νετ αποϊεηί]γ 
εα]]εά λογοποιοί; απά λόγον ποιεῖσθαι δἱφηϊβεὰ {ο 
εοπιροςε α Λὲ ΤΠή5 πεο ος μὲν ποί {ο]ονεά 
Ὦγ δὲ οὔἵεπ οσους ἵπ Όπε (Ο]αφεῖο», εδρεοία]]γ αἲ 

ε ῥεσίππίπσ οξ α ὙοιΚκ. ἘΥ πάντων πημδί Ῥε ππ- 
ἱ ΠθοθβδᾶΓΥ {ο ϱ6 τενεα]εά. Όεθ 

1ομτ κκ. 90. 8ᾳ.5 κκὶ. 20. ων [οι ἃ. ΒΥ α οοπι- 
ΠΊἹοΠ Ιάΐοπα, αθια]]γ τε[εττεά {ο 16 Ρτιπεοῖρα!ὶ 4ἱ- 
ἐπαεξίοπ, οἳ. πνμΙοὮ 59ο Α]9 ἄταπι. Ν. Τ. ρ. 89. 
Τῃε ἤρξατο ἵβ 8αρροβεὰἀ ὉΥ πο Οοπιπιεπίαίοτε, {ο 
νε ία, 5 1π Ματίς νι. Ἱ. Μαι, κ. 1. απἀ 
οὔεῃ εἰδενετε. Βαΐ ἵ 9, (σγν ἐν ερεακίης, 
πεγετ Ρ]εοπαβίίο. Τπ βεγετα] ος ίποδε ραββασες Ιί 
αἰσπίῇοες, “ ίοοκ ἵπ Παπάς 7 απά ἵπ οίμετς, Ιπο]ιαά- 
Ίπσ νε ρτοβεηί, Τί Ίνα απ ἐπίεπφιΐυε {οτος, 1Πίῖ- 
πααίίπς πε στεαί Ἰαῦους, ἀῑιοι]ίγ, ος ἱππροτίαπος 
οἱ πο ννοτ]ς Ιπ ααεβίίοη. 

2. ἄχοι ἧς ἡμέρας --- ἐξελέξατο.] Μοςί οί {]ιε ]αΐετ 
Οοπιπιθπίαίογε οοηβίτυθ διὰ Πν. ἁγ. ΨΙ]ι ἐξελέξατο ; 
Όντο απεϊεπί απάἆ επτ]νετ πποάεγης ἴακο (θα γα 
ἐντειλάμενος; απά τΙσΙΥ; {οι αοοοτάῖπα {ο ἴ]θ 
Γοτππετ πιοᾶς, ΈΊνετε 19 8ΒΟΠ1Θ υἱοίοποε ἆοπο {ο ία 
οοπείταοίΊοπ. ͵ Διὰ πν. ἆγ. βἱρηίβες “΄ ΡΥ πιεαπ» ος 
Όνε Ἠο]γ Βρίπη.”  Ἠετε, 48 ἵπ 8ΒΟΠΠ6Θ οἵ]νθτ ρᾳ5- 
βασος, νηαί οι Τ,οτὰ (πασΠί απά ἀῑά 18, νι τοί- 
ετεπος {ο Ἠς Ἠππιαπ παϊατο, αἰτθαίεὰ {ο ἴπο 
Ηο]γ Βρίπ, ᾿Εντειλάμενος πεεὰ ποί ο οοπβπεὰ 
{ο απ οπιο ἀἰγοείίοπ; Ὀπῖ πιαγ Ὃο εχίεπἀεὰ {ο αἰἲ 
Όνα Ἱπ[αποίοης σίνεῃ {ο (νεπα Γοτ νο τἱρ]ί ἀἱδ- 

οἳ Ενεί Αροθβίο]ίο οῇΏ]εο. Θεο Μαι. 
αχνι. 19. Ματ] χν]. 10 --- 19. 

ῦ. παρέστησεν ἕ. ὁ] 6ρτονεά ος ογ]ἀεποςά Ἠάπι- 
βεἰ{ ο. ανα.” Της 9ο ΟΓ παριστάναι, Νν]ο]ι 
οσσατ8 αἶφο αἲ χχίν. 19., ἵ Πεααεπί ἵπ Όνο (]4β- 
αἰσαὶ υντίνοτς, απά ατίφος [τοπα ναί ϱ)ηηείσαΙ 8εΠ80 
. νηήοἩ νο νγοτὰ αἱσπίβομ {ο ρίαερ απ ἠιις 

Ρή αποίλεγ. Τεκμηρίοις, “' εἶεατ απ ονἰἀεπί 
Ρεουία.”” Δι ἡμερῶν τεσσ., Ἱ. 6. αἲ πίρτνα]» ἀμτίπα 
Ώναί ροτίσά, απά οἩἨ πο 68 απ εἰσ]ί ἀῑβοτεπί 
οσσακίοµα 1. ο. Μαράπ]επο απά ο ολοι 
Μακ: (Μαι. ακνη, 1 ----0.} 2. {ο νο (νο ἀἰβοῖρ]ον 
οη παν {ο Ἐπππππας; (1 1κο κχὶν. 10.) 0. ιο 
Ροίοτ; ( χχἰν͵ 50.) 4. {ο (ο οὗ Όνο Λρορίήος; 
 πηννν. Ἰοίπα πασπε) (Τακο χχίν. 50, «ο οἶνη κκ. 
ϱ.} 6. το Όνο Έλενοῃ ΛΆροπθίος; (1 οἶνη κκ. 20.) 

6. ἵο 1ογεῃ οἱ "νο Αροκον {π Οᾳ]ῇ]οο, αἲ {ιο κοα 
οὗ Τηνείαα; (1 οἶνη κκὶ, 4.) Ἱ. 1ο πο; (1 Οοἡ, 
αν. Τ.) 8. νεν Ενα Αροπί]ον απ Πήκοίρ]ον ννογο 
Λο ]οὰ τς, παπά νο Ίνα Ίο ενοπα ου! 
ἕνα ο μην, (Έακο κκὶν͵ 00.} ἄοπι ν]οησο Ίο 
αεοεράοὰ το Ἠθανεῃ ἵπ Όνο Ργεποποθ οἱ αβονο 000) 

Ὀτείητει αἲ οπςο, 1 Οοτ. χν.θ. Όπ {ιο ρτεςεῃί 
Ρᾶ5εασο 5εε Βρ. Αίετριτγ”5 ΒΘΓΙΙΟΠ, Υο]. 1. Ρ 
115, επ εά, /΄ Ῥοπιθ Ἐθαςοης αβδίσπεά Γογ οιιγ 
βανίουτς αρρεατῖηπσ οἰιῖο[ῖη ἰο Ἠὶ5 Αροείιες α[ἴοτ 
Ἠ15 τοκςιτγθςίΙοἩ, απά Ἠ5 ΠΙάΠΠΕΓ ο οοηγετείησ 
νι (ηθπα τερτγεςοπ{ες.”” 

««Οατ Τιοτά (5ανς Ἀομοείίσ.) επιρ]ογεά ἴποςε 40 
ἆαγς ἵη οοηΥθτβίησ νι Πῖς ἀῑδοίρ]ες οἩ αἲ] τηαί- 
{εις τε]αί]ησ {ο {ο 6 οπ5Η(α1οη οῇ {πε ΟΗγὶκῆαῃ 
Οματο] {ο ὂε Ρ]απίεά απἀ εείαυ]σηοά απιοπρ Ί{Πθ 
επί]ος: 1. οοποεγπίηπσ ἀοοίρίπεδ, Ἱποιιοπιησ 
απθνν ἴθ Ιπβίταοίίοη Ἠἰλετίο ἀε]ινεταά {ο {θ6ιη, 
νησι, ναί 1 παϊσηέ Ὃς ἔο πιογο Ιππργθςςεά ΟΠ 
Ονεῖτ πιεπιοτῖθς, Ίνα5 αβογν/ατάς οοπβγπιοά αἲ ἴ]ιο 
εβιςίοη οϐ ιο Ἠο]γ Βρίτς. (366 «οἶη χὶν. 26.) 
2. Ἠε ρανε (Ἠεπα Ιπ]αποίίοηςδ οοποθγη]ης {Πε γἱίοδ 
απά οεγεπιοπῖες {ο Ὦθ οὈδεινεά ἵπ ίπε Οτο]; α», 
{οτ Ἱηβίαπςος, 1π Ὑγ]παί ΠΠάΠΠΘΓ {ο βασταπιθηίθ 
νγετθ {ο Ὀ6 οε]ευταίεά, {ο πιοάς απἆ ἴἶπιε οἱ αθ- 
βεπιρ]]ησ {οσείμος,”” ὅτο. 

4. συναλιζόµενος.] Ἀοπιθ Μ55. Ἠανο συναυλ, 
νυλίοἩ ἶ8 )οως Ἐττεά Ὦ} 5ενετα] ΟτΙ1σβ, Ὀαί νου 
ΤΘΑΞΟΠ: {0Υ Τΐ5 αα{ΠποτΙ{γ 5 νετγ δ]εηάες, απά 1{ ἶ8 
ενἰἀεηπί]γ α σἷο8δς οη {πθ τεσοεἰνεά τοαάίπς, Υν]ο]ι 
19 ταίπετ ἀῑ[ποι]έ, απ {ογείοτο νατίοιιδΙγ Ιπίετ- 
Ῥτγείεά. Τ]ε αποϊεηί5, απἀ εαγ]ίεγ ΠΙΟάΘΓΗΡ, 1Π 
κο οχκρ]αίη 1{ ΄έ οοπυεδεεπς, Ὀγ α ἀθτίναίίοι 
ΤΟΠΙ ἃλς ος ἅλας: ἴἶιε Ἰαΐετ (οπαππθηία{οῦς, ϱ07ἱ- 
υοπίεπ οατῃ 1115, ἀετίνίης 1 {γοπαι ἅλις εοπ/{ερέπε, 
ἰακίπσ Τὲ ἵπ α ποιίογ8ο6η5θ. ἜΤ]ο {ογππογ εἰσπίῇ- 
σαήοπ ἵ5δ οῇ β]επάετ απ{ΠοτΙ{γ, απά Ἰθτο αηδυ]{α- 
να. ΈΤ]ε Ἰαΐΐετ 15 στεα!]γ ρτε[ρταῦ]α, απά 19 οοη- 
βγπιοὰ Ὦγ ΠΙΔΠΥ Ράβ5ασος οῇ ένα ϱ]αβείσα] νντ]ίογθ 
αἀάπσεὰ Ὦγ πο ΟοπιππεηίαίοτΒ: ο. στ, Ηοετοάοί, 
|. 03. οὗτοι μὲν δὴ συνηλίζοντο. παπά ν. 10. ἜΤ]ο οοή- 
ίταοίίοη 15: ἁλιζόμενος σὺν αὐτοῖς, παρήγγειλεν 
(αὐποῖς). λαοί, ν/ο]] τοπάοτς: “" Ὀυτίησ ἴ]εδο 
οοπιπηιπἰσα(ἶοης γη Όνθπα. Τη γχωρίζεσθαι Νθ 
Ἰανο αποί]ετ οκαππρ]ο ο ραβείνε ἵπ α ποιίοι 
β6ηβο, 

--- ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς] Ἱ. ο. ἴἶνο ρτοπαφεά ρίῇ 
οὗ νο Εαίλετ, ἴπο Ἠο]γν Βριπί, 9ο Π, 19. 
να ρτοπηἰδεά ἵπ ια ργορ]ιοσίο8 ο{ {ιο Ο. Τ. οο 
1ο6] Π, 98.. "Ἡν ἠκούσατε, “΄ Νλίο]ι γο Ἰανο Ἰα{ε]γ 
Ἰοπτὰ οὗ Γοπ πιο... Απρ. ἐκ ΟΥ παρά. 366 Ο]1ή 
χὶν, 20. χν, 20. χνι. Ἱ. Ἰωακο χχὶν. 49. Ἠετο δα 
ἐγπηβΙοη [γοπι νο ογαΜἰο ἱπαίγοσία {ο επο ἀἰγοοία ; 
απ Ιάΐοπα ροοι]ίατ {ο νο ρορα]ατ βίγ]ο ἵπ ΠΙΟάΘΓΗ 
Ἰπήπσήασος, Ὀνουρ] οσσπδίοπα]1γ Γουπά ἵπ ιο Ῥοσί 
απεϊοπ νυτΙ(οΓΑ. 

δ. Πνεύματι ἁγίῳ.] Της πιαδέπιοσπ (οβροσἶπ]]γ 
π8 ἴἼογο ἵα πο Αγ) νο ἠπμοπορ οῇϐ νο ἨΗο]γ 
Βρίπε, Βαπτισθ. μα νο αἰιπάαπου οἱ ἶνο 
ὑήπσ. α. ᾱ. ““Υο επ] ο Ρ]οπίθοιιβ]γ ἱπραοἆ 
γη νο πῄασηπσον ο νο Ηο]γ Βρίπ 

ϱ. εἰ] ἈῬοπιε ο) Όνο Οοπιππθηίαίοτη οκρ]αίη. εἰ 
πι; Οἱ, απο. ἜΤ]ο (Ότπιογ ἵν νο πΊοΓο 
ποσμγαίο νοτΒίοῃ, απά ἵν κπρροτίοὰ Ὦγ νο Ῥοµς], 
Ἁγτ, Ὑοτείοη. Τη ροσυ]ίαγ ο οὗ νο ρηγσ]θ 
πόση” {0 νο αγίκοῃ ποια α Ῥ]οπάΐπα ο) νο οσα- 
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χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἱσραήλ; ἘΕῑπε δὲ πρὸς Ἰ 
αὐτούς' Οὐχ ἡμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς, οὓς ὅ Πατὴρ ἔθετο 

τ Ἱηίτα 9. 3. ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ" " ἀλλά λήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος ποῦ ἁγίου 8 

Πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς' καὶ ἔσεσθέ µοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ 
. Ἠπατκ 16. 19. 
κε 24. 5ἱ [ἐν] πάση τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρεία, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς }ῆς. "Καὶ 9 

ταῦτα εἰπὼν, ῥλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπελαβεν αὐτὸν ᾿ 

ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸόν, 10 
Π ε] - 

πορευοµένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοῦ, ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν 

ἐσθῆτι λευκῇ, οἳ καὶ εἶπον' ᾿άνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες 11 

εἲς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν 

οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόµενον εἲς 
τὸν οὐρανόν. 
µένου ᾿Ελαιῶνος, ὃ ἐστιν ἐγγὺς 

εἴο ἀϊγοσία ννῖν νο ἐπαϊγεοία. Αοοοτάῖῃρ {ο {πα 
τα]ος οῇ τοσι]ατ οοπιροδίίο, ἰὲ νου]ά Ἰανε θεσεῃ 
υγ ήθη ἐπηρώτων εἰ ἀποκαθιστάνει, ΟΙ ἀποκαθιστάνοι. 
9ο Ματκ νΏΙ. 20. ἐπηρώτα αὐτὸν, εἰ βλέπει τι, απιά 
Λοις κν!]. 11. ἀνακρίνοντες, εἰ ἔχοι ταῦτα. Τ]ετε ἵν 
πποίπθγ οχαπιρ]ο οῇ 5 Ιάΐοπα αἲ νἩ. 1. εἶπε δὲ ὃ 
ἀρχιερεῦς ' εἰ ἄρα ταῦτα ὄντως ἔχει; παπά αχ. 27. 
λέγε µοι, εἰ σὺ “Ῥωμαῖος εἴ- 

Μορί Οοπιπιεηία{οτς αἰί]εγ οοηδἰἆςτ ἐν τῷ χρόνῳ 
τ. 38 ρἱοοπαφίίο, ΟΥ 35 αοτνίης {ο 6χρτοβ8ς πηχίθίγ 
οι ἀἰδαρρτοῦαίοι.  Βιί νε πιεαπίης Ιπίεπάεά 
66οπ5 {ο ρε αἰππρ]ν Ο8: 16 ῆ1α πιο πον/ οοπηθ 
οτ (ιν τοβίοτίης, το. ᾿Αποκαθιστάναι ἰσηίῃος 
ΡγοροΓ!γ {ο τορίοτε πΏγ ἠπίπᾳ, Ὁν Πίο Ίνας βι/Γετοά 
ομππσο, {ο 18 Γοτππογ εἰαίο: απ Πέ 18 πο ππ[θ- 
αποπί]γ αφοά (15 Ἰοτο απά ἵπ Αα, χνη. 1. απά 
Ματὴς Ἱκ. 19.) οἳ τοείοτῖησ α ταϊπεά Κἰπσάοπα ος 
ρονθΓΙΠπΙΘη{ {ο 18 αποϊαπί {ογπα, απά ἔπετο ἵδ α8ιι- 
απ) ἱπαρ]ίοά 5οπιο ὑπιργουεπιεπί προῃ επαί. Γπάσεά, 
ᾖνο Λροβί]ος 5οεπι {ο Ἠανα (ποασηί πας Οὶκέ 
πνου]ά {επ τορίοτο {6 Κἰπσάσπα οὗ Ἱπάφα {ο 18 
βοτπηοτ «οΠΒοπσπος, παπά ννου]ά οοπ]οἵπ νι ία 
αρἰτιία]. Ἰάπσάοπα, βΡοΚεπ οϐ Ὦγ πα Ῥτορ]νοίς: 
(566 15. 1. 96. Ἱκ. Τ. ὅὧετ. κκ, 6. χακΗῖ, Τὸ ---- 17. 
Ὀπη, νΙ, 19. 8α. Ἠος. Π1. 4. 5α. Άπι. κ. 11. Ζαο]ι, 
κ. 9. ᾳ.) απά ποοοτάἰπα]γ, ναί 1ο (επίί]ος νν]ιο 
οχροοίοὰ φπ]ναίίοπ πανςδί Πτδί οπιῦτασς οπάαίδπι, 
Τ]νο απΠβννθγ {ο ή φπθείίο, (ουσ πο ἀῑτοοε, 
γοί Ἠπβ το[οτοποο {ο νο γνογᾶς ἐν τῷ χρόνῳ τ. 
κ Πἰο]ι «Ἠοννς Ενας που οασΏξ ὮΥ πο ΠἹεαΠς Το ανα 
ὕσρῃ τοσατάοὰ 48 ρίεοπαφίίο. 

Τ. οὐχ ἡμῶν ἐστι γνῶναι, ἃτο.] ““ ἴε 18 ποῖ γοιτ 
Ρηκίηο5ς, 1{ ἵβ πο ρογπι]{οὰ γοι {ο Κπονν. 
νο ἴογπις χρόνους Πά καιροὺς, Όλο Γοσπχετ ἀεποίοι 
(πρ ; νο Ἰαίΐσυ, ἔεππρ πι, Βνας νν τὴν 
Η. διορι., Ὑα]οεκα, απά Ἰλακοεβ, νογν πιαγ ὃς 
ἴακοπ. αφ ραῖ, Ρο Ποπάἰαάνη, {ου ορρογίπιος ἕσπι- 
Ῥοηπι αγηση[ος, Βλ, κἰτίο)γ εροακίης, νο Ἰαΐτοτ 
στία ἵς ραἳ Ὁν απ οραπογ( οσα οὗ Ίνα Γογπποτ. Τηο 
κ]γο]ο πα ἴἶνο αἶτ οῇ α Ῥορυ]ατ πιούς οῇ αροακίηᾳ, 
Ριοροτ]γ α5οά οῇ ε«οἰάΐργα, ΝΟ 38 νου Κπονν πο 
ἴ]νο τοὺς κπιροὺς τῆς μάχης. (08 ννηίο]ι Ολοίγ ροποτα] 
π]οπο οαπ ]πάσο), οασ]ηί ποῖ ἴο Ρτγ ἰπίο ος οτῖ- 
οἶκο Ἠΐ9 ρ]απ8. 

--ἴθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ.] Μοεί Οοπιπιοπία- 
ἴογς, αἶπος Όνο πιο οὗ νρκο, Ίνάνο αφεὶσποᾶ π8 
Όινο 8θηβο, αν αρροϊηίος ΠΠ. ο. ἀθίοτπιποά] Ὁγ 
Πὶκ ο ρονογ,  Βαί 9 πιοὰς οἳ Ιπίοτργοία ίση 
9 αοππο ναί Ἠαγε]ς απ ἴποτο ἶ5 πο σοσᾶ στουπὰ 
{ο αὔαπάση νο οἱὰ οπο, Εαν ραί ἵπ Πής οννπ 
Ροννος͵’) νο] 8οο πας {ο ο α ρορµία» Τοτπι οἳ οκ- 

Τύτε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄφους τοῦ καλου- 18 
ἹἹερουσαλὴμ, σαβῥάτου ἔχον ὁδόν. 

Ῥγοββίοη Γος 4 Ρ]αοοά αἲ͵” οτ “τοβεγνεά ἵπ,)' “ π8 
ΟΝΠ ἀἱβροβαί νήσο, Ἀον/θνετ, οππποίῖ Ἱππρ]γ 
Όιαί Ολτίκί ννας ἱσποταπέ ο Όνεπι, ναί ναί Όνογ 
9ν6τθ δοογεί τεροβες νι νε Εαίετ, ννλήοῃ ἴἶνε 
Βοπ Ἠα5 πο απἰποτίπεὰ {ο ἀῑδε]ορθ. 

8. ὀύναμιν] Ἠοτο ἀεποίος ο πήτασου]οις ρί 
οὗ νο ρίτ ες {ο (α5 ΠΟΥ (τα]γ οὔδεγνες) δί- 
ναµις ἵπ Όνο Ν. Τ., νν]νεη 1έ τε]αίες ἴο (ο Ένα 
Εαίπετ, ΟΗτὶδέ, ος ἴἶνο Ηο]γ (.μοψι, Ἱππροτίβ βοπηθ 
ππΙτασ]ους, οἑ εκίταοτάΙπατΥ Ῥοννετ. (οπιρατθ 
11ο χχὶν. 60. Μαην Οοππππεηίαίοτα, ἴακε ἐπελθ. 
τοῦ . Πν. νι ὀθναμιν, 5 ἵπ τερίππεν νι ἴτ, 
Βυϊ 1 ἀουὺυί νυηείετ πο ρτορτίείας Ἱπσασ νι] 
ον Όμς: παπά 1 ἶ8 ο» Ὦγ ἆγ. Πν. Ὀεῖησ 
ογε Ρ]αἰπ]γ ἵπκον ἵπ νο ρεγεσπαί 5εηεο. («οπρ. 

1μικα 1. 3δ. Τ]ο ρ]ταςε ο. βοἵ]. μέρους) 
τῆς γῆς Ίνας ρτοῦαδ]ν ππάθ ϱΥ Γικοῖρ]εθ 
Όναί ρατί ο νο Ἐαξί οπ]ν ---ᾱδ γτια, Βατ Ομτίκε, 
πο ἀοιαβθί, πιθαη{ 1 οῇ 116 αο/οίε οογ{ά, (18 Ῥς. χὶκ. 
ὅ. 15. χ]]κ. 6.) αστεσαῦ]ν {ο Πής Εαιογς Ῥγοπιίκο, 
Ῥ9. . 8., οἳ “' σινίησ Ἠϊπι Όνε Ἰεπίπεη Γοτ Η]ς ἵπ- 
Ἠθτίίπηςσς, απά πο αἰογπιοδί ρατίς οῇ 16 εαγίῃ 
Γοτ 8 ροββεβείοῃ.” . 

9. καὶ νεφέλη ὑπέλ.] “' Λπᾶ [Ώνεη] α ο]οπά το- 
-ᾱ-- 4 μλωεος-ᾱ- 18 ας 48 5016 ἄσγι-»νν 
Ὁ ἀνέλ.. Όπέ ενοτο ἵ9 α αἰσπί[. Ρρταρη. λθε 

καὶ ἀπέλαβε, 5ο αἰκἑὴή. ς 3 
Πχοᾶϊν ρασίηρ.” 

βασος οῇ ιο Ν. Τ. νοτο (ἶνα Ἡ 
---παρειστήκεισαν] '' οπηθ παπά είουὰ Ὀγ.”. Τ]νογ 

8θοπι {ο Ἠανο παπά Ρρτοίογηαί- 
πγα]]γ (86ο Νοίο οἩ οβπ κκ. 4.), απά ννετο, πο 
ἀοπθε, ππρο]ς Ἱπ ἴἶνο Γοτπα οὗ πιο. 

11. ἑστήκατε ἐμβλέπ.] 5 ἵπ απιαποπηθη{ απ αννο. 
Τ]ή8 «οπαο ἶς ἵη 8οἱΏς ΠΙθπκΓο Ἰπ]εγοηί ἵπ ἑστη- 
κέναι} Ὀαί ἶ9 σεποτα]1ν επργεκκρά ὃν αάάεὰ ννοτάς, 
ας ἵπ α- Κἰπάτοά Ῥαββασο οῇ Αγίβιορη, οἶῖοὰ ὮΥ 
γαἱοΚκη. τί πάσχετ’, ἄ 1 ἕστατ) ἔκπεπ 3 
--- οὗτος ---ἐλεύσ.] ἈΝαππε]γ, νἰαο]ν απά ἵπ 

εἰομάκ. 86ο Όση, ν. 10. ΝΤαίε, κχὶν. 50. 
19. ᾿Ελαιῶνος.] Τ]νοςς ΓογπηΒ ἵπ ----ὢν Ἡρ. Ῥ]οπι- 

βο]ὰ (οἩ Ἐκολγ]. Ῥτοπῃ. 607.} ΟπΚν πτο ἀετίνεὰ 
(γοπι νο Οσπί, ρ]αγα] οἳ Ῥτϊπηιάνο ποη ; 
παπά γα]οκ. τοσατός χο [οτπι ας Ἱνανίηρ α οο(εοίίοε 
[οτσς, παπά Ἱπιροτίίηρ Ρ/οπέη. 

--- σαββάτον ὁδόν.]Ἱ ΜτΥ ΡΤΟΠΟΠΠΟΘΒ 
Όναί ἔχον 8 ποί Γοτ ἀπέχονς Ὀαξ Τε εἰσπίῇος 
Λείπς, οοπκἰκίίπς ο). απ, Ἀονενοτ, γ]ε]ὰε α 
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Ι Καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέβησαν ες τὸ ὑπερφον οὗ ἠσαν καταμένοντες, 
’ , 3 , 

ὃ τε Πέτρος καὶ Ιάκωβος, καὶ Ἰωάννης καὶ Ανδρέας, Φίλιππος καὶ 

Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ ἸΜατθαῖος, Ιάκωβος ᾽ἄλφαίου καὶ Σίμων ὃ 

14 Ζηλωτὴς, καὶ Ιούδας ᾿ Ιακώβου. 
τ ’ μα. 

Ουτοι παγτες ήσαν προσκαρτερουγτες 

ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει, σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὺὶ 
- . ” ”. 3 - 

τοῦ ᾿ Γησοῦ, καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 

1  Κ4άΙ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν µέσῳ τῶν μαθητῶν 
αμ », 2 , κ ιμς αἩμς μ } Ὁ{ν. ἰῬεα]. 41. 10. 16 εἶπεν (ήν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσιν') "αν τα {ὃν 

δρες ἀδελφοὶ, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ταύτην, ἣν προεῖπε τὸ 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος «{αυϊδ περὶ ᾿ Ιούδα τοῦ γενοµένου ὅδη- 

6επςο απ]{ε {οτεῖσπ {ο Ώιε Ρτροςε. Τὲ ἶ5 Ὀείίες, 
νε πιαηπΥ 0 οπηππεπίαίοτς, {οπα (0Ἠ1Υ8. {ο Κιίπ., 
{ο β1ρροςε ἔχον Ριῖ ΓΟΓ ἀπέχον. Οἱ ἴε εκαπιρ]ες 
οἱ ες Ιάΐοπα αἀάπσεά ὮΥ Καῑπ., πο πιοδί ρρο- 
εἰία δα Ρ {τοπ Αττίαπ΄ε Ῥετίρ]ας, Ρ. 144: 
ννπεγε {πε Ι5]απά οἱ Οτῖπε 18 φαἱά {ο Ὀε τοῦ ἐσωτά- 
του κόλπου σταδίους ὡς ἐς πέλαγος ἔχουσα διακοσίους : 
απά 1Τ1, νο επιροτία ατα φαϊά ἴο Ῥο ἀπὸ Β. 
ἔχοντα ὑδὸν ἡμερῶν εἴκοσι. ΤΠ ἴπε ΓΟΓΠΙΕΓ ρᾶ8- 
βασε νγο Ἠανε {νε ἀπὸ επργοβδεᾶ ; ἴπ ἴπε ασε ἰέ 
6 1εβ το ὃς φαρρίεά. Ιπάεεᾶ, ἵπ Ὠιὶς Κπά οἳ 
Ρταςε, ἀῑδίαποε, Ρεῖπσ σσ σεσίεἆ ΡΥ ια οοηίεχί, 
15 μπάργείροά. Α γεί πιογοθ ελρίϊσαι εκρτθβδίοη 
οσοσυτς αἲ Ίομῃ κ. 18. ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱ. 
ὡς ἀπὸ σταδίων δεκ. ννπετε {πε οοπηρ]είε εχρτθβΒίοῃ 
ννου]ά Ὃε ἔχουσα ὃδὸν σταδίων ὡς δεκ. ἀπὸ τῶν Ἱ. 
Αςο Ίο]η Χχ], 8. οὐ γὰρ ἦσαν μακρὴν ἀπὸ γῆς, ἀλλ᾽ 
ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, Ψηετο {λα οοπιρ]εία 

πγοπ]ά ὃς : ἀλλ᾽ εἶχον Οἵ ἦσαν {ΟΙ ἀπεῖχον 
δν π. διακ. ἀπὸ τῆς γῆς. Α βαῦραίῃ 4αγ”8 1οῦ{- 

Π6Υγ (45 ἀείοτπίπεά, πο ὮΥ ια ΜΤοβαιο ἴμανν, 
Ῥαΐ ὮΥ Όνε Ἠαῦοίες, ἴτοπι α σα]οπ]αίοη οῇϐ {ο 

ἀῑδίαπος οἳ αΠΥ Ρατί οϐ νε οαπιρ ος 
1. ἄοπι να (αὈετπας]ε) Ίνα 2000 ουβίῖς, 

αὖουί Τ 1-2 αίαάΐα. 
19. τὸ ὑπερῷον.] ᾿Τ]]8 νγοτά 8 ποί α οοπιροιπᾶ, 

υαϊ α εἰπιρ]ε, α5 Ὑαἱο]. οὔβοτνος, απά ἶ5 ΡΓορετΙγ 
απ αὀ]εοίινε αἰσπ](γίπρ µρρεγ υγ] ιο ε]]ῇρβ. ος 
οἴκημα, νΠήο]ι 15 φοπαείἴτηςς σηρρ]έρά. Τ]ο «οπι- 
τΠΕΠΙΑΊΟΓΑ 3ἴθ πο αρτεεὰ νηοεί]ετ νε αἴθ {ο 
απάετείαπά ες οἳ απ Ἱρρετ αρατίππεηί οῇ ια 
Τεπιρ]ε, οτ οἳ α τουπα ἵπ ἃ Ῥτίναίο Ίιοµς. ἜΤ]ε 
{ογππετ νίενν 19 βαρροτίοὰ κά Ῥε Βίοι, Ηαπηπι., 
Βεμοεισ., ΥΗτῖπρα, απά Ἐτοῦς. ἨΒυί (Ίχετο ἵ8 πο 
οπθ ΓεπβοἩ /ογ, απά ΠΙαΠΥ ασαύιαί Ὠιαί ορἰπΊοη. 
Τ]να νγοτάς {οἱ]ονγίπα, οὗ ἦσαν καταµένοντες, η] 
Κοινά ἵε, απᾶ ἴονν πο (ταν ος νο ΟΟΠΙΠΠΟΠ 
ορίπίου, Εναί 1ὲ ννης α Ίατρο Ἡρροτ αραγίπιεπί οί 
εοπιο ργίραίε Ἰιοφε, ὙνΠΊο]ι βεγνοὰ 38 α ΟΟΠΙΠΠΟΠ 
Ἰοάμίπα, οἵ ογαίοτγ, ὅτο.: Γον αἲὶ νπΙοἩ Ράτροβ8εθ 
πρρετ τους ἵπ νε Εαβίοτη οομη{τίεβ Ἠανο α]- 
νναγς οσο, Γοτ οὈνίοι» ΓΟΛΑΟΠΕ, Ργο[οττοά. Μεάε, 
ἵπ Πήα Ὠήακεγιίοη οπ Ὠνο ολο ο Όιο Άρονθ- 
(ος πιο, οὔαοτνος, ναί “νο οπτ]γ Οτι άπης 
πο Ἠμενίηα απεο]γ κίτασίατος ας νο Οτο] Ἠπά 
αποτ Όνο Επερίτο Ώδσαπιο ϱἨγκήαπ, ννοτο αοοΙθ- 
(οπιοά ο παπεπιυ]ο ἵπ 8οππο οοηνοπίεοπί Ἡρρογ 
τοσα, κεί {ος να ργρομα, ἀθά{σαίοὰ ροτηαρ8 
ΕΥ ονε το μον Ῥουπίγ ο νο ογποτ {ο νο πο ο 
" (Παγον, πο νοτο ὀἀνήπσικ]οά Ὦγ Όιο 

παπα ΓΑνώγιον οἱ Ὑπερθον, απᾶὰ ὮΥ Όνο [αίη 
«σπασίπε, απᾶ Ψετο ϱΟΠΟΓΗΙΙΥ ο ππονί οπρη- 
οἴσας παπά νο Ἰήα]νοκε ρατί οὗ Όνο ἀννο]]ίπα, τοιίγ- 
ο, απά ποχί {ο Ἡδανεῃ, α5 Ἠπνίης πο οὔ]νογ τουπι 
Ἅνονο 

[ένο πναΥ το] γ ση εατ]γ Εσο]ονίπαἡσα] ἐγπάίήομ, 
ΥΟΠΙ. .ρῳ 

ἵῃπ α Ροῖπί νπετο 1{ οαπ Πατά]γ ὃε 5αρροφεά {ο πιῖβ- 
Ἰεαά 5, πο τοοτη 1Π ααθβίίοῃ γγας {μθ οπ6 ἵπ ννη]ο]ι 
ΟἨτὶεί οε]ευταίεά {πε Ἰα5ΐέ Ῥαδεονοτ απά Ιπςέαίεά 
πε Επασλατϊςί; αἱδο ναί ἵπ νΥπῖο] λε ἨΗο]γ ἀποςέ 
ἀεδοεπάθεά; ννηετο ἸΜαϊίας ννας οᾖοδαῃ {πα 
Ὀνα]{ίῃ Αροεί]ε, πνηθτε έ]πο 5ενεη Ώθεασοπς ΎνεΓθ 
αρροϊπίεά, απἀ ηηετε {λε Βτεί οουποῖ] ο{ 6εταδα- 
επ Ὕγας Ἠε]ά. 

14. προσκαρτ. ὅμοθ. τῇ προσ.] Ἡροσκαρτερεῖν ἴ8 
ἀδθά να Ώαΐϊνο, Ῥοί]ῃ οἩ ΡΕΤΕΟΛ, ἵπ ἴθ 5εη5θ 
{ο τοαῖέ άροπ ΠΥ 9Π6, απᾶ ΟΓ ἠιῖπσ, ἴο αἰίεπιᾶᾷ εἰοδε- 
κι {ο 185 ἃ ἰσηὶβοα{ἶοπ Γουαπά 1π {πο Βοτϊρίατα] απά 

ϱ 0]αβείσαἱ ΥΥΓΙΙΕΓΘ. ΄Όμοθυμαδὸν ἶ5 ΥΥε]] εκρ]αἴῃ- 
εἆ Ὁγ βυῖά. απἀ καν ον μοψύχως. Ἰπ {έπε 0]α8- 
ἶσα] υνγΙ{ετς Τί αἰση]ῇᾖες ὁμοῦ Ίι Ὑγοτάς Γο]]ονν- 
ἴῃπσ καὶ δεήσει 3Γθ αμα Ὦγ τίεξὺ., Ηείπτ., απά 
ΤαοἨπι.: Ὀαί νο ςα[Ποίεπί Τθαδοῃ. ΤΠεΥ 
ατα {οαπά ἴπ αἲ] {ο ΜΒ5. εχοερί εἰκ (απά ἴοςθ 
αθοιπάϊἶπσ 1Π α]] βοτίς ο{ ἁατίπσ αἱίεταίΙοης): απά 
ἐπίεγπαί ενἰάεπος ἵ5 ααϊίε ἵη ἐΠεῖτ Γανοισς δἶπορ 
1έ 19 Γατ ποτε Ρτοῦαβ]ε {ναί Ώιεγ «Ποιι]ά Ἰανο Όδεπ 
δέγαε]; ομί ὉΥ α {ον [αδ1άΐοας Α]Ιεχαπάτίαη ΟτΙΙἱσ8, 
ἃ5 αρροατίησ {ο Ὀο µ5ε]εςς, (απά {ας (116Υ ατθ οοη- 
εἰάετεά Ὦγ 8οπιθ τοσεηί (οπιπιθηία{ος 45 Ρ/ροπας- 
ἐς) ναι Ὠναί Ώιεγ εποι]ά Ἠανο Ώθεπ ααᾶεα Ὦγ 
απή Ῥθείδοῃ5δ. Ἐογ {Π6γ ατα ποί τεφαῖτεά Ὦγ (πα 
86ηεθ, {ποισῃ {16γ βοτνθ {ο δ/γεπισ]ιοπ Τε; δέησις 
μίας ειρρ]]σαίοτγ απά οαπτηθδί Ρταγθτ. 30 
ΗΠεῦ. ν. 6. Τέ 18 απ]{οὰ υγ] ἱκετήρια, απᾶ αἱ Ερῃ. 
γΙ. 18. ν]ί] προσκαρτέρησις. ΛΊ5ο αἱ ΡΙΙΙ. ἵν. 6. νο 
. προσευχῃ καὶ δέησει, απά αἱ 1 Τϊπη. ν. Τ. πρ. 
καὶ ὁ. 

Γυναιξὶ πιαςί ποῖ Ρε γοπάστγος (νΥΙ]χ 5οπιθ) ««ΜΠπεῖτ 
νήνος,” Ρα ᾖνο ννοππθη,” ΠΙΑΠΥ οῇ ννποπα, Ἰλουυ- 
6νογ, ν/θτθ ἴ]ιο νν]νθΒ ο/ {ο Αροβί]6ς οὐ ἀἱδοίρ[θς, 
απά πο τοβί Όιχοβο νλο Ἠαά {ο]οννεά Οτῖςί οί 
οὗ ἀα]]εε, απἀ πιϊη]βίοτοά {ο Ἠϊπι οϐ ἠοίτ αῦ- 
ίππος. 

10. ἦν τε ὄχλος --- εἴκοσιν.] ᾿Ονομ. ππαγ, νΥἩ {1 
ῶθεί (ΟΠΙΠΙΘΠ{ΠΤΟΤΑ, 6 {ακοη ΓΟΥ ΡΟΥΔΟΠΑ, 38 ἵπ 
Ἠεν. Π, 4, απᾶ οβοπ ἵπ νο Οαβεῖσαὶ ννυτ]ίοτς. 
Ὦγ ὄχλος, ἆτο. 18 οπΙγ πιοαπε ο ΠΙΠΙΡΟΓ Τε 
ΡτοβοΠί; ια ἀῑδοίριος αἱ Ίπτσο Ῥοῖπσ {αγ πποτο 
ΠΙΠΠετοις: αροιί 600, απ Ὑνο Ἰανο ΤΘάΒΟΠ {ο 
ΟΠ], 

10. Τπ Ες πάάτοκ» Ῥοΐοτ Ρτοροβος {ο ο ἀῑδεί- 
Ρ]6. πο ο]οσκίπσ οΓ πποί]γογ Αροβί]ο ἵπ {1ο ΤΟΟΠΙ 
οῇ νο (τα]ίοτ ἑπάας, {ο σοπηρ]οίο {πο οτἱρίπα] ΠΙΠι- 
Ῥογ, Ἠο τοιη]πάς Ένοπι Επί ο ννοτς, ποῖ 80 
ΠΙΠΟἩ οὗ Ὠανίά, 45 ο{ νο Ἠο]ν Βρίπέ αροαίπα ὂν 
ἨΏανιὰ, Ἠπὰ θες βι]β]]οά, [ νήσο βι]β]πιοπί 
Ἰο αἀάπσον Ῥν, Ἰχν. 20, ππᾶ οἶκ. Ὁ. 8 ο απΗΡΙΕΝ | 
φρ.ι Πανίπα ἵπ ππ]πά αἷκο Ῥα, χ]. Ἱ. 9, απά Ἰν. 
οἱ απά Ππππαίος, Όναί 9 οπο Βοτίρίπτο Ίαν Ώοςῃ 
βηβηεἆ ἵπ Ένα οπο σπα, 5ο ᾗξ πονν τοπια]πος {ο νο 
Γι]ῇ]]οά ἵπ νο οὔ η, ὮΥ (ἶνο Ὀακίπονα Γοτ. νν]ήσ]ι 

σἹ 
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γοῦ τοῖς συλλαβοῦσι τὸν ᾿Ιησοῦν" ὅτι κατηριθµηµένος ἦν οὖν ἡμῖν, 1Π 
α Μαι, 2.5. 

χωρίον ἐκ [τοῦ] 

καὶ ἔλωχε τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης. (3 Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο 18 

μισθοῦ της ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησε 

µέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ" καὶ γνωστὸν ἐγένετο 19 

πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν ᾿Ἱερουσαλὴμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο 
χ Ῥκα]. 69, 06. 
4 109, 8 

τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν ᾽κελδαμὰ, τουτέστι, χωρίον αἵματος.) 3 γέ- 50 

γραπται γὰρ ἐν ῥίῤλῳ ἹΨαλμῶν' Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ 
ἔρημος, καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῃ. κα Τὴν 

ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος. «4εῖ οὖν τῶν συνε]θόντων 5' 

ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ἐν ᾧ εἰσῆλθε καὶ ἐξλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ 
’ .. .] . - . 

Πκύριος ᾿Τησοῖς, ἀρξάμενος ἄπο του ῥαπτίσματος Ιωάννου ἕως της 59 

ἡμέρας ἧς ἀνελήφθη ἀφ᾿ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ γενέσθαι 

σὺν ἡμῖν ἵνα τούτων. Καὶ ἔστησαν δύο, ᾿Ιωσὴφ τὸν καλούμενον Έαρ- 53 

σαβᾶν, ὃς ἐπεκλήθη ᾿Ιοῦστος, καὶ Ματθίαν. Καὶ προσευξάµενοι εἶπον ' 34 
΄ - 3 ΄ 

Σὺ, Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ἀνάδειξον 3 ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων 

(16Υγ ννοτο {πεῃ αβεοπιρ]οά. Ἔ]ε ἴθγπι πληρωβ. 
απιά προεῖπε περὶ ὉνΗ] ποῖ ρογπαῖ{ 15 {ο 8άβΡοβς, ΨΙΙΗ 
πηοβί τοσθηί Οοπιπιεηίαίοτς, ναί ναί 5 καἷά ὮΥ 
Ἠανιά οἱ Πὶ8 (γοπο]ετοιβ οοπιραπίοῃ, ἶ5 Ἠθγε, ΟΠ 
ποσοιπί οῇ ια οοἰποϊάθπσς οῇ νο σᾳ865, αρρ]]θά, 
ὮΥ αεεοπιπιοάαἑίοπι, ἴο ἑπάαδ: Ὀαέ νο πιεί 54ρ- 
Ροβ6, επαί νν]ναί ν/ας ρτορ]ιεείος ὮΥ {πο Ἠο]γ Βρίτις 
να πιθαπί ᾖϱγπιαγίη οἳ Πανάς οπεπηίο5 απά 
{γτοπο]λετοις οοππραπίοης5 Ὀαί, κεσοπάατ]γ απά 
ἱγρίσα]]γ, οὗ έΠιγίκὴ οπετη]ο απά {τοπομοτοιβ 
{τίοπάς. Ό9ο Ὠοάάτ, Τ]νο ο πίίοπς ἵπ οαπθείσῃ 
αιὐκίππ{1α]1γ αστοο υγ] νο Ἠεῦτονν αἨ σε 
οχοορί ναί νο ρ]αγα] ἶς «Ἠαπσοά {ο πο εἰπσα]ατ, 
ψοσαμςο Τί 19 αρρ]ϊεά {ο «Γμάας οπ]γ. πο απῦονο 
Ρεϊποῖρ]ο ο αοοοπηπποάσ ίσο πηὶσ]ε, Ιπάσεά, ὃε αἰ- 
λείσά, 1 ννο οου]ἀ, γη 8οππο τοσσπ{ ΟΟΠΙΙΠΕΠ- 
{αίογς, οοΠδίΓΙΘ πληρωθῆναι ΝΤΕ περὶ Ἰοίδα. Βαῖ 
Ειναι ἶς Γοτυίάάσεπ ὮΥ ἴἶνα οοπείταοΙοπ; βἴποςρ περὶ 
Ἰ. ρ]αϊπ]γ Ῥο]οπς8 {ο προεῖπε, πο {ο πληρ.: απᾶ {6 
{ογΠα πληρ. 18 ΠΘΥΘΓ αβοά ΥΠ] περὶ ἴο πποαπ “Τη 
Ἔπο οπφθ οΗ/). δα νι ἐπί. Τηο Πτεί οῇ πο ἵννο 
Ῥαφκασοβ Ργοβθηί5 α Ινο]γ βσητο ο ΗΜ{εΥ ἀρκήγμο[ίση, 

17. Λαγχάνειν αἱρπίβες Ρτοροτ]γ {ο γοεείοε )/ [οἱ, 
Ἰανο α]]οίίεά {ο οπθ. Τ]6 κλῆρον ἵδ ποί, π9 Νπη. 
Ἱπασίηπθα, τοὐππάαπί, Ρας αἰσηίῆες αρφοϊπηποης, 
Τ]νο πιεππίης ἵ8, ἴμο αρροϊπίππεπί Ῥε]οπσίης {ο 
5 παϊπϊκίτν, ογ οῇ]σο. 

18. Τ]ιο δεί χροείίοτ απο αστοσά (αί 8 
απά ο ποχί νογεο πτο ρατοπ{μοίἰσα], απά {ο Ὦ6 τθ- 
ρατάοὰ αξ νο ννοτά» ποῖ οῇ Ῥεΐοτ Ὀπί οὗ Ίμικα; 
νν]ο ενας Ιπίτοάποςς εοππο οἰτοαπηβίπησθς τοβροςί- 
Ίπσ Οι ἴτοπο]στΥ : Παπιθ]γ, νμαί πκαο ο πιπζο 
οῇ Όιο γνασος οἱ Ἰπ]απΙ{γ, απά γν]ναῖ ννας Ἠ]ς [π1ο, 
Τ]ιο οΏβουτίίγ οΓ νν]ήσῃ πο Οοπιππρηία{οτ οΟΠΙ- 
Ρ]αΐη, ας Ώου ο]]οβν οσσπαἰοπος ὮΥ πο 8οπεο αἲ 
ν. ΙΤ. Ὀοῖης ποί ευῇ]οϊοπν ἀθνο]οροά. Έοτ ἴο 
πραίση (νι Καῑν,) νο 5οη5ο α/οµσ]ι ἵο ὅτι ἴἵΒ 
υἱίο αππηγοτΐκος, ΤΓ ῆνο Αροεί]ο Ἰναὰ εαὐ]οίποά 
ο ννοτάς ἐξ ἧς παρέβη πορευθῆναι εἰς τὸν ἴδιον τόπον, 

ν/ποἩ Ίνο ἆοον αβογννατάς αἲ ν. 90, αἲ] ννου]ὰ Ίνανο 
ων ρἰαΐπ, Ἡ ἵ9 ονἰάοπί ναί Ίνα Ἰπά Ένετη τη )ἱς 
πεῖ 

--- ἐκτήσατε] Ἱ. 6. Ν48 νο ΠΙΘΑΠΑ οὗ 5 Ῥοῖης 
ΡυτοἩαβος, ---- παππο]γ, Ὁγ πο ομίοξ ρτίοεί», Ἐογ 
Όνο Ὀερί Οοπιπιοη{πίογς ατο πστόσς, ναι Ες ἵκ το 
Ός τοβοτγοά {ο (ναί Ἰάΐοπα οῇ Βοτήρίαγο Ὁγ γν ή οι απ 
ποίίοπ ἵ8 βοπποπηος απἰά {ο Ὦο ἄσπο ὮΥ ἃ ΡΟΤΕΟΠ 
ν/λο ννας νο οεσανίοπ οἳ 18 Ὀεῖηςσ ἆοπθ. Ῥεε εκ- 

αππρ]θς ἵπ Ἠεθοεπα. ς 1 ια ο Ονοισ]νέ 
ΠατεἩ, ἴέ πιαγ Ὁς δν αν .βα Ἱ .. 
οδιγεκδία, ὮΥ ννμῖο]ι ο πάας παῖσηί Ὦε καἰἀ ἴο Ἠανθ 
Ῥοασῃί Όνα Πε]ά νυν να ... οὗ ἱπίφαΙ(γ, ὮΥ 
τοσε]νίπσ «ποἩ Ἰνασθς 48 10 Ἰανθ Ῥουρηί Όνο 
Πε]ά. Ῥο 35 Κίπσε ν. 26, “« ας Οής α πιο 1ο Τε- 
οεῖνε ΠΙΟΠ6Υ απά ραγπιθηίς: απἀ οὐσε-γαγάς απᾶ 
υὐπρηαγάς, απᾶ 8Ώθερ απά οχεῃ, απά ππεη-Βογγαηί8 
απά ππαϊᾳ-κετναπίς 1”. Οπ ο φεεπηίπρ ἀϊκοτεραῃ- 
ον Ῥδίνεεῃπ πο ποσοππί οῇ ὀπάας ΠπαΠπετ ο 
ἀθαί]ι Ἰθτα, απά Όναί αἱ Μα, αανῃ. δ. ἀπελθὼν 
ἀπήγξατο, 599 ἴο Νοίο (Ἠετο. ἜΤο αἀνετί {ο νο 
ο Γ Ἠθγε, πρηνὴς αἰσπῖβος ἴαπιυ]ήησ Ἰεπά- 
οἩᾳ, ---- απά ἐλάκησε ἵψ {ΟΥ διεῥ ΟΥ ἐσχίσθη. 3890 
Ῥη]άαδ: ἐλάκησε" δτεῤῥάγη, παπά Βο]μο]. οἨ Ατίς- 
ορ. Ναθ. 409. διαλακήσασα" διαῤῥαγεῖσα, Ἴπαφ 
λακίω 8 ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ Ψ( φοφέω, εγερο, ἴο οταςΚ. 
5ο πα Κἰπάτεά Ῥαδδασο οῇ οβδερἩ. Βο]]. νἰ. 1. 6. 
καὶ πταΐσας πρός τινα σατ- πρηνὴς ἐπ᾽ αὐτῆς (τεπὰ 

Β.) μετὰ αὐτὴν νι Όνο ῶθεί Μ μεγίστου ἵτωκα 
κατέπεσεν. ἨΝ 18] ἐλάκησε µέσος οοπηρ. Ε]αηία» Όωτο, 
Π, 1.Τ. Ἠος πιείπο, πε πρι αἰκγιωπραγ. Όπ 
Όλο ἀῑβϊου]{γ ἵπ πρηνὴς --- σπλάγγχνα αὐτοῦ, 5εε Νοῖς 
οἩ Μπαῑί. καν]. δ. 

20. Ἐπισκοπὴ Ἀετο εἰσπίῆςς απΥ οῇϊσοο οοπηπηϊί- 
τεὰ {ο οπο”. σπτσο. 

21. τῶν συνελθ.] 80. ἐκ. Τη 8οπεο ἵψ, “πο 
ανα πβκοσῖαιθά ννν ας, Γογππδά ρατί οῇ 1ο καπηο 
.. Τη εἰσῆλθε καὶ ἐξηλθὲ Ἴνογο ἵς απ Ιάΐοπα 
Γοτπιεὰ οἩ Όνε Ηεῦ. ΩΝΥ1 ΝΤ}, δα πἱνα]θηί {ο Ώεγ- 
δα(μα οἱ. (366 Λος Ἱκ. ο) Τϊ Ίας τοῇὂτοποο 1ο 
οοπάαοξ, Ππππποτ οϱ Η[α, απά αἀπαϊπίκίταίοη ο 
ο[ῇσα, ραθ]ο απά ρεϊναϊο. 
- ἔστησαν.] 3εο Νοῖο . .. 50 ΑΔ 6. 4 

καρδιογνῶστα πάντων. τ 18 ποῖ ϱ 
απποπᾳ ΟοπιπΙΘΗΤΑΓΟΥΑ αἱ ὧξ ης αρροἱΙκέίομ ο 
ππραπ{ οὗ έσα, οτ οὗ έιγίκ, ἜΤηαϊ Ἡ ἶς πεοά οὗ 
σα ἵπ νο Ο. Τ., ποβδερῃ., απά Ῥ]ή]ο, ἵς5 σταπ{οὰ. 
Βυί Όναῖ ἴὲ ἵς οφ πα1]γ κκ ντε το Οτὶκί, αρροατε 
βιοπι ἆοἨπ χνὶ. 50, ννηοτο 59ο Νοΐο. Ώεο αἶκο 
2 οἵ 1. 48 ---- 60. , 94. νἱ. 69. κχὶ. 17. ΛΆροο. . 93. 
Κέριος, οσο, Ὑ5 α 6ΟΠΙΠΙΟΠ αρρε]]αϊοπ οὗ Ομήίεῖ, 
παπά, ροεἱάςς Όναῖ νο σοπΠΘο ο νν]]ν νο, 2] 5οσπ]Β 
το ἀστογιπῖπε ἵτ το νο πιθαπῖ οὗ Οητίαϊῖ, στο ννου]ἀ 
νο ροσμ]αε ρτορτῖοῖν ἵπ αἀάτοβείηρ Απ Ρταγοτ {ο 
Ππα, αξ ἶνο Ἠοπά οὗ Όνο Οτο], απά νν]νο οτίσ- 
πα]]ν αρροϊπεοὰ Όνο οἴ]νογ Αροβί]ομ. 
-- ἀγάδειζον.] γιο ἴοται 1 οΏοπ αφεά ο αγ- 
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95 τῶν δύο ἕνα, λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακοτίας ταύτης καὶ αποστολῆς, 

96 ἐξ ἧς παρέβη ᾿Ιούδας, πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. Καὶ 
ο. ’ μον . ς - 

ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, καὶ ἔπεσεν ὃ κλῆρος ἐπὶ ΠΙατθίαν, καὶ συγκατε- 
- 3 

ψηφίσθη μετὰ τῶν ἔνδεκα ἀποστόλων. 

ι ΠΠ. Κ4άΙ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς ΠΠεντηκοστῆς, ἦσαν 

9 ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 
, , - 9 - 

Καὶ ἐγένετο ἄφιω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ἦχος, ὥσπερ φεροµένης πνοῆς βιαίΐας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον 

3 οὗ ἦσαν καθήµενοι. Καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόµεναι γλὠσσαν 
ς υ ΄ ΄ 3 » 

4 ὡσεὶ πυρὸς, ἐκάθισέ τε ἐφ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. 7 Καὶ ἐπλήσθησαν }δυρα]. δ. 

ἅπαντες Πνεύματος ἁχίου, καὶ ἤρξαντο 

ἐν νεα {ο ο/ίοε. Τηε τεαάῖησ ὃν ἐξελέξω --- ἕνα, 
ὉΓ {λε «ΟΠΙΠΙΟΠ ΟΠ6 ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα ὃν ἐξελέξω, 

18 {οαπά ἵπ πεατ]ν αἲἲ πε ΔΤΒΕΒ., Ύετείοης, απά {πε 
Ἐὰά. αρ ἴο ΒίερΠεΠΕ, απά ἶ τοοεϊνεἀ ὮΥ ενετγ 
Εάῑτοτ Ῥεησ. {ο Ξο]πο]χ. 

25. καὶ ἀποστολῆς.] Της ἱ5 εχεσείῖοα] οί τῆς 
ἑιακονίας ]αςί Ὀείοτθ. Παρέβη, αὐαπάοπεᾶ, ἀθεοτί- 
εἁ; Ὁγ α πιείαρ]οτ ἴακεηπ {οπι α {τανε]]ετ Ὕν]λο 
ἀεβοτίς {πα τῖσῃί τοαά. Όοππρ. 2. Ρεί. Π. 10. Α 
Υ6ΓΥ τατθ 156, Ὀ{ οΓ νυΒῖεῃ Τ σαη αἀάπςς οπε ϱχ- 
αππρἰε, ΠαΠΠΕΙΥ, {οδερῇ. Απίία. χἰν. 9. 2. οὐδὲν πρὸς 
Ύ. εὐνοίας καὶ πίστεως παρέβη. 
---πορευθῆναι ---- ἴδιον.] Όπ ἴα 86Π5θ οἱ ἴεςα 

ποτά πετο Ἠανε Ῥεεῃ πιαηΥ ἀῑπετεπί ορἰπίοἩς, 
πνυηΏ]ο] 9εο ἀείαι]οά απἀ τεν]εννεὰ ἵπ Ἠεσςεῃς. 3ΥΗ. 
1 ει] επ]ς Ὠιο οοἵΠΙΠΟΠ Ἰπίετρτείαίῖοη (ὉΥ ν/π]ο]ι 
τὸν τόπον τὸν ἴδιον ἵ5 ἴαΚειπ ἴο Ππθαπ με Ῥ]αοθ 
φωΐεά {ο Ἠτα, ----παππε]γ, (πε ρ]ασθ οἱ ἀθείταοίίοη) 
19 αἶοπε πε ἴτης οπε, ἃ5 Ῥεῖπσ τεοοππππεπάεά ὮΥ 
9 αἰπιρ]]οΙίγ απά επ{ίαῦ]εηπεςς {ο {ε 18ασθ ο{ ίθ 
1 ενκη ννγίθγς, απά οοπβτπιεὰ ὮΥ 5εγεγαὶ ραβ8ᾶσεβ 
οἳ νο Αροφίο]]ο Εαΐμετα. 

328. ἔδωκαν κλήρους.] ἼΤη9 εχαοί πιοάε ἵπ νυλΙοὮ 
Θνεγ οαδί [ιο Ἰοίς σαηποί Όε ἀθίθτπι]πεά ; νατίοις 
Ῥείηπσ Όνε ππεί]μοάᾶς Ὦγ νΥΏΙοἩ ἴἶνε αποϊθεπίς Ίνετθ 
Ὑνοπί {ο 4ο Πε. μυ πφοἆ {ο σαξί 51ῇρς ο{ ρατο]- 
πιεηῖ, οτ ρίεσθς οἱ ενα (α/]α φογέρίογία, ὙΥἩ να 
Ἠάπθε ἱηπβοτίθαά, Ιπίο απ τη. Απά Επίς Κῑπά ος 
αογέΠίο πιο Οοπιπεπίαίοτ ΊἸετο απάετείαπά. 
Νονν ἴἶνε οί ατο εαἷά {ο ὃν {ιρίγ οἨ Ὑνλοπι ἴπο 
1ο ατο οπβέ, απά [11 αροῃ Ἠΐπι νο οοππεθ ος 
βποσθκ»[α] ἵπ χε φογέμο. Συγκαταψηφίζειν ΡΤΟΡ- 

ἀεποίος ““ἴσ «ἶιοοβε ὮΒΥ 6ΟΠΙΠΙΟΠ βυῇτασεβ,” 
Ότο {ο πάπες νι ος μΠίο,”” συγκαταριθ- 

μεῖν. Τὴή9 ἀεοῖάίπσ οἱ α Οήπσ Ὦγ οπβίίησ ]οίβ 
πνας ππὰρτείοοσά {ο ὃς α πιοὰς οἱ ον ῖπσ νο νν]]] 
οἳ Όνο Αἰπιίσμιν; απά ννας, (Ἰνογοίοτθ, ΓΓοπη 1ο 
επτ]]οκί ππος, τοποτίοὰ {ο Ἱπ ια οτεπίίοπ ο Κίπσ8 
αυ -- Ρτίθνί», 866 {ἶνο ΠΙΠΠΟΤΟΙΒ 

Ἰσα] οἴπείοῃα ἵπ Βεοθῃς. 3ΥΠΟΡ., απά οΟΠΠραΓθ 
Τεν, αν, 8. Ναπιο κκνἰ. δ4. ζο8. κά. 6. Οπ 
Όνο αρροϊπίπιοπί οὗ Μαιίας, 96ο α ἀἱβεετίπίίον 
οἱ Μτ, Τοψημ, ΟἨή, Αττ, Π, Ρ. 9. ϱαα. 

Ἡ. Ἱ. συμπληροῖσθαι] 8εο Νοίο οπ [κο Ἱκ. 
51. ΛΙ πενγηκοστῆς ενα (ΟΠΙΠΙΕΠ{ΑΙΟΥΝ ΒΗΡΡΟΡΟ 4 
εΗ1ρ. οἳ ἡμέρας, ΟΥ ἑορτῆς, Βαι ἴλοτο ἵν ροΓΆπρΒ 
πο είρος αἲ αἲἲς πεντηκ, Ὀαίης α αλαίαπ/ἶηο απὰ 
απ αρρεπήνο, Την νἩ αβοτὰ α κολαίοη {ο 
ρονετα! ἀἡμοη]είον νησι ροτρ]οχοὰ Κι, 

---Ἴσαν ἅπαντε] Το ΟοἱΠΠΙΟΠΙΛΙΟΓΗ αἴο Πο 
ορ. 1ο]ιο αγο Ίνοτο ΠποΛηΙ, 8ο0ΠΛΘ ΜΑΥ νο γρον- 
. οη]γ 1 οἴποτν, ο ασ», ποπ οποὰ 

πε {, 15. Τῆνο αν ἵν απο ο δΙγ Όνο ἵτης ορίη- 
ση. Έσι (πα Καῑπ, οἵννογνοκ) Όνο λες αἲ {. 10. 
ἵς Όνο ακκοιηγ οὗ Όνο 120 ἀῑπείρ]ον νο Ῥοίοτ 

λαλεῖν ἑτέραις γλὠσσαις, καθὼς 

αἀάτεβεεά, απἁ {Τοπ ννποτα Μαίλίας Ὕνας ίακθη 
Πίο {πε Αροείο]ῖο Ῥοάγ; νΥμῖ]ε (πε εἶενεπ Αροβ 
εε5 ατοθ οΠΊΙΥ πιεπέίοπεά οπ ραςεαπί Νο ΥΙΗ 
Ώπε ῥγεάϊσαίε, ννλίο]ι ἶ5 ἀακίαίε οἳ α 5α0]οοῖ, (ο 
εαρ]θοί Ιπιπιεάϊαίε]γ απίεσοεἀεηέ, απά ποῖ ἐπαί ος 
ννμ]ο] πιθπί]οἨ Ίγα5 πιαάςθ οπ ραδδαπί, Ὀαί μέ κά 
φεαἰ(η, οασΏί {ο ο {ακοεπ. ἜΤὴς. ίοο, ἶδ οἶθατ {Γοπη 
ἅπαντες, Ποί οὗτοι, Ώεῖης πδεά. ἈἨεοδίἀεΒ, ἴπε αὓ- 
8οπςθ οῇ ἴθ τοδί οῇ {λε ἀἰδεῖρ]ες ΟΠ 80 8ΟΙΕΠΠΠ ἃ 
{εφ{να] οαηποί Ὦε δαρροςεἀ. 

2. ὥσπερ Φεροµ. πνοῆς β.] Όοππρ. ια ᾖποίαπίος 
υεπέΐ ἐεπιρεδίαίεδφε δοπογα οὗ Ὑϊτσιι. Τη α5ε 
ΟΓ φέρεσθαι απά 1ἱ5 οοπιρουπᾶς, οῇ {πο ταφηίπςσ οὗ 
ν]πᾷς, απᾶ αβεοο]αίθἆ νν]{] πολλὸς, βίαιος, απᾶ οίπετ 
αἀ]εοίῖνες ο αἰππί]ατ βἰσπίβοαίοπ, ἶ5 {δαιθηί 1π 
Όπε Ο]αβεῖσα] νντ]ίενς. 

---τὸν οἴκον] ἀοιρί]εξς ἴε ὑπερῷον 5πΡτα Ἱ. 19., 
ψ/ηεγε 59ο ποίῖθ. 

9. διαμεριζόμεναι.] ἈΝοί εἴουοπ (Πίο 5οη9ο 
ψοι]ά Ἰαγε τοφιῖτεὰ διασχιζόµεναι), Ὀαῖ αἰς γε λαί- 
εα, Νας. αἱερεγίία, ἀῑυίαεά. ΑΦ ἴο ο εχαοί 
πιοάρ Ιπ νηίοἩ (5 {οοΙκ Ῥ]ασς ἴογο Ἠας Ῥθεπι 
πηπο] φαἰᾱ, Ὀπί {ο Ἠέί]α ρατρος5ο. Το τείοτ 1 {ο 
ἱσηηπίπι, ο εἰροίγἱοίῃῃ, ΟΥ {ο τοφο]νο αἲ] Ιπίο Οτἰ- 
εηίΐα] ππείαρπος, απά «ονν]δι ποίίοης, ννετο α]ί]κα 
απννατταπίαῦ]ο, 

----γλῶσσαι ο δν 6. Ροϊηίοά Παπιθβ; ἴ]ιο {ορ 
οῇ α Παπιθ ο{ ᾖτο Ῥεῖπσ σα]]οὰ α {οπσιο. 39 βτο 
18 δοπιποΊπιθες ἵπ Ἠευτεν παἱά {ο [ἱο; ερ νν]αί Τῖ 
Ο6ΟΠΒΙΗΠΠΘ5. Αί ἐκάθισέ 8οπἹ6 νο] 5αρρΙΥγ πνεῦμα 
{ακθη ΓΓΟΠΙ πνεύματος. ΚΗΙῑΠ., Πονίθνοτ, νι τοᾶ- 
8οπ, οὐυ]εοίς ἐπαί {ιο ΡΊταβθ πνεῦμα ἄγ. ἐκάθισε ἵ8 
της αι στ Ἠο πιἰσ]! Ἠανο αἀάθά, Όλα πνεῦμα 
οππποί {πκαῃ ΓΤοπα πνεύματος αβιετννατάς, Ὀ6- 
οπη8ο (αΐ ἵ8 ποί ἵπ {πο 84πΠο βοπίοπσο; ΓΟς, ποί- 
νηηρίαπάίπσ ναί 8οππο ἠπίπ]ς, πουν 9Π6 ΟΟΠΙ- 
ΠΠΘΠΟΘΒ 3{ καὶ ἐπλήσθ, ἈἨοβίάο», {]ιογο πν. ἆγ. δἶρ- 
πίβος οπ]γ νο ὑπ[μρπορ οἳ ιο Βρίπϊί, πο (πο 
Βρίτίέ Ρεγβοπια){η. ΑΝ {ο πο {το οἱ1ρ»ο, Υαἱοκη. 
πἶοπο Ίνα 86η {]πί ἐκάθισε ἆοος ποί Ῥε]οπῃ {ο 
γλῶσσαι, Οἵ ἴο πυρός: Όαι πας νο ατα ἴο 5πρρΙΥ 
ἑκάστη, οαποᾷ ονο]νοπάαπη οχ ἕκαστον, 39 Γο]]ουνς: 
κάθισε (Αοἱ]. ἑκάστη τῶν γλωσσῶν) ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον 
αὐτῶν. Τη] ο 4οηβο ἵα: «Απά Ίποτο Ὑνοτο 
βθσΠ 48 Ἱέ ννοτο {οπσηον οὗ το, οἰκίτ ρα πρ νοιῃ- 
βο]νοι, απά ο] τπσ προῃ Όποια, 0Π6 ΟΠ οπο]ι.”) 
ή γπηνο] να πποπη{ Το ΤΥΡΙ νο ρίῇ οἱ 
ίοηπρασς, ἴἶνο βγεί [γη οὗ νο ΒρίΓ, 

4, Νατίους ατο νο Ἠγροίήμοκος ρτορουπάοά Ὦγ 
τουοπί ϱοπιπιοπίπίοτα οἩ Όνο Ὑνοτά ἤρζαντο ---- 
ἀποφθ. ΛΙ, Ἰνονανοτ, πποτο οἨ 1ος Ππρ]ο ο πι- 
Ῥγα)]ς ο)/οο(ίσηα, Ὀοῖπῃ οοπέοτί απά [αγ (οἱομοά, 
πΠΟ ΙΟ 35 ΠΟ ΡΘΓΜΟΠ ο κοβογ απάσγείαπάίηρ απ 
οοπιροίοπ{ Ἰσαγπίης, νο Ἰπά πο Κπον]οᾶρο ετ- 
ορ ο Πιο Ῥαλκασς Λο[ορο Πέπι ννου]ά ονετ Ἠπνο 
Ειουρ]ή ο Νου ἵ Όνοτο αηΥ ρ]γα»οσ]ομγ η Ρ{Π- 

΄ 



402 ΑΟΤΕ5 ΟΗΑΡ. πΠ. ὔ---10. 

τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεαθαι. Πσαν δὲ ἐν “Ἱεουσαλὴμ 6 
κατοικοῦντες ᾿Ιουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ 

᾽ 2 ’ 

τον ουραγο». Γενοµένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνήλθε τὸ πλῆθος, 6 

καὶ συνεχύθη" ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων 

αὐτῶν. ξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους": Ἰ 

Οὐὖκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἶσιν οἳ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; καὶ πῶς ἡμεῖς 8 

ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, --- Πάρθοι 9 
- 0 - 

καὶ ἸΜηδοι καὶ Ελαμῖται, καὶ οἳἵ κατοικοῦντε τὴν Μεσοποταμία», 

Τ Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκία», ΠΠόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν, Φρυγίαν τε 10 

καὶ Παμφυλίαν, 4ἴγυπτον καὶ τὰ µέρη τῆς 4ιῤύης τῆς κατὰ Κυρήνη», 

ἆατ Ἠπηβδε]{ πποτο Ἰγτῖσα] ιαπ πο Ἰἡσ]ι- τουσ] 
βσιτο να αθοτ]ρεά {ο α Ρ]αϊη Ρτοδο ΠαΤΤάΠΟΠ. 
Βιτθ]γ 8ο πηασπἰῃοεηί απά αασιαδί α ργεραγαίοπ 
85 ἴ]ιο ργοίετησ{ατα] αρρθαταηοε ος {πο {οησιθς ος 
Πτα, απά ο ὤφθησαν αὐτοῖς ὁιαμεριζόμεναι γλῶσσαι 
ὡσεὶ πυρὸς, 810:5ε8ί9 {]ιε ἶάεα οἱ βοππε πρ ππῖγασι- 
ἰομς, απὰ ποί ἴπαί ΕΥ ΟΠΙΥ ῥγαψεά σ.Ἡ Άγεαε]ιεά 
τοῖ(]ι επακαἰ /ἶοιυ οί ἰα σο απιά [εγυομγ. Απά 
Ιπάθεά {ο οοΠΥΘΓΒΙΟΠ ο{ πε ὦ000 6ιρρο8εδ ΒΟΠΊΘ- 
είης ππἰγαεμ[οις {ο Ἠανο ἴακθῃ Ρρ]ασθ. 
Τε αποϊοπί απά οοΠΙΠΟΠ Ἱπίετρτείαίίοι, πθη, 

οαΠ αἱοπο Ὀθ {πο σας οπ6, Πίο] αββίσης {ο ἑτέραις 
γλώσσαις [πο 8εΠόθ ΄΄ Ἰαησιασες οί]εν ιαπ ἴοδε 
ΨνλΙο] {1ου ννοτο αοφιαἰπίες νι, 1. 6. “ 5οἩ 38 
616Υ ννοτο Ισποταπ{ οἱ”. Τις ἵ οοπβτιπεςὰ ὉΥ νο 
ν/οτᾷς Γο]]ουνῖησ καθῶς, ἃτο., νπετο ιο εαρροτίεγα 
οἳ έλα Ἠγροί]εςες αὔονε πιεπίίοπεά ατο οοππρε]]οὰ 
{ο αβείση {ο καθὼς ο απαι(ποτῖσεᾷ 56Π56 γοεί- 
παπα, φμοπίαπα, Οἵ παπι. ᾿Αποφθέγγεσθαι (185 Ένα 

δοσί Οοπιπιθηία{ογ8 Ἠανθ ΠΟΥ) 15 πδεά ος Ῥτο- 
Γουπᾶά απάἀ βεπίεηπ{Ίου8, απά αἰνο οὗ ἀῑνιπε]γ Ἱ- 
ερίἰτεὰ απά ρτορµείίς, Ιαπριασθ. 

δ. κατοικοῦντες.] Ἴμεδο ννετο ποί, (48 8οπιθ 
ἱπιπσίπο) ργοδείιίος, Ὀαί /ογεοίσπ «εις; ΡΙο5 ππθη, 
Νο Ἰαά ίακεπ αρ λοῖγ βο]οῦτῃ, ος τοβἰάεπος αἲ 
Ἰδταβαίθπῃ, ΓΟΓ {πο ῬΙτροβο ο {ιοβο στοαίοτ Γαο]]]- 
165 {ο το]σίοις ἀπίίες νΥη]ο] ἴἶνο ρ]ασα αβοτάεᾶ, 
απά Ὀδυπιαςο {1ο πἀνοηπί οὗ πο Μοθεία]ι νναβ οι 
οχροοίεά. Όπ Ομ ἀῑδήποίίοι Ῥείννοεη εὐσεβὴς 
απά εὐλαβὴς, 596 ἜΤΐπα. 4ᾳ ΒΥΠΟΠ. Ρ. 141. 8εα. 
Τ]ε ννογάβ ἀπὸ παντὺὸς, ἃο., αΤθ παπι] εοά {ο ϱο 
Ἡγροετρο]]οαὶς 5 Ὀοίηπς (α5 Μτ, Βσοοιί οΌ5εγνοἙ) 
α σοηοτα], ποί απ απίνοτδαὶ ρτοροβ/{ἶοη. 

6. τῆς φονῆς ταύτης.] Τ]ε Οοπιπιοηίαίογ ατθ 
ποί αστοοά {ο Ὑ]ναί {ο το[οτγ ί φωνή. 89018 
Οἡπ]ς 1 Ἰα8 το[οτεηοθ {ο {ο ἦχος πἲ ν.2. Βυαί 
Οναί 19 ἴοο τοπποίς, απά πο 5οη8ο γἱο]άοά ἶ5 νοτγ 
πηδαϊίαδ]α.  ἶ5 ὀρίον, γην οἴμοτα, {ο 5πρρο5θ 
φωνῆς Ραΐ {ογ φήμης: ἃ 86Π86 οβοῃ οσουττίηᾳ ἵπ 
Όιο ΓχΧ. Τ]μαβ ταύτης ὙΝ] Όο ΓοΥ περὶ τούτου. 
ΑΑ, Ἠονίθνοτ, Επί ἵ5 βοπιθνν]ναί Ἠατα]ι, [ ρτο[ογ {ο 
ίακο φωνῆς (ΥΝΙ(Ἡ νο αποϊεηί ὙογβίοΠς, απά Ῥίεο., 
Μοποσᾗμ., Ἰλακοαῦ, απά Καῑπ.) ο Ὀνο ποῖκθ Ργο- 
ἀπσεὰ ὮΥ πο πια] πάς ρταγίηρ οἵ μημνημ 
µοΐ]ιοτ, απἀ, πο ἀοιθξ, ἵπ ᾳτοαί οοππποίίοῃ. 18 
15 οοπβτιιοά Ὦγ Όνο ννοτὰ Γο]]οντηῃ. 

--συνεχθη] “« νναβ Ονγοννη Ιπίο ρτοπί ροτρ]οκί- 
ν.. Της ννας Ονοῖτ [γεί [εο]ίημ. Την δεεοπά 
Ψά8 ΘΧΙΤΟΤΙΗΘ απιαζοπηθηί απά αδοπἰκηπαθηί, Τη 
ἐξίσταντο πιά ἐθαίμαζον νο Ἰαΐίοτ ἴοτπα 18 ταί]λογ οκ- 
οροίἶσα] ο ενα {οτπηοτ. 

Τ. Γαλιλαῖοι.] Ἔϊο 9οη9ο 9: “Τε Ἰνετο 
απιαζος αἱ δοείησ ΡΟΓΜΟΠΑ ποατ]γ αἲ] οὗ οπο οοἵη- 
{γ, (α]]6ς, α5 απάσγείοος) απά ναί α ταβίῖς απἀ 
ογαίο οπς, αἲἰ εροπκίπσ /ογείση ἰαπσπασος, ππὰ 
αφγοκβκίπᾳ οπο]ι οἱ) Όνοια ἵπ Ἰής οννη {οηριθ.” 

8. ἐν ᾖ ἐγεννήθημεν.] Τ]ή8 εδοπι {ο ὃς α Ῥορι- 
ἰαγ νά δν Όιο Ὃ λ ἐγγενεῖ, ὑπάίκεποιις, ΟΥ 
πιαζυε. λα ρετρ]εχίιγ οἱ οοπείταςΏοῃ {η νε 
ψογάς {οἱ]οννίπᾳ, 15 θβί γεπιονεὰ Ὁγ Ώνε πιοάε οἳ 
Ρυποπα(ἶοῃ νήσο] Τ ανα, νι Ἐπαρρ απά πι, 
πἀορίεά. Βαῦ, ὄντε. Ἠεπάες, “Ίνα, Ι 5αγ, Νο 
4το Ῥαταης.  Αί ἀκοίομεν ἠἶνοτο ἶς α γερειβίοπι, 
ἵπ οτάςετ {ο οἰθατ {πε 8εηςε, 'αφουνε ὮΥ Όνε 
Ἰπίετροβεά Ροτίίοῃ αἲ νγ. 9. 10. 

9, Ιουδαίαν.] ΔΙ ή νγογὰά Οοπιπιεηίαίογε απά 
Οτιάσα, ννὴ γεπβος, βἴαππυ]θ; Γοτ ναί πάσα 
σαπ Ἠετο Ἠανε {ο ο, 1 18 ποῖ 6ΛΒΥ ἴο 8εθ6. Ας ἴο 
Όνε ἀείεπος δεί πρ (ος 1ε Ὦ} 6οπιαο Οοππππεηία{οΓ», 
1 ρτοσθθάς οἩ να φαρροδἶοπ Οναῖ Όλο Ἰαησαασο 
οὗ πάσα ννας α αἰ[εγεπί οπες [τοιη πε (πα ]σφαῃ: 
ν/ηθγθας ἴΊιετο ἵ5 στεαί ΓΘΊΒΟΠ {ο Ομ Ὠναί Όνθ 
Ιαέ{οτ ἀῑοτεά {ποπα νε Γογππετ ομ]γ αδ {ηα Επσ]ε]ι 
οῇ Μιάά]εεοκ ἀῑπετς τοπ Ειαί οἱ Βοππεγβείε]ίτο 
ου 0 οτηννα]]. 

Βοείάες, ἴἶνα αἴτ ος πα πν]ο]ε Πεί 18 ἐμαί οἱ α 
Ἰβί οἳ /ογείσπ παϊϊοηδ. ρου πλο]ε, 1 18 
Ρ]αἶπ ναί Ἰουδαίαν οπηποί ὃς αοσουη{ε Γοτ πι ΑΠΥ 
βα{ἰβΓαο(ΟΓΥ Ὕναγ; απά πηαςί (45 1 8 ἆοπε Ὦγ ενα 
πηοβί οπιποπί (τος) ὃς τορατάεά α5 οοτταρί. 
Άτο νο, (ηεπ, {ο εαποεί ἵτ Ἱ Όνο ἤγεί οὐ [ποπ 
οἱ ία ννοτ] 1 εχρτεξβκεἆ {ἱ α5 πηΥ ορἰπίοη ναί ο 
ψ/οτά οππης {τοπι ο παγρίπ. εί, 1 1 {9 ἁἱ[ῆ- 
ου]ί {ο αεεοωπὲ οι ἵί 8 ἃ ρἶοδα; πηὰ 45 δµει ἃ 
Ίο86 ννας Πίο Ἰκε]γ {ο Ἠανε οτορί Ιπίο αἲ! Όια 

: ον Ἱ κά σον Οιναῖ Ρροβίἶοης ατα απΏ πουν 
Ἡ]1γ Ρρογειαάεἆ, ναί Όπα τοπάἶηῃ 15 εἰππρ]γ ι 
. ο. το ὃς οππεπάεἆ - μα ύνοσιο 
ππουο]]αίοά ΡΕ. Τη Όνο ππθαῃ ππο, Τ πανε Πο 
ἀουδε Όπί εἶναι ἴἶνο ἔτιο γοπά]ηα ἵς (αοοοτάϊῖηῃ {ο 
Όια οοπ]θοίατο οῇ Βατί]ήας, ιοήε] αἶκο οοσµ/γεά {ο 
πινροί() Ἰδουμαίαν, Νο] ννοτά Όθαγς α ο ἰτκὶ 
γονοιιθίαπος {ο {ο ΟΟΠΙΠΠΟΝ τοπάίης: Γοτ ᾱ 
Μ ατα αν οοπ/{ουπάεᾶάς απ ἴἱ 1 ρ]αῖη εἶναι 
Ρατί οἱ εἶνο Μ οῖπς Γιάεὰ οῇ, νου] Ίθανοα ΛΑ; 
απά ἴλο αὐυγεν]αίίοη ΓΟΓ ὅου [ὅε] ἵ9 νουν εἰπα]]ατ Το 
ου. ἵπ Γαο, Εἶναῖ χο ννοτᾶς Ἰουδαίαν ππιὰ ᾿Ἱδουμαίαν 
απο οΏ 8η οοπ{ουπάσά, Τ Άανο αἱτοπάν «ον: απάἀ 
ΤΠΛΗΥ Ἰπβίπησος οου]ά Ἰ αἀάποο [Γοπη ᾖοδερβας. 
Ἐν [ Άμκρεν- νο ΤΠΥ απζρτείαπὰ ναί ἵταοί ο) οοπή- 
τΥ αἰτασῖοά οἩ ἴἶνα ο]νοτ εἰάς οὗ /οτάσπ, απά 5ου (]ι- 
οαδί ο{ πάσα, ννλ]οἷι ννας κοπιοίἴπιος οπ]]εὰ Αγαὐία 
Ῥοίτφα: απά 8ο [ἶλο ννοτὰ 18 φοπηθίΊπιος α9οά 1η «7ο- 
δερ]ηια. Απά νο Κπονν ναί Ώαππαδοις ννας πουν 
{η Ροββθβείοη οῇ Ατείας, Κπα οὗ Αταδία Ῥ. Τ]νοτο 
1 Ἰπάοοὰ Όιο ρτοαίοςί τθαβοη {ο Ομ], Όνας ο 
(οπίου εαυ]θοί {ο Ἠάπι αἶκο οχιοπάοἆ {ο Ειαί ρατί 
οὗ Αταθία νν]ήο ννας Ν. Ε. ποπι πάσα, απά ννου]ά 
Όνας ο αἰπιοθί οοπογπαίπους Ὑν]ν Μος ία, 
Απά  ἵ ρ]αΐπ Όναι Όλο οοαη/τίες ατο πποπίοπεά 
ἵπ σοορταρ]ὴσαὶ οτάος, /οπι Ἔααί {ο Ἠ)εει. 

10, κατὰ Κνρήνην] 1. 6. Ὀε]οπρίπᾳ ἴο Όντεπε, 
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Ἡ καὶ οἳ ἐπιδημοῦντε “Ῥωμαῖοι, (ἹΙουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι), Κρῆτες 
καὶ 4φαβες, --- ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ 

- - » 3 ΄ 

19 μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ; ἈἘΕξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρου», ἄλλος πρὸς 

19 ἄλλον λέγοντες Τί ἂν Θέλοι τοῦτο εἶναι, ἕτεροι δὲ Ἱ χλευάζοντες 

ἔλεγον Ὅτι γλεύκους µεμεστωμένοι εἰσί. 
14 Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἔνδεκα, ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ, καὺ 

ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς ᾿ἄνδρες ᾿Ιουδαῖοι καὶ οἳ κατοικοῦντες “Ἱερουσαλὴμ 
] - Ε α ε 2 Φα , ἃ ς’ , . 
απαγτὲς, τούτο υμιν 27ὠστον έστω, και ἐνωτίσασθε τα ρήματα μου. 

16 Οὐ γὰρ, ὡς ὑμεῖ ὑπολαμβάνετε οὗτοι µεθύουσιν" ἔστι γὰρ ὥρα 
3 ᾽ ” γ 

16 τρίτη τῆς ἡμέρας. ” ἀλλὰ τοῦτό ἔστι τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου 5 1ο0ἱ 1.3. 

1 Ιωήλ Ναὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις [λέγει ὁ 
Θεὸς,]] ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός µου ἐπὶ πᾶσαν σάρ- 

Τήο (Ο]αξεῖσαὶ υτιίεγς πδε ἴπε Ῥηταςθ, Ῥυαΐ νι 
πρός ; Οἱ ννμ]ςο]ι 1 Ἠανο αἀάπεεά εκαπιρ]ες ἵπ Ἐε- 
εεης 3 «5 38 αἶξο οπς {ποπι Μαϊομας νν]θι 
κατά. ὃν ὀκιδημοῦντες “Ῥ. ατε ἀεποίθεά Όιοδα 
Ίθννς νο Ἰήετο 5είΐέ]ετς αἱ Ώοπιθ; ἨΠΙΟΠ 6 τεή- 
ἀετεὰ ρ]αῖπ Ὁγ νε αἀάεά νγοτάς Ἰουδαῖοι, δεο., ἵπ- 

[ Εναί νου ννετο ὀθνς ὈΥ ἀεξσεεηῖ, ο: ὮΥ 
αἆοριοῃ απάἀ τε]σίοις οοηγεχείοη. 390 ᾽Αντιοχεῖς 
οσους {π οφερΏι5 Γοτ ΑπίίοεΙίαπι «Τειο». 

11. τὰ μεγαλεῖα.] 3εε Νοίε οπ Τμακο 1. 49. 
19. ὀυηπόρουν.] Διαπορεῖν ἵδ α ΒΙΓΟΠΡΟΣ ἴθγπα {απ 

ἀπορεῖν, απά εἰσπίπες “(ο Όο α{ετ]γ αἱ α 198 ν]πας 
(ο ἆο.” ΒΥ πάντες ατθ Ἰπεαηί Όνα Ῥοΐφοπς Ἰηεί 
πιεητίοπεᾶ, ΠαΙπεΙγ, νε Γοτείση 1;6εννς: {ο ν οι 
ατο, 1Π πε πθχί νετβε, ορροβθἆ {ο ἔτεροι, ΠεαΠ- 
ἴπσ τος ο{ πάσα. Τί ἂν θέλοι τοῦτο εἶναι, ἵδ ἃ 

Γ΄ Ἰάϊοπι (οἳ νΥπῖο]ι οαχαπιρ]θ8΄πτο αἀάπσεά 
είς.) ἀεποίίπα, “ ναί πιαγ {πίδ θα 13 

Ἠουν Ίνας 1{ ατίδεη Ί 
19. χλευάζοντες] πε ποτά 5 Ῥερί ἀετίνεά 

{τοπι χέλυς, ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ5 γν]έ]ι χεῖλος, {]ιε Πρ; απά 
Μἱσηύσον {ο επταεί οί Όλο Ἡρ, ας ἵη ῬΕ. κχῖ]. Τ. 

Ὁἵ χλενάζ. α [ουν απε[εῃί Μ85. απά 50ΠΠθ6 Εὰ- 
Ώνετε πανε διαχλ., Ισ] 18 τοσεϊνεά ὮΥ αἰτηοβέ 
ενετυ Εάῑίοτ Ποπα (τίεςὺ., ἀονγπννατάς, Ὀαέ νντ]ι- 
οαἵ ΓεΆβοἩ; Γογ χα οπίργπα ενἰἀεποο {οτ έθ Πενν 
τοαάίπᾳ ἵ8 γετγ ννθα, απά ενα ὑπίργπαί εν]άεποθ 
ποί αίτοηρ. ἈΙπρ]α νετ ατα ποί απ/γοφπεπί]Υ 
οἨαησεὰ Ἰπίο οοππροαπὀ, ἴο οοπιπηηϊσαίε αἃ 
είοηρετ 5εηφε, οἵ {οτ στεαίετ οἸοραπος. ΌΟτ Όνα 
διὰ παν Ἠανο ατίεῃ {Τοπη {6 δὲ ρτεσεάίπᾳ. ἈΒε- 
εἰά6ς, χ ω Ο6ςΠΤΒ ΠΙΟΤΘ {Παπ οποθ ϱ]βονογο 
ἵπ οφ , Ἀπά οβΏεῃ ἵπ ἴε ΤΧΧ.; διαχλ., 
πείθει ἵπ Όνο Ν. Ἔ. ποτ χο Τ ΧΧ. 

---Ὑλείκους.] Νοε, πενν-πιαάρ γης, νήσο] 18 
Άτορεγ αἰσπ]Ποαίοη οῇ εν νγοτὰ (Γοτ Ὠναί 18 

Γοιάάεα Ὦγ νο Γίπι οί πήραν); Ὀαί πει», Ἱ. 6. 
ενθεί νίπα, ν]ήοὮ { Υνοτγ ἱπίοχίσα ης. Τ{ίβ 
να, ας . οὔπθίνος, 4ΑΠΘΟΤ ΟΠ {16 ΠΙΟΑΠΠΟΘΡΒ 
οἱ εἶνοῖτ οοπά{άομ, «ἴπσς πο ΡοΓβΟΠ οἱ τορεοαδή]- 
τν (αρρεά νε Ἰπαί γοατ)ν γλείκος 80 ϱΠΤΊΥ 48 ὀ1πο, 
μβ]οκα οοπιρε]]οά Ὦγ ποσθμε!τγ. 

14. σὺν τοῖς Τνὸ Ἱ ἈΝαπα!γ, {ο εΊνουν ιοίτ οοη- 
ροπῖ παπά «οπεΙττεποο ἵπ νηπί Ῥοΐογ ε]νου]ά ΒΑΥ, 
νηνο ννα {ο ἵνα κροθκπια!, Τ]ο (οτοῬ ο{ νο ΑΤ- 
Εε]α νι ἵνα ακρτοκκσὰ ὮΥ τοπάστίηρ: “νο ο/ιογ 
εἶενεν.” 

--- ἄνδρες ᾿Ισυδαῖοι.Ἱ Άοπιο τοσοηί Οοπηππση(α{οη 
πι η ιαίπ, Όνε ου ἳγ νο ῤίαπορ οἳ νο πλ άτονα ἵ9 
τεουτάςἡ, απά Ὠναί ην Εήηρκ ατο οπη 1ο ννἨή ο] 
ντο καἱά Ὦγ Όνο Αρονής, ης ΓΟΥΠΙΕΥ Ρο 1οἨ 

ὃν ἔτας ; ἴναί Όνο [αήίργ ἵ ποτ ΥΛΗ 1η καβο- 
Γ' ὃς αἨτπισά, Άι )9ασἱ «η παρίγεα νιτ]ίον οπΗΠΟΙ 

-ᾳ 

Ξ 

Ῥο 5αρροξεά {ο οπι{ απΥ {π]ησ πΘΟΘΒΒάΤΥ {ο Ὀθ Τθ- 
οοτἀεἀ. ᾿ἘΕνωτίσασθε, “«τεσεῖνο Ιπίο γοιί 6415, 
“«Ἠεατκεπ αἰτεπίϊνε]γ {ο Απ Ηε]]οπὶφίῖο απἆ 
Α]εχαπατίαπ υνοτά οβθη οοουττίησ]η (ο ΤΧΧ. 
απά Όνε Ἰαΐεγ (τοε]ς ντους. 

15. ὥρα τρίτη.] ἈΒείοτο (ναί πιο ποπθ Ραΐ ἀεῦ- 
απεῄμεες {οο] βίτοπσ ἀτίηκ, απά {ενν {οο]ς {οοὰ οτ 
ἁτίπ]ς ο/ απι ἀῑπα. 

160. τοῦτό εστι.] Τηε οοπηρ]είο 86η56 18: “ΙΒ 
[είαίε οἳ (ήπσε] 5 [α βι]β]πιεηί ος] υναί γννας 
Ρτεαϊιοίεᾷ,; ἃο. 

1Τ---21. Α οἰίαίοῃ οπι ᾖοε] ΠΠ. 98 ---ὤ2., (1π 
Ώια Ηεύτενν, ΠΠ. 1 ---- 5.) Ὀτπίέ γη 5οπηθ ς]1σ]ί ἀἱί- 
{ετεποθ. Τ]ε ο]]ε[ ἀἰΠετεπορ ἶ5 ἵΠ ἐν ταῖς ἐσχά- 
ταις ἡμέραις Ῥεῖπς α864 {ΟΥ μετὰ ταῦτα, ΟΠ ΥΠΙΕΠ ε6θ 
ΓατΏιετ ο. ἜΤ]ε γνοτὰς λέγει ὃ Θεὸς ατε ποί α ρατί 
οί Ώιε ααοίαίίοἩ: Ὀα{ ατο απ ἠπδεγίίον ὂὴ Πμιζο, ἴο 
ἱπάϊσαίε {θε ρεγκοπ νν]ο 5αὖς {ῖς. 1 Ἠανε 6χρτθςς- 
εἆ πὶς Ὦγ ἁοαθ]ε Ὀτασκείδ, εις ἀἰδήπσι]σηίης 
βιο] Ἰηβεγίίοης {Γοπι γνογάς οἵ οἶαμ5δθς Ἡ]λοῬ5θ αιι- 
Ὀπαπ/{1οίγ 15 ἀουρία]. ἜΓ]ο νο ]αδί ο]αιδες ος ν. 
17. ατο {γαπαροφεά,--- ρτοῦαὈ]γ ΡΥ οἰπρ ΓΓγοτη ΠλΠ]- 
οἳγ. Αί ν. 19. γε ἵ8 Ιηβετίεά, νπίςο δίτοηρίποης 
Όπο 6εη56: Γος καὶ γε (νήο]ι 5οπιθίίπ]ος οσο τς 11 
Όνο Ο]αβείσα] Ἱνγίοτς) βἱρηίΠες φμἰπείίαπι. ἜΤ]α 
ν/ογάς καὶ προφητεύσουσι Ἀτθ πάδοά (ἴτοπι {ιο ρτο- 
οεά(πς οοπί{οχ{) Ὦγ νναγ οἳ οχρ]απαίίοῃ. ΕΙπα]]γ, 
αἱ ν. 19. πε ννοτᾷς ἄνω παπά κάτω το αἀάοί {ο 
αίτοησί]θη ελα 66η86: ποσοτάΙηρΙΥ, 6γ ατο οβί6 
{οαπά ]οΐπεςά {ο ἐν οὐρανῷ απά ἐπὶ τῆς γῆς, ἴπ ἴ]α 
Ο. Ἐ. 86ο Εκοά,. κκ. 4. οβ]ι. Π. 11. Ί]ιο ρας- 
εασο οοηίαίπς (48 ιο φοννῖκ] Τπίοτρτοίοτς {]οπῃ- 
. κ πὀτα{) α ΠρΛγ Πσιτα(]νο {. ολλικνα Ἴν οΓ 
νο είπίο οὗ (ήπσς, εν Πίο αλα] ρτεσοἆο απ ας- 
οοπΙΡαΠΥ {πο οοπαῖης οῇ (να ΝΤοβεΙαἩς ΠΑΤΙΘΙΥ, ὉΥ 
4η. οχίγαοτάἵπατγ ου Μρουτίησ οϐ ιο Μρίτ, Βαέ 
Ῥοίΐοι Ἰηπιβο]/ ἀῑά ποί (ιο απὰοτείαπά ο Β]] 
Β6Ἠ806 οῇ ιο ῥτορΏθογ α8 τοσατάοὰ ΄'α] Πορ], 
1. ο. ΠΕΠ οϐ αἱ ΠΦΠΊ0ΠΒ, Ὀοί]ν ον απά (6Π1ο8, 
|5.1πν, τοπάοτοὰ ὮΥ ιο Τ,Χ.Χ. μετὰ ταῦτα, 18 π- 

πα] εσςὰ Ὦγ ΚΙπιομί {ο Ῥο οφ μἱνα]οπί {ο νο Ἠοῦγονν 
ν/οτᾷς οοτγθεροπάΐπᾳ {ο ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἵπ 
οπου Ῥήβρασος ο) νο ΓΧΧ.: απᾶ Ὠναί 19 υπίνοτ- 
καἲ]γ στππ(οὰ ον εἶνο «ορθή ϱοπιποηία{οτς {ο ἆο- 
ποίο νο ὕππον ος νο Μομείπ, Απὸ τοῦ πνευµα- 
τος ἵψ απἰᾶ {ο Ἐο {ΟΥ πνεῦμα, 38 ἵπ ένο ἨΠοῦτονν, Ῥυι 
ἵτ τα λογ κόστη. {ο ος α εΕσ]ί αρα ίοπ αρτοςπΡ]γ 
{ο νο απο τα οΥ νά νο ννοτς, 1. ο. α ΡΟΓΗΟΗ 
ο η ρίγα, ὙΝ]ν Κῑπά οὗ αρίτ{έαα] ο οοίϱ ατο 
ππσαε, ἵ οἶσατ (Τοπη νο [ο οννίης νοτκο.. ἘἜκ- 
τῷ ἵψ, κο νο οογτοκροπάσηί ἔογπην ἵπ Οτο απ 

Γαία, μποά {ο βαρποΝέ 1ο ομδεγαπος ος να ρί 
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. λ , 5 α ο. ωθή ” 
χα και προφητευσονσιν οι νιοι υμµωγν καὶ αἲ Φ νγα- 

τέρες ὑμῶν" καὶ οἳ γεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, 
καὶ οἳ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται. 
Καΐ γε ἐπὶ τοὺς δούλους µου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας µου, 18 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐκχεῶ ἀπὺ τοῦ πνεύματός 
µου, καὶ προφητεύσουσι. Καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ 1 
οὐρανφῷ ἄνω, καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ 

-- ε - 

πῦρ καὶ ατμίδα καπγνοῦ. Ὁ ἥλιος μµεταστραφήσεται 20 
εἰς σκότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἡ ἐλφεῖν τὴν 

α Ώοπι, 10. 18, ἡμέραν Κυρίου τὴν µεγάλη» καὶ ἐπιφανῆ,. “Καὶ ἔσται, 5ἱ 
πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται. 

Ὁ Ἱη [τα 10, 98. » ανδρες Ἱσραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους" ᾿Ιησοῦν τὸν 39 

Ἱναζωραϊῖον, ἄνδρα ἀπὺ τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένον εἰς ὑμᾶς δυνάµεσι 

καὶ τέρασι καὶ σηµείοις, (οἷς ἐποίησε δι αὐτοῦ ὃ Θεὸς ἐν 
΄ « 

µέσῳ ὑμῶν, 
καθὼς καὶ αὐτοὶ οἴδατε) τοῦτον τῇ ὠρισμένῃ ῥβουλῇ καὶ προγνώσει 33 

Ἱππρατίεά. Πᾶσαν σάρκα 866ΠΠΒ {ο ΠηΕάΠ 8ΟΠΠ6 οῇ 
αἲ] οτάστα απά ταΠ]ς, απά (1π α δεοοπάατγ 8ΕΠ5Ε) 
ο{ αἰἰ πα[ίοπ8. 366 ΠΟΥ. 

-“προφητ.] Τηἱ8 πηαδέ, 1 ια Γα]] 8εη»ε, ἀθ- 
ποίθ «ρεαΚίπο πάεγ Πλυίιε ἐποαρίγαίίοπ, νπείῃθτ 
ὮΥ Ρτορ]εδγίηᾳ, . αίγίοί 5εη5ο), οἵ οἴμοτνίδθ. 
9θθ χχΙ. 9. απά Μαι. γι. 22. Της, οἳ «οα15ε, 
ἱπο]αάσς αἲ] Ώιο Ίον/εγ ἆοστεθς ο {λε προφητεία, 
(α5 ἵπ Ῥοπι. χ. 6. 1 0ου, κ. 10. κΠΙ, 5.) ἴο ἀ4ε- 
ποίο ερεακίπρ απά {εαο]ίης ἴ]νε (γαῖ]ς ο νε (108- 
Ρε!, ος ἅο.; ἴποιρ] ενεη ἴΊνετο ἰπαρίγα- 
ἐἶοπι 8 ἐπιμῃίρά. Τ]ε πεχί οἸπαβο ἀεποίες ἵπ σεῃ- 
οσα], Οιαί (οἆ ννου]ά αἱκο τουσα] Ἠΐ5 νΥΏ] {ο Ἰνοῖ]ι 
οἱά απά γουηᾳ, ἵπ α ΠΠάΠΠΟΘΥ ν]ο] ρατίοοκ οῇ να 
προφ. ]αδί Ὀείοτο πιεπίοπθά, ΠαΠΙΕΙΥ, ΡΥ υἰδίοπς 
απά 4ρεαπιδ. ) 

Τ]ιο {ΘΓΠΗΡ προφητεία πιά ὅρασις Τε ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΒ 
ΒΥΠΟΠΥΙΠΟΙΦ: Ὀὰ{ Ἠθγο ὅρασις 15 εφ ιἱνα]θηί Το ὁπτα- 
σία. Ἱπ οἶίιει οῇ νο] απ αρρεαταποθ ἶ5δ Ρίθ- 
βοπίθἆ {ο ο ΡΕΙΡΟΠ, υνεί]ετ ννπκίπρ ο ὮΥ {ταπος; 
ΝἨΘΓΘΙΒ, ἐνύπνιον ἵδ αἱνναγς α ἀτεαπη, ἴπ νο] 
φοπιθίλίπρ {5 ρτοίογπα{ατα]1γ 5ασσοφίος {ο χε παῖπά. 
Τ]ας αἱ 1 Ὁαπα. 1. Ἱ. ὅρασις διαστέλλουσα ἀεποίεβ α 
αἰκεῖποί γουεἰαἶοπ Ὁγ εαρογπαί(ηταὶ αρρθαταποςθ, ἵπ 
οΡΡΟΒΙΠΙΟΠ {ο νο {ος ἀἱγεοί τενε]αίίοι Ὦγ ἀγεαπαβ 
οἱ ο νετννίδθ. ἨγΠΗ τοβροοί {ο Όιο ρτεδεηπί ρᾳ5- 
κασο, ἴ]ο ὅρασις Ὑνά8 ΠΙ]Π]]οἆ ἵπ πο οπκο οἱ ί. 
Ῥαυ]: νο ἐνύπνια ἵπ Ὠναί οὗ δε, Ῥοΐοτ. Ἰγ]αϊ 18 
βαἰά αἱ ν. 19. ννας εἰσπα]]ν Πα]β]]οὰ Ὦγ νο οοπηπ- 
πἰσα{ίοη οὗ νο Βρίγ ια] Οἶβς, πιοπϊοποά ἵπ ἴἶα 
Λοῖς οΓ "ιο Αροεί]ος απά Πρίεί]ο». 

19, 50. Έτοπι ἴῃοςο νογεος νο ατο ΟΠΊΥ {ο Ἱπ[οτ 
Ον νο ονοπ{5 Ίσγο ρτοά]οίοά νν]] ἴπκο ρ]ασο αἲ 
{ιο ἐἶπιον οἳ πο ἈΤοβείαμ. Βαΐ νπονογ (που αγο 
ιο ὃο τοβοτγοά {ο ο [γαί πάνοηί οὗ ουσ Τ,οτὰ αἲ 
Όιο ἀοθιγασίίοῃ οὗ /οταβα]οπα, ΟΥ Ἠῖς φεεοπά αἲ ἴἶιο 
4αγ οὗ Παάριησηί, Ο οπιπιθηίαίοτς ατο πο αστοσά. 
Τ]ου ατο οχαοΙ]γ ρατα]]ε] ο, απά παπί οἳ, παν 

τπαρς τοφυτο, 1]χο βπΠΊθ πποάς οὗ οχρ]σσίίοη π8 
ως χχὶν. 39, "μαίκο χχὶ, 20., νηοτο 9οο Νοίσα, 
Αἷἶμα καὶ πῦρ πτο Ά Γογππυ]α οχασ!]γ ρατα]]ο] {ο οἳς 

ππά διοογά, Ἔ]ο ἀτμίδα καπνοῦ 18 σγαρλίο, απιὰ 
οοπιρ]οίος [ο ρίοίηγε οἳ ἀονακίαίίοη. "Ἠμέραν 
ἐπιφανὴ ἀθεποίος α ὀπγ ποϊαυ]ο Γοτ Ότο γἱκαίίοη 
οὗ ος ρυπΙκἨπησηί οἩ πο σ]{γ, απά Ὀνοτοίοτο 
(ογδίο, 38 Όνο Ἠεύγονν ἵ τοπάοτοάς Ὀνουρὴ Ότο 
{οτπποΥ 86Η96 9 ἠκείσηθά [ο νο ννοτὰ ΝΤ} η 
οἵιε; Ρ8β84ρες 

2]. πᾶς ὃς ---σωθήσεται.] Τ]νε Ὀεδί  οππππεηία- 
1οΓ8 αγθ αστοςά, ἴ]αί ἐπικ. τὸ ὄνομα Ίετεο ἀεποίεθ 
τορίοις Ἰπνοσα{ίοΠ, 38 α ἀῑδοίριε οἳ Ομτίκι, Ὁγ 
εππὐτασίηρ Ἰἱ τε]ρίοῃ. Σωθ. ἀεποίε» ποί {εππροταί 
ἀε]ίνεταπςς, (10ο ννλίοὮ ΠΙΑΠΥ τεςεπί (οππππεηία- 
ἴογ οοπβπο 14), Ὀαί ερἰταα] ἀειίνεταπος, Ὁν οθ- 
Ἰπστοσείνεὰ Ιπίο νε 1 οογεμαηῖ, απ (πεγεῦγ 
ραῖ Ιπίο Όνε νναγ ο) κα]ναίίοῃ. 

22. Τμο Αροδίε, αΏετ Μανίηρ 8Ἠουνη ΌὨναί α 
Μαυίομγ Ἰπὰά Όεετ ρτοπαϊκεά, νο ϱου]ά βανε {ο 
Όνο ατογπιοςί Ἰἱς Παπά] ννοτήρρετς, εεάς 
ιο ἵατη Οπεῖτ αἰζεπίίοῦ {ο νο ρταπὰ εαῦ]οοί ο 
Μής ἀἰδοσιτδα: ελονίηρ Ὠναί ευ ος ΝΑΖΛ- 
ΕΕΤΗ, Τοπ νεγ Ἰανεο οτασοϊβεὰ, ἶ5 μαῖ ρει- 
8οµαςθ, --- ναί Ἶνε οορκηρο ιο ὃς εαοὴ ὃν 8 
ΤΟΒΙΤΓΘΟΙΙΟΠ {ο Ἠ{α : Ροϊηίηρ ου ἴηε ργροφες 
{ος ννμῖοῖ Ίο να ταῖφεὰ οπι ια ἀεαά. Όπ 8 
ἱ θηρταβεὰ α ποίῖοε οΓ νο ναλά1τγ οῇ πο ΡεπεΓ- 
αἱ ευἰάεποε Ἱπ [ανοιτ οῇ ὴεθικ)ς ΜεκείαηδλΙρ, απά 
Όντο παίυτο οῇ Ὠναί ενἰάεπος. Τε 19 «α0]οίπεά 
Οναῖ Οχ]8 νο. πι 18, μη ντε» -----ᾱ ον ντα 
ΒΙΡΤΕΠΙΘ ἀῑση]ίγ, νν]ο Ίνα ἱ η- 
ἴοοις οΠυείοη ος {ιο ἨΗοίν βρίηής, 38 η 
Όνο οὔεοίς νήσο] {π6γ πονν 89ο απά Ἰνοατ, 
Ἠίπα, ἴοο, νε ννοτάς οἳ Ῥς. οκ. Ἱ. αγ ππεπη; 
νηίο]. οί οννη Παδὺής τε[ετγος {ο νο Ἀ{εκεία], 
Ἠοηςε (11ο Αροεί]ε εοπο]ιἆες) 1ου παΥ Ὦε α- 
φγοά ναί ως ᾖοφας, νν]οπι νου Ἠπνο ογασ]βεὰ, 
18 πε Τ,οτὰ απά ΟἨτίκί αρροϊπῖιοά ο) Οσ4. 

Βιΐ {ο οοηβἰἀετ ο Ῥράβεαρο ἵπ ἀεία], Όνο 
Αροβί]ε αἀάτεςθες (ἶνοπῃ Ὦγ ἴἶνα --- Γογαοί- 
ρα, 8 Όνο πιοδί οοποΙ]αίοτν εου]ά εε]εοῖ. 
Ναζωραῖον 18 δυυ]οἰποά {ο Ἰησοῦν, Ώεςαυφθε Τη ΠπΘΠ- 
εἰοπίπς Ἰή8 παπλς ἴἶνας Γογπια]]ψ, Τξ ννας Ῥτορετ ἴο 
πάά, νν]γαί Ἠπά Ιπάθος Όεσσπιο α αδηα] αέίνε, 
9θο Ματκ χνἰ.θ. Λος Π, 6, κ. 98. απᾶά Νορ οἨ 
/ολη 1, 40. χὶκ. 19. 

--- ἄνδρα ἀπὸ --- ὀννάμεσι.] ἜΤ]νε οοπείταοίἶοη 18: 
ἄνδρα ἀποῦ. εἰς ὑμᾶς ἀπὸ Θεοῦ, “' α πιση αρρτονοεὰ {ο 
γοι οἩ. Όλο ρατί ο) Οοἆ [το ἵνο α Ὠ]νίηπε -- 
ὃν εἶπης, ἃο. ΟΡ Οἠν 8οηφο ΟΓ ἀποῦ., Ὦν νν]ήοἩ 

οπής {ο ἀρπιοπκίγαιε οἵ ενίπο», 6ΧΑΠΙΡΙΕΑ ατθ 
πάάνσθά Γγοπα ἴἶνο (Ἰηκείσα] Ἠντίίοτα, Ὦν ἈΥρκο. 
Δυνάμεσι, τέρασι, ππὰ σηµείοις, ΔΤ6 ἨΘΛΤΙΥ ΑΥΠΟΠΥ 
ΠΙΟΙΝ, Ῥηι οοπηθήπος {ο «/ρεηρ ιο χο βθΠ8ο; 38 
πο]αδίηα ονοτν «οτί οῇ 

35. τῃ ὡρισμένη βονλῃ καὶ κ Τ]νο Ῥοςέ 
ϱ οπηππο η πίοτε ατθ αμτοθά, ώρισμ. Ἂ 
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τοῦ Θεοῦ ἔκδοτον λαβόντες, διὰ χειρῶν ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλετε᾽ 
ο Ἱηΐτα ν. 95. ς . λ.ρ ’ υ 2 -ϱ ΄ , 3 .- 

94 "ὃν ὁ Θεὸς ἀνέστησε, λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ Θανάτου, καθότι οὐκ ἠναθις 
π- . ς 3 2 - 

26 δυνατὸν κρατεῖσθαι αυτὸν ὑπ αὐτοῦ. 
ος ΄ 3 ὅ 4. 10, 

ἆ Παυἲδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν αι ὸ 
Ἴ8ρ: 84, , . ͵ αν νο ᾿ .. ὃκ)ατ.αι. Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν µου διὰ παντὸς, οτι οπι, 4. 24. 

- ως Δ » . ἀδ. 1]. 

9 ἐκ δεξιῶν µου ἐστὶν, ἵνα μὴ σαλευθῶ' διὰ τοῦτο εὖὐ-ίουςδ., 
5 

’ ς ΄ Δ λ ’ ς -” , ἃ 15. 15. 

φράνδη η καρδία µου, καὶ ηγαλλιάσατο η 7λῶσσ α ἔοοι 4. µ. 
ς ΄ αν 

µου” ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ µου κατασκηνώσει ἔπ ἐλπίδι. ΕΡΗ. 1. 90. 
οἱ. 2. 12. 

. 1 Τ]αςῬς. 1. 10. 
51 Ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν µου εἰς ἆδου, οὐ δ ἑ ευ. 120. 

ἆ Εεα. 16. 8. 
-- 39 

β8δώσεις τὸν ὃσιόν σου ἰδεῖν διαφθορά». Εγνώρισάς 

μοι ὁδοὺς ζωῆς" πληρώσεις µε εὐφροσύνης μετὰ τοῦ 
ε1 Κίησςο. 10. ” 3 . ω ος . 

20προσώπου σου. 'ἄνδρες ἀδελφοὶ, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παῤῥησίας πρὸς ἐς μόνο. 
ες -» 9 -- ’ 4 )] /’ 8. Α λ / Μεν κ Ν 
νΌμας πεοι του πατοιαρχου αυιο, οτι και ετἐελευτησὲε αι εταφτ και το / 

Ώιε ἀρθίετπιίπαίθ, απά οοπβδεφιοη!ί]γ, ἱπιπιπίαδ]α 
οοιηφεἰ οὗ ἀοά: απά ἴ]αί προγνώσει βἰση]βες 4ε- 
ετεε; α εἰσηϊβοαίίοῃ ΟΟΠΙΠΠΟΠ Ροίμ {ο Ηε]]επίκίίο 
απά (1]αβδισαὶ (τεεκ. "Εκδοτον δοῦναι ΟΙ λαβεῖν 
ἀρποίε {ο σῖνε μμ, οἵ τεεεῖυε, αἱ ἀἰδετείίουι, {ο {γεαί 
αἱ οπε’5 ρίρακιγε. Της εχρτεβδίοη διὰ χειρῶν ἀνό- 
µων 35 οοπ]οῖπεά ΙΓἩ τῇ ὡρισμ. βουλῇ--- θεοῦ, 18 
πιεαπί {ο : Ὠιαί ἀος”5 «οιηΒεΙ5 απά ἆεοτεςθβ 
ἀῑά πος νε {θ 165 οἱ σα]]{ ἵπ ρα Πἶησ ᾖεδιφβ 
{ο ἀεαί]ι, εἶπος {16Υ Ίνετε 51111 {τεο ασεπί5. Ῥοππε 
τοπάος “' να Ἱαπάς οὗ πε βἴπποτε,” 1.6. ἴ11ε (1επΠ- 
θε. Βαιῖ Εναί 5επ8θ υγου]ά τθφμΊτε τῶ ν ἀνόμων. 

αντες 8εῖ]. σταυρῷ ἶ5 αἀεὰ {ο 5Ἰονύ Ε]ναί λα 
ραπ {ο ἀεαί]ι ννας ὉΥ ἴἶνε πιοδί οτε] απά ἴρπο- 
ποϊπίους πιοάθ. 

94. λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θαν.] Τῆο Ῥεςί Οοπι- 
πιεηίαίοτς, απεϊεπί απά πιοάγη, αγ ο{ ορίπΙοἩ 
Εναί ὠδῖνας ἀεποίθες ποί ραΐπς, Ὀιί ῥοπάς; α εἰσηὶ 
βεαίίοῃ, Ιπάθεά, 5οατοθ]γ Κποννη ἵπ {πε ϱ]αδείσα] 
νυ{οτ», Όυί οσσουττίηρ ἵπ Όια ΤΧΧ. ἜΤηϊς Ιηίετ- 
ὔ , Ώνθυ 84Υ, ἶ5 βαρροτίεὰ ὮΥ πο Γο]]οννῖης 
ύσας, απά επροεΙα]]1γ Ὦγ κρατεῖσθαι, απά 5 ο0Ἡ- 

Βτπιεά ὮΥ οετία]η οἴιοά Ὁγ Ὑγεί. Βυαί 
Όιαί λύσας πηα ὖς ππεαΠ γοπιονεὰ, νου «ΠΥ 
αἱηκίοη {ο α . ἶν οἶθαι [γοπα νν]ναί Τ Ἰανεα πη- 
ποίαίεά οἩ {θ ννοτάβ λήσιν τῶν δειµάτων ἵπ Τηασγἀ. 
απ, 101. Επρὶ. Τταπε]. Τι 19 Ὀερί, πεγείοτε, ἴο Τθ- 
εαἱπ νε 6ΟΠΑΠΙΟΠ ΥΕΓΜΙΟΠ ραΐπα, απά ππετε]ν 51ρ- 
Ῥορε (ναί ἵπ κρατεῖσθαι Όιοτε ἵδ 4η αἰ/ηκίοπ ἴο 1]ιθ 
ποίίοη οἱ εἰσα ᾖαπάς, α5 ἵπ Ἐίαν, Η. Λ. 12. 5. 

τῶν ὠδίνων λύσαι δεσμούς. τε οΟΠΙΠΠΟΠ ΥοΓ- 
εἶοπ 19, ἵ Επά, τείαἰπεά απά ννε]] ἀε[επάεᾶ ὮΥ 
Τΐμπα, ἆς 8γπ. ρ. 196. 

---οὖκ ἦν δυνατόν.] Ἱπαριππο]ι 45 Ἠε Ἰναὰ [ο ἵπ 
ᾖομπ ν. 50., απά να πο “ΡῬτίποε οἱ 

Π[ο” Έοι νο δυν. ἵ9 ἴακον ἵη Ρορια]ατ 8οη»ο, 
{ο ἀεποῖα, 9 Βου οχκρ]αίης, “ Ἱπροβείθ]ο, οοη- 
κ ννον νεο Πγ οἱ Ηία Ῥοτεο, νο ηα- 
ἴπτο ο Ἠΐα απ πα, ο ροτίοοίίπσ οὗ Ηϊν 
που, νε ρπτροµο οἱ Οοᾶ, απάἀ πο ρτεδίο ίσης η { σοποστηΐηᾳ,”” οἵ “νι το[ετοηςς 

τ 0 -- Ῥνωα νο ργίπια γή ος 
αγη, 0 οπππνεηίαίογη Ἀτο πο Ἀαρτεσὰ, Τ]ο 
οππίηοπε ἔρτν Ίνπνο Ίοπᾳ Όσοι ο 

Οήν Τ00Υ Ῥκαίπι Ίαν ἵπ ΠΙΛΗΥ οἱ Τί 
βῃς, οπο ΕΠογίζα!, οἳ Ὠπανία, 

4 .. ο ας πα, 
ΠΙΑΥ που, ΙΓ κος ἵπ ογάρη, 

 ΡΠΠΙΑΓΥ 1η ἠσιψογίασις κ Ἡ ενου]ά οσα ενπί 
κ ο Μον 

ε Ἠοτο κρπίβον “(ο 

ης Ἡ 

Ῥ6 5ο πιπά[α] οἳ ας {ο 5οί αἱναγς Ῥείοτο 15.) 
ἜΤπε Αοτὶςί ἵν αχρτεδείνο ο{ γν]αί ἶς ρετρείια]]Υ 
απά Παβιίπα]]γ ἀοπε. ΒΥ {ιο [ιογά ἶ πιθαηί Ἠὶ8 
Ροννετ {0 5αν6. ἜΤ]6 ν/οτᾷς ὅτι ἐκ δεξιῶν µου ἐστὶν 
αγο Ιπίεπάςά {ο 5ου 1π νν]ιαί σι πο Τ,οτά 18 
οοηφἰἀετεά, ---- ΠΙΠΕΙΥ, 48 α Ἰιείμεγ. ΟΗ Όνεδο 5οπηθ 
ὑπ] απ α]αδίοη {0 {1086 παράκλητοι, ΝΠο 5ίοοά 
85 αΠΥ οπε᾿5 αρροτίετς ΝΠΕΠ 1ο να ὈτουισΠί ἴο 
ἱτία], νγς ΠΊαΥ ΟΟΠΙΡΗΤΘ {6 παρακελευστοὶ καθήµενοι 
πιεηίίοπεά ἵπ Τ]σγἀ. ΥΙ. 19. "Ίνα μὴ σαλ., “' Ὠναι 
1 5ου]ά ποί 5αοσιππῦ ος {411 απἀετ σα]απα(γ.ὁ 

26. εὐφράνθη ἡ καρδία µου.] Τηϊ απά ἠγαλλ. ἡ 
λῶσσά µου αἴθ πιεαηῖ {ο ἀεποίο οτίγεπιο ]οή, ΡοίἩ 

ᾗοατίζο]έ απά οχρτθβςεά. ᾿ἸἘΕπ᾽ ἐλπ., ΠΠΠΕΙΥ, ος 
Ῥείης ταϊφεά. 66 Ῥοπι. υΗΙ. 21. 

21. εἰς ἆδου] 8ο]]. ὁόμον, ΟΙ οἴκον. 6ο Νοίες οπ 
Μα. χν. 18. Τμαίκα κν η], 22. ν. 91. Οὐδὲ δώσεις, 
«έποτ υνί Όιοι δαΠεγ.. Ἐοχ διδόναι, Ί]κα νε Ηεὺ. 
[12 ἀεποίθθ δοΙΠΘείΙπιε5 ποί α Ῥ/]ιηδίσαί, Ὀαί α 

πιογαἰ β]νίηα. Τὸν ὕσιόν σου. Τη, ὈΥ Ρεγπηϊβείο, 
5 αβ5αα]1γ τεπάετοςά “ΤΗΥ ρίοις ννογεμρρογ:) α 
86ἨΏ8θ Πίο] ΠΠΣΥ νΘΙΥ ναι] εί Ιλαυία, Ῥαί πο 
ιγίκή, ντι τοίθτοηος {ο ννοπι ιο 86ηΏ56 πιςε 
ῶα, «πιο ΥΠΟ απι ργθ-οπαΙπεπί]γ ο {]οίὴ οπο 
απά Ειΐπο, 45 απ]εά {ο Τ]α6Ῥ ἵπ ιο (οἀμοαά.” 
Ἰδεῖν διαφθορᾶν, “' ἵο εχρετίεπος ριίτο[αοο, 
1. 6. ἴο Ἰε 9ο Ίοήμ αν {ο Ὦε οχροβεᾶὰ Ώπετείο. 

28. ἐγνώρισας --- νωὴ Ἠοπάος, “ χοι Ἰαδί πιπἆθ 
Κπονι (1.6. οροποά {οτ 9) ρα οὗ Π[ο,1.ο. 
Ότο ππεαης ο ανοϊά(πς ρογπιαποπί ἀθαί]ι, απά αἲ- 
(αἰπίπσ απίο Ἠ[ο. "Γιο ποχί εἸαμδο αἀνογίς {ο ο 
βίπίο οἱ σΙοτγ, απά (ο [η]ποςς οῇ]οΥ νε] «ου]ά 
επσσςεθᾷ {ο εμας“  οαγί]γ τασς νν]]ο]ι ννας 5οί Ὀο- 
{οτο Εἶπα ς ) αΏετ νν]]ο]ι Ἶο εἰοι]ά εἰί ἀοννῃ αἱ {1ο 
τίση παπά οὗ ἀοἆ, απά οο Ῥ]ομκο νι 9 ΙΠπΠΙθ- 
ἀῑπίο Ργ6βεηοθ. 

20, Το Αροβί]ο πονν ρτοσθος {ο οραὈ]{κ]ν απ 
πγσαππσοπί (τορίίησ οἨ ἴ]ιο ροβ {ο Ολα νο Λ1ε9- 
ία] 1 ππσπηί ἵπ νο Ενα]τα 1π αποβίίοπ)ς απά ί8 
Πο ἆοον ὉΥ (ποἰ]γ οποοµμ{οτίπς απ οβ]οσοἴίοη ννμ{ο]ι 
πρ Όο πππάο ---ᾱ. 4. Ἴ]ορο ατο νο ννοτά οϱ 
Γωνία, απά ατο {ο Ὁο αποιβίουὰ ο Λι, ἵπ 
πημννοτίης νν]ήοἷι νο Αρονί]ο Γπίτούασςα 1ο ΠΙΘη- 
ση οῇ Ὠανίά ἵπ νοτγ τοµβροσ(βα] Ἱπήπσπασο, σα)){ῃ 
Πάπα Ῥπαίγίατο,  Ε πιαγ ος ροτιπ ο (καγς ο] 
(γου]ν το το] γοι οοποστηῖης νο Ῥαιτίατο) Ὠανίά, 
Οναί νο Ῥοι ἀῑσά παπά ννην Ὀατίος, παπά Ἠΐς κορι]- 
οἵντο τοπιπίηε απίο Ον ἆπγ. Απ αν ΏὈανίά ἀῑοά 
ναμ Ῥασᾶ, απᾶ ήν θοῦν οχκροτίοποσά οοτταρίοη, 
κο (ο ]οννοά ναί, ἵπ νο ῥπκκασο αἀνοτίοά (ο, Ἰν 
οσα]ά πο Ἠανο βροκοῃ ο ἠήπνοί/, 
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ἹὍμο  τ µνῆμα αὐτοῦ ἐστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης. {Προφήτης οὖν 30 
« ΄ 9 ᾿ . “ 5/ ” ” - ς . - - 

υπαρχων, καὶ εἰδως οτι Οᾳκῳ ὤμοσεν αὔὐτῳ ο θεος, ἐκ καρπου της 

ἀναυτήσειν τὸν Χριστὸν,] καθίσαι ἐπὶ 
τοῦ θρόνου αὐτοῦ, " προϊδὼν ἐλάλησε περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, 81 

ὅτι οὐ κατελείφθη ἡ ψυχἠ αὐτοῦ εἲς ὥδου, οὐδὲ ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδε 
- ι .] ” » στ - Ίοῦτον τὸν Ιησοῦν ἀνέατησεν ὁ Θεὸς, οὗ πάντες ἡμεῖς 39 

ἐσμεν µάρτυρε. ἸΤῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς, τήν τε ἐπαγγελίαν 38 
- 4 ’ - . - - 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος λαῤὼν παρὰ τοῦ Πατρὸς, ἐξέχεε ποῦτο ὃ νῦν 

Ῥν, 189. 1]. 
ω [κα 18. 94, 

.] ’ .] ” 3 .] ’ 

οσφύος αυτου [τὸ χατα σάρκα 

Ε Ρκα]. 18. 10, 
απίτα 19. 95, 

’ 

διαφύθοφαάν. 

Ώ Ῥεα]. 110, 1, 

20. Τη 8 απά ια ποχί ἴννο Υογεθε ἴἶνο Αροβ- 
η ἀταννς σι νο ατραπηθηί, Τ]ε 96Η86 πιαγ ὢα 
Όνας εχργοβεο: "Νο ο Ροῖηπσ α Βτορ]οί (1.9. 
οπς οπάονοά να α δαρογπαίατα] Κπον]εάρε οἳ 
Γαίατο ενεπίς), απά, ἵπ ελαί αααΗ(γ, Κποννίηρ πα 
(οἆ Ἰιαά ννοτη α βοἰειππ οαίἩ {ο Είπα, ναί Γοπα 
Όια [παί οὗ ή Ἰοῖπς (1. 6. οπα Ἰήδ ῬοβίογΙγ) 
Ογ]ςέ αἸου]ά, α5 {ο Ἠΐ5 Ἠππιαπ παίμτο, ἆθβορῃά, 
ἵπ οτἆοτ Το δἷί ος Πὶ8 {τοπο: Ἰ6, [ογεβοεῖπς 18 
ογοηῖ, 5ροΚκο (1π ιο ραβκασο ἵπ απθείοπ) οῇ Ίνα 
τακυττοσί]οη οῇ Οιγίδ, ννπεῃ ο καἷά ναί Ἠῖ8 
βου], ἃο. Όπ Οπής Ρτοπηίςο 5εο 5 βαπι, υἱ], ΤΗ] ---- 
16, απἀ ΏΌιο οἴ]νεγ ράβκασος αἀάποθά ἵπ νο τεί[- 
ετεπςςΒ. Τ]ο οχκργεβδίοι ὄρκῳ ὤμοσε, 35 αρρ]ίεὰ 
ιο ἀοἆ, ἀοποίθς οπ]γ «« Ηϊ5 ἢχεὰ απά Ἱπιπιπίαρ]α 
ΡΙΓΡΟΡΟ,”” φαπιοΓἰςκἰπιὲ ργοπιϊκτί. 

ἵνα ννογάς τὸ κατὰ σάρκα ---- Χριστὸν Ύνοτο τε]οοί- 
οἆ ϱγ ΜΠΙ απά Βοημ., απά οπποε]]εά Ὦγ Οτίεδὺ. 
ππά Ἀπαρρ.. Βαΐ Όιε απ οπγ Γος Επίς οπακείοπ 
18 εχοθεάίησ]γ απια]] ---- οπ]γ επαί οῇ ἴητεο ΜΒΑ.: 
Γοτ ια τεπάϊησ οῇ πε 0οἆ. ϱσαπίαῦ. 15 ο οπιεπιία- 
ἐἰοπο. Απά ἴλαί ιο ννοτὰς ννοτο Γοτπιοτ]ν ἵπ ναί 
Μ». 19 ρ]αΐπ, Γγοπα ἠιεῖτ Ροῖπςσ Γουπά ἵπ {πο νεη- 
εταθ]ο {,αἰἶπ Ἐεγείοπ ννλ]ο] ποσοιηραπίθ6ς πε ΜΑ. 
ΟΓ ενα (τεε ΜΜ 5. ννπ]ο]ι αγο κπἰὰ πο {ο Ἠανο [ο 
ννοτάς, ειο Βατ. 1. ἶς ο πο απλο γ. ἜΤ]ε οί]νου 
ἵννο (πε (0ο. Λ]οχ. απά νο 0οἆ. Βρ]) 3Τθ ΝΟΤΥ 
αποϊοπί ΝΤΑΗ., Ὀαί Όδατ ροτροίια] ππατίκς οἱ ενα 
Πὐογήος {ακοή ντ] οτη 9: 5οππθ Βι0]ἱσα] ΟΙ άσς 
οὗ απ οατ]γ ρετῖοᾶ. ἜΤ]ια ννοτάς ατα Γουπά ἵηπ αἲἰ 
Όιμο οὔιε; ΝΤΒΒ. (ποί νοτγ [αγ ε]λοτί οῇ 200) ἵπο]ιά- 
πσ ιο πιοδί αποϊεπί οἳ ΝΤΡΕ., Ἴνο «σα. Ἐαείσα- 
1118, πα (α8 Ὢνα Ἠανο 5εοπ) ο (σα. ϐαπίαῦ. 
Τ]νας νο ετίεγπαί ονἰάσποο ΓΟΥ ἴἼνα οπαἱββίοη 1π 
αωορίίοη 15 οχοσοάἴπσ]γ εἰἰσΒί. ΑΝ ἴο νο ὑπίεγπαί, 
Ιτ ἵ8 [αγ πποτο ρτοῦαβ]ο ναί νο ννοτὰς «Ἰλου]ά Ἠανα 
"δεν οπηζέοὰ ΤΠ ἵννο οἵ ἴητου Μ88, Ὦγ ασοοϊἰἀοπί, 
ΟΥ ΡοΓΊιαρς τοπιονοὰ ἀθείσπος]ν ὃν Ρο]αρίαπα, Ίνα 
Όιαί Όνου αοπ]ά Ἰανο Όδοῃ Γοἰκίοά Ιπίο αἲῖ ἴιο 
οὔιεγ Μ35. ἜΤ]α ενίάεπςοα, Ιπάσθὰ, οἳ ιο Ἐεγ- 
ΦἱοπΦ ΠΑΛΥ 86ςΠΑ Πποτο ἵπ [πνοιτ οῇ νο ΟΠΙΙΒΒΙΟΠ. 
Βιΐ Ἰοί 5 οχαπιίπο. Ἴ]οςο Ὑοτείοπς ατα (να 
ΡΓιπίοά Ἁγιίαο (Ροε]ίο), νο Ὑα]α.,  Οορί., 
Αὐλίορ., Άγ, απά Αταῦ. οὗ Ετρεπίμ8. Νο 
Όιοισὴ Όλο ργἰπίρά Ἁγτίας Ίνα επι ποῖ, γοί ιο 
Μ5»., Τ απ ἴο]ά, λαῦο,. Απά, αἲ αἱ] ονθηίς, ἴθ 
η λοΓ1{γ οῇ νο Ἁγτίας ἴπ 1ο «4ος απά Ερίκίζες ἵς 
(αγ Ἱπ[ογίοτ {ο ναί ἵπ πο Οοβρο]κς ἴ δείησ 54ρ- 
Ρονεᾱ {ο Ὁο οὗ α πποτο πποάρτη ἀαίςα, παπά {ο Ἰανο 
Ὄθε} βοπποίἶπιος αἱιοτοά {τοπα ιο Ὑαὶσ. Το α- 
«οί οὗ νο ές. ΠιΥ δεοπ ννοἰαλίγ Ὀαἳ ἰτ 18, 
ἵπ Γαοί, ποῖ 5ο ἵπ οπκος Ίικο ενα ρτοδοηί, Ἠηογο ἰέ 
8 υπεηρροτίοά Ὦγ πο αποϊοπί Παΐς, Απά ΟΌναι 
ἴἶνο ννοτός ννογο ἵῃ {/ιαί Ὑοτείον, ἵ9 Ρ]αΐϊη ἔγοπα νν]ναί 
ἵ9 Ὀτουμ]μ (οεννατά Ὃν Ῥαυα1οτ, Ἀθο Μανὶ απά 
Νοϊαπ, ρ. 900, νο αα]νοτίίγ οὗ ο οὔιεν Νοι- 
βἰοΠΒ 18 ί Ἰοπάστ. Α {ο νο Γαήλργα, 8ΟΠΊΘ ο 
Όιοσα, ἱπάεοά, αἀάαςο νο νογκο νν]λουί Όλο ννοτός 

ὑμεῖς ῥλέπετε καὶ ἀκούετε " Οὐ γὰρ 4αυϊδ ἀνέβη εἲς τοὺς οὐρανοὺς, 34 

1π απερίοπ. ἘΒαΐ οἵπεγε (45 Τ]πδορ]ιγ]., Τνεοᾶο- 
τεί, απά κ ην ν./ 0Ἰγγδοςί.) οἶίο ἴἶιο νεγεε το ((]ι 
ἴποδο Ἰνοτάδ. Απά ἵπ Όπο Επίετς νο ενἰάεπορ 
{οτ ἐπφεγίίοη ἵψ πιασ]ι ΦίΓΟἨΡΕΓ ναι {ΟΥ οπικκίοη ; 
εἶπος οἶίπᾳ, α ἴΠ6γ ρετρείμα]]γ ἀο, [γοπε ππεπιογ, 
Όπεγ οΏνεη οπιῖ{ γνογάς, εδρεςἶα]]γ 5πο] 45 ατε πο 
{ο Ὠνεῖτ ΡΗγρο5θ. Ἠείητιο]ς απὰ Καῑπ., Ιπάεεὰ, 
εθεκ απ αγσιππεπί Γοτ Οιεῖτ οπιβείοη ἴτοι ἴἶνθ 
πνοτάς Ῥοΐπσ νατοπε]γ Ρ]ασοά {π ἴο Μ35. Βυι 
Όπο (τα ἶς, Ὠναί ἵπ οΠΙΥ 6οπᾳ6 ἴνο ος Ότεε ΜΜ». 
5 (Ἴετο α ἰταπβροβίίοἨ, ονἰἀεπί]γ Γτοπα πε σπΤ6- 
Ίοβεηοςς ο βοτγίροςς Νίο], ο οοιτες, ῥγουες ποί- 
ἴπσ. ΑΝ {ο Ονεῖτ ατσαπηεηῖ, Οναῖ Όλο οπα/βείοη ΟΓ 
Όινο ννοτάς Ργτούυσθς α ππογε αἰ[οιιέ τεαάϊῖπᾳ, απά 
Όνοτείοτο πα πποτθ ΙΚ6]Υ {ο Ὁε ρεπαίπε, 1 18 οϱ 
ρτοαίετ νγεϊσηε, Ὀί Ὦγ πο πιεπης οοπο]ηκίνε; Γο 
εναῃ {ια Οτίῆσαὶ Οαποῦ Ίνας 185 εχοεροη». 
οαπποί, Γογ Ἰπείπηςσς, ννε!] ς {ο ο.φες κο Όπο 
Ρτοδοπέ, Ἡ]γετο ἴπο πποτο ἁἰ[βιοα]έ τεπάίπῃ {5 ουπά 
οπ]γ ἵπ {προ οἱ ρε ΝΜΘ5. οαί οἳ α νετ ρτεαί 
πυπηῬθτς {ΟΥ Ἴνοη 1 ἵδ πιοτο Ῥτοραῦ]ε ναί Όνο 
ντο ἵπ απθείίοηπ 41086 {Ποια αἰεγαβίοπ, ἴἼναη 
Όναί α [η]κο τοπάἶηᾳ εου]ά Ἠανς οτερί Ιπίο αἲ] Ὠνα 
οίιετ Μ88. Απά ΙΓ ποθο {ιο ΜΒ5. Ὦς 5αοἩ ἃ8 
προυπά ἵπ απααΏιοτῖχεά απά ταδῃ αἰἰεγαίίοης ο 
α1] 5ογία, ο φυβρἱοἴοπ ο α)ἰθτα{οη ἵπ 84ο] α 6888 
5 στοπ!1γ Ιποτοιπςοά. Ἠονενετ, ἵ ππεαη ποῖ ἴο 
5αγ ναί Ότο γνοτάς οπΏ έζυείη ὃς πβεετίεὰ {ο 
νο ροπαῖπο. Ἰα πιικί 5ου {ο ἱπιραίο ῥαά 
Γαὐδι, απ]οςς οἩ. ἴἶνα είτοησεςί ονἰάεπος : παπά α8 
Όνο ννοτὰς, ΙΓτεπιονεὰ Ὁγ ἴἶνο Α]οχαπάτίαν Οπίάσς, 
τηαεί Ἰανο Όσδοῃ τοππονεά ἵη οτάετ ἴο ευρρτες απ 
ονἰάσηςο {ο ελα ὨινΙπίγ οὗ Ολγὶκί (α ενσπχα νήσο] 
νο ατα ποίῖ οπαβ]εὰ {ο ῆςκ οἨ ἴηθ8ο Ρεγοη8), 5ο 1 
πα πάμοθά {ο Ἰνεεϊταία ; απά ανα (νογε[οτο ρ]ασεά 
Όνο ννοτὰς ννλήη εἰπσίε Ὀταςκοις. Τ]ο ἠπφεγίίοπ ΟΕ 
Όνε ννογὰς πιαγ ὃς ποοοππ{θὰ Γοτ λος πως 
πἨΥ Όαὰ βαἲ]ν οἩ ἴἶνο ραγί οὗ νο νο Ιπίτούιςο 
Όνοπας φἶποο {Ἠ6γ παὶρηί ο Ὀτουρηί ἴπι ο- 
βγεί Χριστὺν, ἴθη ἀναστήσειν, ἃπιὰ ρω 4 τὸ κατὰ 
σάρκα [ΤΟΠ ἴο αιαταῖη, νηετε ἴΐ Ἠπά ρα νου. 
ποῖοὰ {ποπ Ῥοπῃ. ἰκ. ὂ. ὧν οἳ πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὅ 
Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα. Απά ἱ Όποτο 18 8Ο0ΠΙΘ- 
Όνης {ο οοηίσηαπςς Ον] ἵπ εἶνο 55, 

99, τοῦτον τὺν Ἰ. ἃο. Τ]νο εὐἰάεποε Γοτ (ή τοβ- 
υγγοςίίοη. ἵς πονν ἴουσλεᾶ οπ, Ὦν αὐνοτίῖηρ πο 
οπ]γ {ο ἴἶνο ροβἵνο {οβίίπιοπν οἳ νο Αροβί]ος 
ἀἰκοίρ]εα, απ οίοτ εγε-ίπθβεος (15 οοηίτας 
οι α 1ραπέ οΓ ενἰάσποο Γοτ λα αββοτίῖοπ ο νο 
/οννα, ναί Ίο αἰά 9οο οοτταρίίοπ, απά ἀῑὰ ποί τὶςο), 
Ρα {ο ἠναί ἐκ πιοῦΥ οῇ Ἠὶς τοκιτγεο(ίοη (απά οοη- 
βοηποπί δνως μιά δημ... Ὁγ Ἰής εχαἰαίοπ 
(ο Όνο τὶρΏῖ παπά οἳ 5 ῦγ Ἠἱ8 Ἰανίηρ οὐαίηοά 
(ότου ν ἴο νο ργοπιῖκο) ἴἶνο φοπάϊἶπα οὗ 19 

οἳν Βριήε απά Όνο οορίοια οβαείοῃ οὗ λ]ς μο 
Ρτοὐποίπᾳ οβοςοίς5 κο] ας που πουν 8οο απά ὰ 
απά ννλλο]ν, γ Ενοῖγ παἰτασα]ους παίητε, αἰῖοςί ιο 
Μεκεία]ικΙρ οὗ Ἠίπα νν]νο ρτοσυγθά (πεπῃ. 



« ΑΟΤς ΟΠΑΡ. ΤΠ. 94- 41. 

"λέγει δὲ αὐτός' Εἶπεν ὃ Κύριος τῷ κυρίῳ µου, Κάθου 
36 ἐκ δεξιῶν µου, ἕως ἂν δῶ τοὺς ἐχδρούς σου ὑποπό- 

- - - σ , - ” 3 ι 

30διον τῶν ποδῶν σου. ᾿Ασφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ισραηλ, 
. 3 ὁ ω 3 . λ 

ὅτι Κύριον καὶ Χριστὸν αὐτὸν ὃ Θεὸς ἐποίησε τοῦτον τὸν Ιησοῦν, ὃν 

ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 

3Ί ᾽ακούσαντες δὲ κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ, εἰπόν τε πρὸς τὸν ΙΠέτρον 

38 καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους" Τί ποιήσοµεν, ἄνδρες ἀδελφοί; Πέτρος 
3 ’ ’ ς - 

δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς' ἸΜετανοήσατε, καὶ ῥαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν 
ἁλεν. - 3 ΄’ νο. πο - 3 », ς ” . ΔΝ ’ 

ἐπὶ τῷ ὀνοματι Ίησου Ἀριστου, εἰς ἄφεσιν αμαρτιων" καὶ ληψεσθε 

39 τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ί}μῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ 
ο ’ - » Μ . «! Ν ε 

τοῖς τεέκγοις ὑμῶν, καὶ πᾶσι τοῖς εἲς µακραν, οσους αν προσκαλέσηταν 

40 Κύριος ὃὁ Θεὸς ἡμῶν. “Ετέροις τε λόγοις πλείοσι διεμαρτύρετο καὶ 

41 παρεκάλει, λέγων ἍΣώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. οἳ 
- 3 ΄ 3 . ΄ Ν ’ 3 . Γ Π : ᾽ 

μενοῦν ἀσμένως ἀποδεξάμενοι τὸν λὀγον αυτοῦ ἐβαπτίυθησαν καὶ 

προσετέθησαν τῇ ἡμέραᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι. 

94. οὗ γὰρ Δαυῖδ, ὅτο.] Δαυϊὸ ἶς επιρμα(ἶσα]; 
απά (α5 Μτ. Ηο]άεῃ οὔεετνοεβ) ια Αροεί]ε”5 αἴσι]- 
πιεηί ἶ5 8: Τ]αί Ὠανίά βρεακείἩ οοποετηίης 
Ώια Μεκκίαηι (α5 οἶτεά νετ. 20 οἱ 56.) ἶ5 οἶθατ {τοπι 
Ρ». οκ. 1, πετε ες βρεακς οἱ Αα Τ0ΒΡ ΥΠΟ γνας 
{ο ὃε αἲ (ος τὶσΗέ Ἰαπά 111 αἲ] Ἠὰ5 επειη(ες Ίνεγε 
εαυάπεά. Έογ Οιαί ραἰτίατοἩ ἶδ ποί ταἰςεὰ ΓΓοια 
Όιο ἀεαά, απά ΄' αποεπάοὰ Ιπίο Ώινο Ἠδαανεπς” {ο 
οά”ς τὶσ]{ Ἰαπᾶ, (πετε[οτο Ὦς παιδί Ἰανε 8ΡοΚκεπ 
5 οὗ 8οπΠς οί]εγ Ῥετδοη ο. οἳ ο; εδι 
Οτίκέ, « νο Ἠαί] ε]λεὰ [τει Εής κ [νο] Υθ ΠΟΥ 
βεε απά Ἠθατ.” Τηε ο ποτά εασσεςί 
Ώπε οετίαϊπίγ οῇ Ενεῖίγ ουνΏ ταίη, 1 {1εγ οοπ(παεὰ 
{ο τε]εοί ᾗεεας (τὶς. 

26. Ἠετε ννεο Ἠανο {νε οοπειδίοπι, ---- ενα 1ῖ 
84116 Ίεδις νἨοπη ἴΠ6ΕΥ Ἠπά οταοίβεὰ να ἴἶθ 
ο οοης ΜΕ αίεἆ Τ,οτὰ απά ΟΠτίεέ. . 

.. κατενύγησαν τῇ καρδία] “«ννετο Ρἰετοεά αἲ 
Ένα Ἠθαγτ.) δια ... (ο Ὀε ργίορά 
θιγοιεσήι, απᾶ 19 αβεά ο {πε επιοίίοης οῇ νιο]επί 
ρτίε[ ος ΓΕΠΠΟΤΡΕ, ννθί]νετ οτργερδεά ἵπ ννοτᾷς, οἙ 
ρη. 366 Εσο]ας. χι. 12. κκ. 21. χ]νι. 21. 

Ῥηλαπ. 1]. Ῥν. ἵν. δ. Ἠείδ. απἀ ΚΥρΚκε αἀάμος 
βενετα] Ο]αθείσα] εχαπηρ]ο8; ο{ ο τις ποννενοτ, 
Όνο ομ]γ ατε αἰέε αρροβί{ε, ---- παππε]γ, βΙπρ]ΙοΙα8 
οπ Ερίοί. ὡς τοὺς μὴ πάντως νενεκρωµένους νίττεσθαι 
ἐκ τῶν λόγων. Ἑλαίπτοεμ. 4ς Λπίπιι ἵταπα. Ρ. 476, 
ννΊνετο ἵνα 81ὐς ναί - ου οῇ οενΙ] ἀ4οθίβ 

/ Ψυχῇ µεταμέλειαν αἱμάσσουσαν ἀεὶ καὶ νύσσουσαν 
Ἰ- αν . νου] νη {τοπι Γ1ῦαπ. τούτοις κεντοῦ- 
μαι τὴν ψυχήν. ἱ ι 
ὦ5. πμ. Τηή9 τεροπίαηοε 15 βαρροφεἆ 

(ο Γπο]αάςο τε[ογπιαίοπ, ὮΥ απ αὐαπάσπιπεπί οϱ 
Όνείγ ο ονν]κ]η ἐκ σετ φσ απά Ὦγ ποκπον]εἁρσίησ 

οββία]ι ὀθεας ας 11ο , Ἀπᾶ επιυτασίηρ 8 το]ρίοη 
{π ναρεμπη, απά Ονεγοῦγ ϱἩ 

---νι- "Ὀοῦι οἱ νο [οί απά ρτποίίσα. Οοπρ. 
19. Βρ. Βι]]) Ηατπα, Αρορί. Ρ. 9. 
δωρεᾶν νοῦ ἁγίου Πνεμ.] ΕΥ (η 9οσπιβ 
εἰήεβγ πποπηΕ, πο ιο πγασ/ος ϱ{[ίη 

γοτίρά {οι ἵνα, πο» (τοσα να {οἱ - 
οτά(πατΥ αἰάν απ {πβπσησον οἱ ιο Βρίείι 

ο ωρα θππἡ ἐπαγγ.] "ο γοι ε]οπρ» πο ρτοπῃ- 
γ, οἵ κο Όνο Βρίτη, Πᾶσι ”. εἷς 

Ίπα νο ἀῑκκοπί οὗ κοππο, 
. ὐεπήή[κε, πα 

ἵπσ {ο οὔαοτνο αἲ] 

πν 
εξ 

.δας ΗΕ τσι 
8 Ξ 

πἰίσῃα {γοπι νο σΟΠΙΠΠΟΠ- 
8ο κ. 40. χὶ. 10 --- 19. κὶν. 51, εξ Β 

Χν. ὁ. ΕΡΗ. . 19. 5εα. Τ]θ5ο ἴ]ε Αροβί]ες έ]επ 
Ώιοισ]έ νγου]ά ὂε τεσοεῖνεὰ Ιπίο {πε Μεβδίαμ)5 
Κιπσάοιπα σ Ῥοοοσπιίπσ Ῥτοδε]γίες {ο {πε ον] 
τε]σίοη, Ὦθο ΠΠ]. 20. Προσκαλ., ἵ εαΙ] οἵ ΠΙΥ 
σα], παπηε]γ, ὮΥ ιο Ρτεασμίπς ΟΡ {ιο (4οβΡο]. 

40. διεμαρτύρετο καὶ παρ.] “'ἀῑὰ ο οατηθςί]Υ 
οατρο απάἆ οχ]οτί.. Ῥεε 1 Τίπῃ. ν. 91. 

--- σώθητε] “΄8ανθ γοιγςε]νες, εαῇ6χ γουγεε]νθς 
{ο Ὦο φανεᾶ, ο ραῖ Ἱπίο ἴπε γναγ ο φα]ναίίοῃ. 
Σκολιᾶς βἱση][εβ ρεγυθγςε απᾶ σεπεταΙ1γ οϊεζεᾶ, ὉΥ 
α πιείαρ]ογ {α]κθη {Γοπα νν]αί 15 εγουΚεά 35 ορροφεά 
ίο εἰταἰσ]. Ἔπιο ρ]ταςο 15 Ώοτγοννθά Ποπ Ώου. 
χκχ!]. ὄ. γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη. 

4]. ἀσμένως.] Ἔη]5 15 οπαέοὰ Τη α {ενν αποϊεπί 
ΜΒ, απἀ Εαίηετε, απά ἶ5 βαρροθοά εριτίοῦ5 ὉΥ 
8οππο Βιυ]]σα] Οπιάσς; Ὀαί ννλοιί τοᾶδοή : {οτ 1 
νναβ ενἰἀεπί]γ εἰί]ιογ ο] {ες ὮΥ (]ιο βογίῦος (Ἡτοισ]ῃ 
Ἱπαάνετίεπςς, ο σαποε]]εὰ Ὦγ {ο αποφοηῃί Ο{168, 
Ῥεσαιβθ 1 66εΠΠΦ ποί ΝΕΤΥ ΠΘΟΘΒΒΗΓΥ. ἘἜΤ]αί, Ἰχουν- 
6Υος, 8 οπΙΥ ὮΥ τορατάῖπρ ἴο οἱ 9 α γείαζυε ; 
Νπ]ο] γαί 18 ποί ΠΘΟΘΕΒΒάΣΥ, ΓΟΓ οἱ 18 Ἰοτο {ο αί]- 
οἱε, απά 19 8ο ΥΠ] μὲν 5 ίππο (αφεῖσα] νυτΙίοτβ 
ᾖ96 νι ὁέ. Ίο πια, Ὄνοι, «γεπάςεγ: “ Απά 
01ου (πετεαροπ σ]αά1γ τοσοεϊνίησ 5 ννοτὰ (οἱ οκ- 
Ἰοτία1οη). Ὕνετο Ὀαρίίσεά ; νο 18 οοπβτηιοὰ 
Ὦγ πο Ἀγτίαο απά Αταυίο (γαπε]αίοις. ΑΠοτ α11, 
Ἰονγενοτ, Ἱέ τπαγ ο Ῥοδί (νι ους ααλλοτίζεἆ 
γεοτείοημ), {ο οοηβ]ἆ6τ οἱ 38 ο]οβε]γ οοπποοίος νν 
ἀποῦ., « Ίποβθ νο αοοθρίθἀ (ιο οΗοτ ννοτο Όαρ- 
Ππεά.” Ὑοϊ Οπής 15 ραβεῖησ ΟΝΘΥ πο μὲν οὖν, 
{ο ππαΥ Ὦο τοπάοετος ο/ιογοµροπ; Τί Πανίηρ ἃ 
ἐγαπκί (ος απά αἰἰρ]ί]γ ἀαίυε 86Π8Ο: 38 ἰχ. 9]. 
χν], 50, κνι, 0. ἴπ νο] σᾳδο, παπά νηοτο Τί 
αἱρπίῇος ἔπιπιο, ἵί βιοι]ά Ὄο νντ] {ση μενοῦν, ἴο 4ἱβ- 
Επραἱ]ι 1 Γγοπι ναί αθο Νογο νο μὲν 118 δὲ οΟἵ- 
τοβροπάίηρ {ο Π, ᾿Αποόέχεσθαι, 38 αδοά οΓ /μύπσς, 
αἱρηίβος {ο αρρτονο, ὅο., απά {9 οΏον ποσοοπιρᾶ- 
πο νν]ι ἆσμένως. 
εφ τον’ ἁμμως᾽ Τη (ιο τί ασο οϐ ϱ Ἠγιβήπη- 

Πγ, Όνομα νν]νο ποκπον]οάρος σης {ο Ὄο πο ΝΤου- 
ία ννοτο τοσεῖνος, Ὦγ Οι] κο] τα, Ἱπίο ἴἶνο 
Οικ άαπ τος ϱο πας α (11ου Πημίτασίοι αἷά 
ποί Ῥγοσράε, Ὀαί [οήσιρ Ὀπρίίμπα, ΎΝο πο πο, 
Ἡοννονοτ, ΣΡΡΟΝΟ Εναί αἰ{ ννογο Ὀπρείχοά ; νοισ] 
9000 πεί Ίαν Γοτπποῦὰ α- νοτγ οομκἰάσταρ]ο ρατί 
οὗ νο πιη]ή μάς, Προσετέθησαν, “«βολο πά]πηχο- 
τυΠΕ 1. Ῥαμα, [ος Μίόά]ο, αν οὔση ἵπ Ον ννοτά, 
Το 1ο ο ψυχαὶ Γοτ ΡεΓκΟΠΑ ἵν 6ΟΙΑΠΛΟΠ Το εἶνθ 

ῦ8 
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σαν δὲ πφοσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων, καὶ τῇ κοι- 45 
, 5 - λ ’ -. 9 - -» Ἐ . δὲ ’ 43. 

Τωγίά και τὴ ἃ ασει του αρτου, και ταις προσενχαις. 7έγετο παστ 

ψυχή φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. 
{ Ιαίτα 4. 88, 

η π . 3 . ϱ, . 

ἱ Πάντες δὲ οἳ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά " 4 
π . ’ 9 ᾽ « ’ ξ , 9 - πα - 

και τα πτηματα και τας Όπαρσεις ἐπίπρασκον, και διεµέριζον αυτα πασι, 40 

Οαεείσα] 8 νγε]] ας Βοτρίατα] υνγίίετα (86ε εχ- 
αππρ]ες 1π Ἠθοςῃδ. ΘΒΥΠΟΡ.) αφ ἴπε Ηεὺ. 991 ΦΟΝ. 
Ιπάεεὰ ἴἶια Ιάΐοπα ἶ9 Γουπά ἵπ αἲ] ἸαπσααμεἙ. 

40. ἨΗανίηρ τεσοτάεὰ [ιο απιασίηρ Ιπεγεαςο {ο 
Ώια πιεπιὮετβ οΓ λε νἰίρ]ο (ατο], λε Αροεί]ο 
ίακος οσσαδίοῃ {ο ποῖίος γείγ ΠΙΠΠΘΙ οὗ Ηνίηρ: 
πιά Ὀγ προσκαρτ. τῇ διόαχῃ Ίο Ιπήπιαίες ναί Γλεγ 
οοπήπαεὰ είεαά[α5ί]1γ {ο αά]ιεγο {ο ελαί ῬτοβθβδίοΠ 
νν]ο] νου 5ο βαάάεπ]γ Ἰαά {ακοη αρ; Όποισ] νο 
ν/οτάςδ οΒΙΘΗΥ πιοση, “΄ ΠΠ6Υ ννογο ΙπίεπΙΥ επραρ- 
εἆ οἩ εινα Αροβί]εβ) ἀοοίτίπο,” 

--- ἦσαν προσκαρτ. τῇ ὁιδαχῃ.] 39 προσκαρτ. τῇ 
προσευχη ἵπ Λοῖς 1. 14. νΙ. η χὴ]. 12. (οἱ. ἵν. 
2. Όπ Όινε οχαοί 8εῃ8θ ο{ {1ο νγοτάς Γο]]ουνίπῃ τῃ 
κοινωνίᾳ ---- προσευχαῖς οοηκἰἀοεταῦ]ο «ἀϊετεπος οἱ 
ορΙπίοη οχἰεί. ΜαπΥ οπιἰπεπί ΕΧΡΟΒΙΙΟΓΑ, ἁΠ- 
εἶεπί απά ΠΙΟάΕΓΗ, ἴπ]|κο κλάσει τοῦ ἄρτου οἱ Όνα 
1μο[ιαγίκέ; νπίο] ορίπΊοη ππαΥ 8θοπη οοπβγηθὰ 
Ὦγ Πια ρτεοθάίηστῃ κοινωνίας ἠναί (ετπι θείπσ 
{Γοφποπί]γ α5εά ο {με Τ,οτᾷ” βαρρετ. ἜΤ]αῬ ΊνεΥ 
ἵπ σεηοταΙ ἴακο τῃ κοινωνίᾳ καὶ τῃ κλάσει, ὮΥ ἃ 
ΗεπάΙαάγ, {ο «έ ο οΟΠΠΠΊΟΠ ραγοΙραίίοι ΟΓ Ενα 
Ἠπολατίκο Ὀτοπὰ Ὀτο]κεἨ απά ἀῑδίτιραιεά,”  Απά 
5ο {ο Ὑμ]σαίο. Ώοππο, ΠΟ6Υ6ί (48 ιο Ῥο6βο]. 
Ὀγτίαο Γταηβ]αίοτ) απἀοτείαπά κοιν. ΟΡ αφδοεἰαξίοπι 
ο γεἱσίοις ριγροβες: νο πποδί οὗ Όια τεσθεηί 
Οοπηπιθηίαίογς απὰθτείαπά Ὦγ κοιν. δοείαἰ ἰπίεγ- 
οοµή9ε; απά ὮΥ τῃ κλάσει τοῦ ἄρτου, η οχετοῖςθ ος 
πηπ ία] ιοβρίαΠ(γ ς Ισ, (που Εήπ]ς, ἶ5 αρρογί- 
οἆ ΡΥ (ιο οχργΘΒΒΙΟΠ κλᾷν ἄρτον πΐνογ. 460. Βυἱ ναί 
β86ης6ο 15 ΠΗπί]ο αστεεαῦδ]ο {ο {να οοηίοχέ, νπΙσ]ι 
ορτίαΙη]γ τοφυίτος 5οπηθί]]πσ ππογο. Νος 18 ἴπετο 
ΔΠΥ ααθλοτ{γ [ος 5αο]ι α 56ηςο ΟΓ κοινωνία ἵπ Βοτίρ- 
{πτο ; ΠΟΓ ΡοΓΊαρς ΟΓ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου } ΤΟΤ νε. 
45 ({ο νμ]ο] Ίλεγ αρρεα]) πιαγ νετγ νε] Ώεατ 
αποίΐᾖογ 86Η99. 3ο9ππθ, ασαΐῃ, ]οἱπ κοινωνίᾳ νι 
Ότο ννοτᾷς ργουεαίπα, ΠΔΙΠΕΙΥ, τῶν ἀποστόλων, α. ᾱ. 
επ Ἱπηπιαίο εοοϊοίν Υ να Αροεί]ο».”. Α 
οοπείταοίίοηπ. πιοβί Ἠαγδὴ, απά α- αἰσπίβσοαίίοη 1Ἡ- 
παοτίσοά. Τ πας απἀοπρίες] ίακον. να 
ναί /οήσιος; απά τῇ κοιν. καὶ τῇ κλάσει 8ΕΘΙΙ8 ραΐ, 
Ὁγ α Ἱηκίογοπ ῥΡΟΙΕΥΟΠ, ΠΟΥ τῇ κλάσει καὶ κοιν. ΟΓ 
ὮΥ ιοπα(αάα, Γοτ  ἃ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ρατοἱραοη ο 
Ῥτοπὰ Ὀτοκον.).  Νονν Οπής παν Ὁς απἀετείοοά οἳ 
Όνο Ἰηο]αγίέ: Υοῖ α5 νογ. 40. ππἀοιδίθάΙγ Ίνα 
ΓΟΓΘΤΟΠΟΘ {0 {ο 54ππο εαρ]οοί, Ῥαί ορτίαϊπ]γ οαπ- 
ιοί Ὄς 8ο απὰοτείοσά, 38 αρροεατς ΓΓοπη ο ννοτάβ 
{ο]]οννίηρς 5ο  ελοα]ά 8οσπα ναί ἵπ Ὀοίῃ Ειαί 
ῥαββ1σο απά {η Να το {ο απάοτείαπά ο οοπι- 
πηος ρατοἰραἵονπ. οὗ πιοα]ς, ἴπκον ἵπ ολαπιαῦ]α 
ΟΟΠΗΠΙΠΠΙΟΠ απά το]σίοιυς (μαππκ[α]ηθκς, απά {ο]- 
Ἰονοᾷ Ὦγ Ῥταγοτ. Της νίονν ἵν οοπβτππθά ὮΥ 
ναί 19 απἰά αἲ νου, 46. κλῶντές τε κατ᾽ οἴἶκον ἄρτον, 
µετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀ φελότητι καρ- 
δίας, αἰνοῦντες τὸν Θεόν. 39 δὲ. Ῥααἳ, 1 Τίπα, ἵν. 4, 
ὃ, ΒΑΝ, (1 το[ὂτοησο, ξ παν ο βαρροβθᾶ, ἴο 
Όνοκο γε[ἱσίομς πιρα]κ), Ὠιαί ονοτγ Κἰπά οἳ [ουὰ ἵ 
ροσᾷ, 1 1 Όο (αΚκοῃ μετὰ εὐχαριστίας " {ος (νο πάς) 
ἁγιάζεται διὰ τυῦ λόγου καὶ ἐντεύξεως. ΒΥ Όνορο 
τοσο» πισα]ς Τ ννου]ά πο, οννονος, νε] 8οπης, 
απάστείαπά νο ἁσαρα:, ο Πνουρ-[αβία, νο] αβοὰ 
ιο ρτοσθάς νο Εποηατίε. Ἐοτ Όιορο, ἵ 4Ρρτο- 
Ἠοπά, νθτο ποῖ γοι ἵπ ἸἨείηας, Ἰπανίηρ, ἵ αἸνου]ά 
βοοπῃ, ογἱσίπαίοὰ αἲ ἃ «οπηο νν]ναί Ἱπίοτ ροτίος, ννδη 
Όνο ου βίο οἱ Πανίης αἲ] Οηρς ἵπ σΟΠΊΠΛΟΠ, Ργπς- 

Πσαρ]α ο] ἵπ α απιαϊ] εοοϊείγ, ννας αΠογνναγάβ 
ἀἰδοοηίέίπαεά ; απά 1π πο ρ]αςα οἱ  ννας ευὐδί]- 
τατεά α /ογπιαί εοπιππίοπι, αἱ εεγίαΐπι κίαίεά τε]ῖᾳ 
19186 ππθα]ς, νο ρτεσεδεά ἴἶνε οε[ευταίίοη ο 
Όιο Τ,οτά”ν Ῥαρρετ. Ἀεε Ῥοπῃ. χΕΙ. 6. 

40. πάσῃ νυχη] “«ΕΥΕΤΥ ΡείΒοπ,” παπε]γ, οῇ 
Όιο πια] {αάε αἲ [ατσε, πε ὅλον τὸν λαὸν ΠπεηΙίοη-- 
εἆ αἱ νοτ. 40. Φόβος, “'τενετεπ{]α] ανα. 

44. ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτό.] "Της ἵ9 ρεπετα]]γ ἴακεπ 
Ὦ} Ὀοί] αποϊεηί απά πποάετη Εκρορίΐοτε οἳ θείησ 
οο]]εσείεὰ {οσεί]ετ Γον ἀῑνίπα ννοτεήρ. Απά αἰ- 
Ὠιοιρ]ι με στεαί πισπφετ (91320) οἱ τἶνε ἀκοῖρ]ο. 
Ἰα8 Όεεῃ αγσεά α5 απ οὐ]εσοτίοῃ {ο Ὠναί νίενν: γε 
ν/ε πηεεά ποῖ 5αρροβο αἰ] {ο Ἰαγε Ώεεῃ αβεεπιθ]εὰ 
αἱ χε βαππθ {ἶπιο, ΠΟΥ Ρετ]αρς αἲ] αἱ πε δαπιε ρίαςρ. 
95111 α οετίαῖπ ἀερτες οῇ Παγεπηθςς αἴἴασ]νες {ο Ενα 
Ἰηζοτργείαί{οῃ ; απά (Ππεγείοτε Πέ 5εειη» Ὀείίατ (1η 
ΤΠεορΗηγ]., Βεζα, Οα]νίπ, ῬΏθατσς, ΗεΙΙπαρη, απά 
Καπ.) ἴο απἀετείαπὰ Όνε εχρτεβείοη οὗ ρετ[εοῖ 
ὐιαπἰπεέ) απὰ οοποοτά (48 Ρ8. κχχὶν. 4. απά εἷεθ- 
νηεγο ἵπ ια μ. ----  ἃ νίεν οοπβγιπεὰ Ὦγ ἵν. 94, 
απά α ρᾶβδασε οἱ Τ]μασγά. 1. Το. Ἠ]αί, ποννενετ, 
19 οβΙεΒγ ππεπηέ 86ετης {ο Ὄς, ναί πο Ὀρ]ενετ 
αἱ] κερί ἰορείπετ 48 α ἀῑειποί βοοἱείγ; νο 18 
εαρροτίεὰ ὮΥ ενα ννοτάς Γο]]οννίημρ. 

--- εἶχον ἅπαντα κοινά.] Τ]νε εατ] τετ Οοπιπιεηία- 
ἴοτς ἵπ επεταὶ απάετείαπά ὃν (μἱ9 α Ρετβεοί οΟτη- 
ππαηΙ(γ οὗ ροοά5; νν]ή]ο πιαΥ τεοεπί οπος Ὀπκ 
Όναί Όλα ννοτά ατθ {ο ὃςδ ἴακεπ οπ]γ ἵπ α αγ 
56ηΗ56, ποατ]γ α5 ἴ]α «ια πάντα κοινὰ, 38 Ιπάϊσαϊ- 
Ίπσ ρτεπί οἨατγ απά Ὀεπεβοεησο. ἜΤῆο πεχε 
ν6γςθ, Ἠούνθνοτ, εχο]άθς Οπίς Ἰαέίετ ν]ενν; Υοι 
ἀοες ποῖ πεοεβκαγ!]γ αν πἩ αὐφο]αίο οοΏΠΙΙΠΙΕΥ 
Ὦγ ἀἰκιτιυατίοη. Β0π1θ ο νε το] 5ο] γεῖτρτορ- 
οτίγ ἵπ ρατί, ἵπ οτάοτ {ο Ἰανε πιοτο {ο ρίνε ΙΠΙΠΙΘ- 
ἀἰαίε]γ {ο Ὠνεῖγ ροοτετ Ὀτοίλτεν ; Όαί ἴπαο πποπε 
ποοτ]ηρ {ποια ἴπεπος ἀῑά ποῖ οθα5ο {ο ο αἲ νετ 
ΟΝ/Π ἀἱκροσα]. Της ἶ9 ρ]αῖῃ ἄποπη ἵν. 93. ν. 4. κ. 
12. ἜΤ]αί αἰῑ ἀἱὰ πο 5ε]] Ονεῖτ ρτοροτίγ ἶ εν]- 
ἀθπί Γγοπα ἴἶνα [πο ναί ἴνοτο ννοτο 800Π πετ 
ν/αγάς τίο] απά ροος απποης {πο ϱἨπκίπης. 89ο 
ἱκ. 96. χἰ. 99. κχ. ὃῦ. 1 Οοτ. αν. ]. ΕρΙ. ἵν. 98. 
Τη Ππίοτοοπηη απ γ οῇ σοοᾷς Ὕνας ρτοδαῦ]ν νετγ 
Ἠπιτοά; απγ φαἷο οἱ ρτοροτίγ Γοτ ἀῑκιτί να ίση Ῥο- 
ἵπᾳ [ατ (οπι σοποτα], απά νο ἀῑκιτι σα ίση Πο] 
νατγίηα; Ὀνουρ] ἴθ τἰο]ι, νο πηιδί 8αρροςε, Γοτ 
Όιο πιοβί ρατί (πβποποεά Ὦν (νο πάπιοπηίοης οἳ 
ο Τ,ογ8. 45 οπ/οτοσᾶ Ὦν πο Αροξες) τορατὰεὰ 
Οποίτ ννθα]]ν ας Ἠο]ά ἵπ {γαςί Γοτ νο πὐναπίασο οΕ 
Ονοίτ {ο[]ονν ΟἨτίκίίαης.  ἵ ρ]αίη Οναί Ός Τή- 
(ογοοπηπιαπ/{γ οῇἳ σοοᾷς νπς νο]απίατν, Ἡπιίος ἴπ 
ορεγα(ζοπ, απά ρτούποςὰ ων Όνο ροσυ]ίας οἰτουτη- 
ίαησος οἳ πο Ἱπβαηί ϱ Ἠατο] αἲ --- ἓ οοΠ]- 

ἆ π8 ἵ ννας, ἵπ ἃ ρτοαί Πῃθπβητο, ο) Γογείσπι 
... φο]ουγπίης (οτε, απ ἀοιαϊπος ὃν ἴἶνο παίι- 
τα] νε οἳ ασοαἶτίης α- Ὀνοτουρ]ῃ Κπονν]οάσο οϐ 
Όιο το]ἰσίοπ ννπίο 1ου Ἰπά πἀορίοά; ππὰ γοι 
ννηοφαο θιπάς πηἰσηα, Ὃν Εποῖγ ἀοίσοηίῖοη 8ο πιο] 
Ἰοησογ ἴπαῃ {ου Ἠπά οχροςίσά, Ἠανο [α]]οη Α 
ππά ἔντοννη Έποπα οἩ νο οἰναταυ]ο αβκἰκίαπος 
Όνοῖγ τίο]ογ ὈτοίητοἨ. ΑΑ {ο πο πα(έπο ἆθννς, να 
Ά0ύ0γΕΥ οοπνοτίς νθτο ροοι]πτ]γ οὐ]οςία ο οοη- 
ἰάθγαίίον {ο Εγοῖτ τίο]νοτ Ὀγδίητοη ; απο αἲ] οιατί- 
ἵν ἄοπη Όγοβς νο πἀ]νογοὰ {ο ο ο ονν]εὴ τε]ρίοι 
νου] Ὁς ἀεπίθοά Όνομα; απά νο ννου]ά Ἰανθ 
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46 καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε Ἐκαθ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὅμο- 

459 

κ. Ἱω[τα 20, 7. 

- » 3 Ὑ ’ » 

Φυμαδὸν ἐν τῷ ἵερῷ, κλώντές τε κατ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς 
3 2 - ᾽ , 

41 ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, αἰνοῦντες τὸν Θεὸν, καὶ ἔχοντες 

: χάρι πρὸς ὅλον τὸν λαόν. Ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σωζοµένους 

καθ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ. 
ι ΠΠ. ΕΠΙ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ Ἱερὸν 

εοταρ]εά {ο ρατίακε οῇ (νε τε]]ος {τοπ {πε ΊΤεπι- 
ζ- δαεγίβεες (ννηΙοὮ ννετο ἀῑςίτιοαϊθεά {ο {ηθ ΡοοΓ.) 

αγ, ἰπεῖτ πιθαης οὗ 5αρρογίῖηπσ Ώχεπησείνες πη]σηί 
οοσαδίοπα]1γ ὂε {ακεπ {τοπ Όχεπι ὮΥ Ὀϊσοίεά επι- 
ΡΙογετς οἵ οΗβίΟΠΊ6ΙΑ. [πάετ ἴἶμεςο οἰτοιπηδίαῃ- 
9Ε5, πο τε]]εΓ ος εαρροτί οου]ά ὂε εκρεοίεᾶ, εκ- 
οερί Γοπι πείς ΟἨγικιίαπ ὈτείἨτεη » ΥΠΟ ἴΊθΓθ- 
Γοτε, Ιΐ 86615, Ίνεγε Ἱπάασεά πο ΟΠΙΥ ἴο οοη!ίγ[ῦ- 
πῖο ππας] οῇ ἠχεῖτ γεαάι-ΠΙΟΠΕΥ, Ὀμέ, οοσαδΙοπα]]γ 
απά ἵπ ρατί, ἴο 5ε]] {χεις ροδδεδδἰοπ». ΒΥγ ΝΠΙΕΠ, 
Ἠούνγθνετ, ννθ ατθ ποῖ {ο ΞΊΡΡΟΒΕ Ὀπ{ λαί {που Ἠαά 
ε{]] α ργορετέη ὈοίἩ 1π πε Ρτῖσε οῇ Ὕν]αί γ/α5 5ο], 
απάἀ ἴη {με ροβερεείοης Υδί απβο]ά. 

40. κτήµατα.] Τηϊ8 Ῥτορετ]γ ἀεποίες Ροβ865- 
εἶοης ος Ῥτορετίγ 1π σεπετα]; Ῥαί Ἠετε 1{ παιδί ὢα 
ππάετείοοά ος {πο ῥοπα ἐπυπιοδία (Ἰαπάς απά Ἠοιιβ- 
ε8), 45 ὑπάρζεις οἵ ἴ]νε πιοὐεία. 

40. προσκαρτ.] ὮΠροσκ. 18 ρα {οτ προσκ. ταῖς προσ- 
ευχαῖς, νΙοἷ οσσττεά α Ππ]ο Ῥοίοτο. Ἠεπάε: : 
- ζουν Ῥετεθνετεὰ ἵπ αεπάῖηςσ ιο Ῥοπιρ]ε 5ε- 
γίος 6ΥΕΤΥ ἆαγ, 1. 6. (45 15 ἱππρ]]εά) αἱ {ιο βίαίεά 
ἸουΓ8 ΟΓ ΡΓαΥΟΓ. 

----κλῶντές τε κατ οἴκον ἄρτον.] ᾿ΤΠΙ8 5 ΏΥ πιαπΥ 
υπἀετείοοά οὗ Όνο Επολατῖςέ, ο: αἲ 1εαξί οῇ ια 
ασαρα ννπῖο] Ῥτοσεάεά [πε Εαολματίδί: υν]ή]ε 
οἵ μετ απἀετβίαπά 1 ο{ οΟπΙποπ πιεαἰ ἴπκει ὮΥ 
σοπι ἵπ ορτίαϊπ Ἠοιβθς Ιπ τοίαῖοῃ. Αιπά 
οοτίαϊη]γ Έιετο 5 πια ἴο οοµπίθηαησθ ἰπῖς Τη 
ναί [ο]σιω. Ὑεί, 1 νο οοηβίἀοτ {λε ῥγεεεάΐπς 
νγοτᾶς, ε ν] 8θαθπι πποτε ρτοβαῦ]ο (ναί {λε πιθα]β 
ἵπ απεβίίοη ννετε {ο ομαγίἴπρ]ε απἀ τοε]ἰσίοις οοπῃ- 
ΠΠΟΠ ππεα]ς (τοπίεά οἳ επρτα Υοτ. 42. ΑΙ κατ 
οἶκον εαρρΙν ἕκαστον; 4Ἠ εἰ]ρεῖς {εφποπί ἵῃπ απά- 
γετρία] Ρ]ταφο» Γοτπεὰ οἵ α ΠΟΙΝΗ Νν]Η] κατά. Τηα 

018 ἐν ἀγαλλιάσει --- καρδίας ἀεποίε, Ι οοη- 
σεῖνε, ἴνε ἀἰφροκί[ίοπ οί πεῖπά ἵπ ο ρατίηκετς, 
τίεἩ απά Ῥουγ τεβρεσνε]γ. Της ἀγαλλιάσει 
εεεπι5 ππθαπί οἰίεβη, μμ. π ο ως οῇ μα 
Ῥους; ἀφελότητι, ΡτίπεΙρα)1γ, Όνουσῃ πο εχο]- 
αίνε]γ, δ] νο η ὰ, μαι 19 πιεσηί ἶ5, ναί ἴ]νο 
τς]ι ἱα]1γ τε]οῖοθὰ ἵπ {πε οχετοῖκο ο) είς Πὴ- 
ογαΗ{γ {ο νε 5 απᾶ ια Ροοἵ νεο βΙποθτε]γ 
Οναπ]κ{] Γοτ Ονείτ Ἠεταλγ. Της ο τίοῖ ννετο 
ἀενοίά :γ Ασίπᾳ οἵ οβίοπία(ἶοη να Ροος, οῇ” 

. αἰνοῦντες ---λαόν.] Τ]ήρ πιαν κἰσηί(γ, ἵπ 
σεπετα] νναγ, “'Τπεγ ννετε [{ῃ Ονοῖγ πιος οῇ [ο 
πιυ ο] οοσυρίοἆ τη ρπνος, απά ν/οτο ἵπ [πνοτ νη]ί 
Όνε ϱἩ  Α, Ἠοναγοτ, αἰνοῦντες 18 σταπηαί- 
{σα]]γ εοππεσίθά ννΏἩ µετελάμβανον, ἵέ βοθπην Ὀεί- 
ερ το. Ώιο κομκο 1ο ὓο: ““ Απά (]νονο οΟΠΙ- 
η τφ ὔνορς .. βργα ν.- 

γετ {ο ; απᾶ ὮΥγ ενα 
... ντ, απά Ἱν θλοίς ποποτα] οοπάοί "ου 
πετο ἵπ [νους νι νο ροορ]ο αἱ Ίπερο) 
ἐν ε. αἩ οκεερί Όνο Επ]ετα, νο Ῥγίονις, απά ἰνείτ 
ρα”1γ. 

-- προσετίθει τοὺς ο. Οη νο οκποίβοηβο 
οἵ Όγοκο ψοτός εσηκιάσταρ]ο ὀ{ῄοτοπος οὗ ορἰπίοη 
οτε, Όυτ πα ιοηϊκεὰ Ύ ογκίοῃ μα “«λονς εἶναι 
νου] ἵνε κανοά ;'' ν]ήε]ν τοπδοίηᾳ Ἠπα Όσο πΠ- 
ἱπμιάνοτιρά οἩ αν {Γ  ννοτο αἰπρμίαγ, νν]νογονν 

{πε 8απηθ 5εηπςεο 5 {ουπάἀ, Τ Ῥε]ενε, ἵπ αἲ] ἔιε εαΓ- 
1 Υετδίοῦς πΥμΙο ρτεσεά θά Ιῖ, δαρροτίεά ΡΥ 5οπιθ 
1 αΏπ οπ65. Βυί Ός (λαῖ αφ 1{ ΠΠαΥ, Τὲ ἶ5 πονν αἰ- 
πιοδί απ{νεγεα]]γ αστεεὰ (ναί Ολ5 πιοᾶς οΓ τεπάε{- 
ἴπσ οαηποί 6 αἀπι]{ίεᾶ, 5ἶπσε 1 νοι]ά τοαιίτε, 
ποί σωζοµένους, Ὀπί σωθησοµένους. Τ]α5 εγνεῃ (α]- 
γίπ τεπάἆοετς ΄΄ απῖ φα]νὶ Ποτεηί,) νΥμ]ο] γ]ε]ἀ5 α 
γετγ ἀῑπετοηί 5«εη5θ. Τ]ε νοτείοηπ ἴπ απεςδίίοη 
πιαςί {οτοίοτε ὂθ τε]εοίῖθά, ιοί ῥεεαιιδε τὲ ὑπέγουιι- 
εες α (αἰυϊπίφείο ἀοοίγίπε (5εε Ίεί5.), δαί Ὀεσααδθ 
επο] α 56η5ο οαηποί ο βποννη ἴο Ὄ6 Ιππεγεηί ἵπ 
Ώινα νοτάς. ΤἜΤ]ε 5εη5ε -΄ λαᾶ Ώθεῃ βανεᾷ, νο] 
8οπης Απίι-(α]ν]πίςίο Οοπιπηρηίαίοτς ῬτοροςῬε, ἶ5 
εαια]]γ Ἱπαάπηϊεκίο]θ. ΟίΠεΙ5, α5 τοί., απά Βρ. 
ΜαΙίΟΥ, τοπάθτ «έ χοςε νν]ο ννετο ὈὨείησ 5ανεά, 
ΠάΠΠΕΙΥ, ὮΥ Ῥεῖπσ ριί Ιπίο α »ίαΐο οἱ βαἰναίίοη: απ 
Ἱπ{ετργείαίίοπ αἀορίεά Ὁγ πλ π {ο βιςί ΕάῑΙοπ 
οἱ (πὶς ννοτκ. ΕΒαί, οἨ Γατετ οοηβἰἀεταίΙοπ, Τ 
απη Ιπάασεά {ο τε]εοί ἴέ; ποῖ ἰ]λαί σώζεσθαι ππὶσ]ιέ 
πιοί «ἰση][ν {ο Ὃε Ῥαΐ Ιπίο πο αγ οῇ α]ναίῖοη, 1 
Ώινο οοπί{οχί ρετπη{εά ος τοφαῖγας 1έ, Ῥαέ Ὀεσαιαςδθ 
ΞΠΟἩ α 5οη5ςα ννοιπ]ά Ἰετο Ὦε [αοβίῖουις. ΤΙ ννε 
Κεερ ο]ο5ε {ο (1 ῥγοργίείας [ἴπσπια (ννπΙςἩ, νηετε 
α ἀοοίγίπο 15 οοποθτηθᾶ, πιαδί ϱο οοηεἰἀετεὰ {θε 
οπ]γ τσ] σοιχςθ), Ὑ6 σαπποί ἰταηε]αίο οίλε- 
νο ἔἶχαῃ έ χο βανος,) 6 Ίλοβο νο ννθγε βανες,) 
α5 {η6 οχργεβξίοπ ἶ5 τοπάρτεά ὃν Ώοδάτ. απά Μγ. 
Ἠγ/θδΙογ (5ου Ἠογπε)5 Ππίτοά. Π. θ92.)5 ν]]ο] 18 
πἱδο 5αρροτίοά Ὦγ ἴἶιο αιἰλοτίίγ οἳ ἴπε Ῥοαβο]ᾖ. 
Αντ. Ὑογείοη,. Απά 1 {πε 865 Ὦο ευνεπ γεί 
ΟνουσΏί αποργίαϊπ, Τί ἵδ αειογηπίπεα Ὦγ ἴἶο ννοτά 
σωθῆτε 5αρτα νογ. 40: Γοτ ο εχργοβεῖοιπ πιδί 
ἀεποίο {ποβο νο {εαν οπρά ἴο πο οαγηθςί ἵη- 
Ἱαποίοῃ, “ Ῥανο γουγβε]νες [τοπη ίς ῬογνοΓεθ 
ροποτα(1οη, παππε]ν, ΡΥ αραπάοπίπα Οιαῖτ ργο]ιά] - 
668, τοποιποῖης ο αάπίδπι, 5οοκίησ αὀπιβείοη 1πίο 
νο Ολτίείαπ Οτο], απά πας Ὀδίησ κανοᾷ {οπα 
Πιείτ εἷης Ὁν πο νναβηίπᾳ οἳ ταροιεγα({ίοη, απά ραί 
Πίο α οίαΐρ ος βα]ναίίοἨ ; Ὑπεησα, ὂν {γε σταςθ ἵπῃ- 
Ρατίοὰ ππάοτ ιο (οβρο1, 6ου πιἰσηέ Ῥο αοὐια[ίη 
βανεά Ῥοί] [ποπ ιο σι]]{ απά ο Ῥοννοτ οῇ βἵπ., 
φρο ῬὈτ, ΑΛ. (ᾖατκο, Ὀτ. Ἠα]ες, απά Μτ, Πρίη, 
Της αἲ 1 οἱ, 1, 18. απά 200. χὶ. 10. τοῖς σωζοµέ- 
γοις, 11086 ννμο ας γοσσῖνος (νο (γϊκίίαι Γαἳε]ὰ, αγο 
ορροφθᾶ, τοῖς ἀπολλυμένοις, ἴο ο ὦοννβ, ΝΊιΟ Το- 
1οοσίσοά Π, Τις ἴξ οοπιος {ο {ο Β1ΠΙΟ ἐπ]ηπς 38 
Ειοῖτ Ὀοῖπσ Ῥμί ὑπίο α αἰαίρ ο α]ναίίοπ. 3ο αί 
Τακο χὶκ. Ὁ, ουσ Τ,οτὰ βαγς {ο Ζπουμθας: Της 
ὅπγ 18 α]νπίίοἩπ οοππο {ο Ες Ἠουρο.. Απά αἲ 
1 αἷω χν. 5, νο Ἠπνο ὃν οὗ (8οἵ]. τοῦ εὐαγγελίου) 
σώζεσθε. ΤΙ. Η1. ὅ. ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ πα- 
λιγγενεσίας, καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος ἁγίου. 3]9ο 
Ἠενο]. κχὶ. 94, καὶ τὰ ἴθνη τῶν σωζοµένων ἐν τῷ 
φωτὶ αὐτῆς περιπατοῦσι. 

ΠΠ. 1. ᾿Επὶ τὸ αὐτὸ Ππηαί Ἠοτο ποπ {οσοί/ιοη, 11 
οσπηραπη, αππὰ ο ἴπκοι αῇογ ἀνέβαινον, “ νοτο 
μοΐης αρ... Βΐπα, οβορ]ᾗ, ομοὰ Ὦγ Κτοῦ, μεχρὶ 
Αντιοχείας ἐπὶ τὸ αὐτὸ παρηλθον. Τ]ο κο οϐ 
ἐπὶ ντι απ Άσσηα, ΤΠ νο 4οηκο (ο, ἵν Γουπά αἷκο 
ἵπ νο (Ιακκίσα] ντος, ππά ομροοἰπγ νι 
Πο ης ο (ήπιο, Τὴν ἐνν. ἵν ἵπ αρρολίο γν τι, απιά 
οχορο({σα] οἱ ὥραν. 
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ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς, τὴν ἐννάτην. Καὶ τις ἀνὴρ χωλὺς ἐκ 3 

κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο" ὃν ἐτίδουν καθ ἡμέραν 
πρὸς τὴν Φύφαν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγοµένην «Πραίαν, τοῦ αἰτεῖν ἐλεημο- 
σύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν. Ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ 3 
Ιωάννην μµέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἵερὸν, ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν. 
᾽Ατενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ιωάννη, εἶπε' Ἠλέψον εἲς ἡμᾶς. 4 

“Ο δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, προσδοκών τὶ παρ αὐτῶν λαβεῖν. Εῑπε δὲ Πέ- ὅ 

τρος" ᾽Αργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει µοι" ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι ϐ 
δίδωµι. ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ἰαζωραίου ἔγειραι καὶ 

περιπάτει. καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρε παραχρῆμα δὲ Ἰ 

ἐστερεώθησαν αὐτοῦ αἳ βάσεις καὶ τὰ σφυρά" καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη, 8 

καὶ περιεπάτει" καὶ εἰσῆλθε σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ Ἱερὸν, περιπατῶν καὶ 
ς - .] ’ 

ἀλλόμενος καὶ αἰνῶν τὸν Θεὀν. 
. . 3 .. . ΄ ” 

τούντα καὶ αινούυντα τον Όεον 

Καὶ εἶδεν αὐτὸν πᾶς ὃ λαὺς περιπα- 9 

ἐπεγίνωσκόν τε αὐτὸν ὅτι οὗτος ἦν ὁ 10 
πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήµενος ἐπὶ τῇ “Ωραίᾳ πύλη τοῦ ἱεροῦ: καὶ 
ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συµβεβηκότι αὐτῷ. 

Κρατοῦντος δὲ τοῦ ἰαθέντος χωλοῦ τὸν ΙΠέτρον καὶ Ἰωάννην, συνέ- 1] 

δραμε πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὃ λαὸς ἐπὶ τῇ στοᾷ, τῇ καλουµένη Σολομῶνος 
ἔκθαμβοι. Ιδὼν δὲ ΙΠέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν" ᾿νδρες Ἰσ- 19 

ραηλῖται, τί Φαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε, ὡς ἰδίᾳ δυνάµει 
Ἱηίτα δ. 90. 

9. ἐκ κοιλίας μητρὸς] Γοτ ἐκ γενετῆς. 366 1ο] Ἱπ. 
1. Ἐκ γαστρὸς οοςα1ς ἵπ {πο Ῥεειάο-Τπεομῃ. ν. 
907. ᾿Εβαστάδετο, “' ννα8 Ὀεῖπσ οατγίεά.”. ᾿Ετί- 
θουν. Ἔ]α εἰοκ απά Ῥοος ποτε, Ροίῃ απιοης 165 
απά οπβ]ος, αθασ]1γ Ιαἱ, ος Ρ]ασεὰ (Πειηδε]νθβ 
αἱ ιο Ροτίαἰς οϐ (ἶνα Τεππρίος, {ο αδἰ οἰιατίίγ οϐ 
νο ννοτβμρροτας (Ἰλοισῃ εοπιθίίπιθς αἱ ἴο σαΐθς 
ο ἆοοτε ος τίοὮ Ἰπεῃ. 6ο Ίωικο αν. 20. απά 
ἹΝοίο. ] 

---“Ὡραίαν.] 3ο Ἰ ντο νι αἸπιοςδί ΘΥΕ6ΤΥ 
Ἐάιίοτ αρ {ο εί. Τ]οβδο αΏοτ Ἠίπι υπο 
ὡραίαν; Ὀτπί ὙΥτοηΡΙΥ, 1 οοποεῖνα; {ΟΥ “Ωρ. ἵδ ἃ 
Ώ}0ΡὲΥ παπιο, Ὀεῖηςσ οπΠ6 ΟΓ ναί οἶαβς ννλῖο] Ἰδ- 
οοπἹο βπο] ὮΥ απ αἀ]οοίνο Ὑ Ὠιο Ατοϊα 
Πανίησ 5ο ἀεβποά 8ΟΠΠ6 0Π6 ο α οἶπ5ε οὗ ἠήπρα, 
Όναι 1{ 19 ροϊηίος ου ας εἶπσ]ο παπά αρατί [τοι ἴ]θ 
τορί. Τη {ιαί 5ίασο (ιο αζ]εσίῖνα εποι]ά Όο υντηίοπ 
να α- πια)! πα] Ἰοίίοτ. Βαί νε νο Αγιο] 
ἱ8 οπι/(ρᾶ, Ἱτ Ὁδσοπιος α Ῥγορεγ παπιε, ἃπᾶ 60Π86- 
ΠσΠΙ]Υ ππαςί Ἠανο α οπρ]ία]. Ἠ ίσο σαϊε οῇ Όνο 
οπιρ]ο 15 Ἠστο ππσαηί, νο Ο οπηπισηία{οτε ατθ ποί 

αστοσά. Τί 6οσπᾳς {ο Ἠανο Όσο εἴί]οτ νο Εαδίθτη 
ραίο, Ιοπάΐπρ [τοπα ἴο οουτί οῇ Όνο ποπιοη {ο Ενα 
οῇ νο Γετασ]{ες (ονοτ]αίά νι Οοτἰπηήαπ Ὄταρς 
Ψτουσ]ί να. οοπεαπηππαίο αΚΙ1); ο Ὠναί οπ]οἆ 
ηκαπ. Ἀομ]θΙβῃ. ΟΏΒΘΓΝΘΑ, ναί οἷά ϱ οπείαπίῖ- 
πορ]ο ἸἨπά α ραΐο, νΥηίοἩ Ὑναβ αἶδο σα]]οά, κατ 
ἐξοχὴν, ἡ ὁραία, π8 νο Επά Γγοπι Ἁππηιὴν Νοθία 
Οοπ8:, ρ. 191. 1 ννου]ά απάά, ναί κο παμπ» ἀἱά 
ποῖί Ὦγ ΑΠΥ ΠΙθαΠ8 «Ἡρογκεάε Όνο Ῥγορεγ Παπιες. 
Τῆνας 1 αρροατς τοπ Ἀραπᾗ. ο δασπ, ϱ. 0. Όναί 
Οοπείαππορ]α Ὑναβ βοπιοίπιος οα]]οά ὮΥ νο 
ἨΣΠΙ6 Καλλίπολιες, 

--- ἔλεημ.] ἵ' πἰπια,) Τ. ο. νο φέρε οἳ 8απα ρίνοη : 
α αἰσπίβοαίίοη οπ]γ Γουπά ἵπ Όνο Ἰαΐοτ Οτοεκ 
ΨΤΙ{6Γ. ' 

4. ἁτενίσας εἷς αὐτόν.] Ἀεο Νοῖο οἨ Τμικο αχ]. 

” 3 ’ ῳ . Ἅ ώ .. ᾿ 3 ν) ευ 
η εὐσεβείᾳ πεποιηκὀσι του περιπατεῖν αὐτὸν ; Ο Θεος α4ρααμ καὶ 19 

δ. ἐπεῖχεν α.] Ξῦ. ὀφθαλμοίς 
6. ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδ.] Της Ίαν ἴἶε αἶτ οα 

Ρτονοτυῖα] εχργθβείοη ς νι νυμ]ο] Τ ννου]ά οοπι- 
Ρατο ενα, . Ἰωεῖει. 671. ὅπερ οὖν ἔχω, δΐδωμί 
σοι. 3ορῃ. Ἐ]εοί. 400. σμικρὰ μὲν τάδ᾽, ἀλλ᾽ ὅμως ἃ 
χω, ὃὺς αὐτῷ. 

---ἐν τῷ ὀν.] “Ὁγ να απλοτίγ οὗ ος Π 
βαΥ].’) 
ἡ βάσεις.] Ἀοππε Ἠθγο γοπάοτ [ο ννοτά γ/απία 

Ῥεαΐα; Ὀαί οίποτς, Ὀείίετ, /εεί; α εἰσπ]βοαίοτ πο 
ππ/τοφαθηί ἵπ πο Ιαΐοτ (τοε] νντίίετς, Γγοπη νν]νοπα 
ΠΙΔΏΥ ϱχαπηρ]68 ατα αἀάποθά. ΈΤ]α σφυρὰ ατα 0θ 
απχίες ο ἐπείερ. 

8. ἐξαλλόμενος] ἈΝοῖ κο πιπσἩ Γοτ ση, 18 ΤΙΔΗΥ 
Οοπιπιεηίαίοτς παρίης: ποτ, α5 (οπππθη. η 
ιο γ νηοίμετ Ἠο οοσ]ά νναϊκ; Όαι, «]ου]ά 
8οσπι, αἲ βγεί οπι ἴσποταποςρ Ίου Το να], Ὁγ 
Νίο] Ἠΐδ ο5καγς υνου]ά ο ταίποτ ἠραρίπς ναι 
να]κίπσς Ἰηςδί ας ο Ἱπρετίοοί σ]πιπιοτ οὗ Όνο 
πον]ν ποφ]τοὰ εἶσηί οἩ Ὀ]ἰπά πιαπ αἲ Ἁατὶς 
νΏὶ, 94. τηπὰο Ἠήπα Βτοί “966 ΠΠΘῃ ας τους ννα]κ- 
πρ... Ἐξόάλλεσθαι νε] ἀοοτίρον {ο Ἰοπά]οπσ 
οασοτηθες οὗ νο Ἱποῖρίεπί αοἴίοπ, 5 ἔστη, καὶ 
περιεπ. ἴπο οἴ]νοτ 8 οὗ Τε: «Ίνα βγεί Ἱοαροά, 
Όνδη εἰοσά «1, απά [ονον] ν/α]κος,' 1. 6. Ιπ ἃ 
τορυ]ατ ππαηποτ. 39ο Νοῖς οη Λος κ]. 11. 

1. κρατοῦντος.] Βεπάοτ, “΄ Κοερίηᾳ οἶομο ἴο,”' 48 
{π ο]. Π. 19. 35 Βαπι. ΠΠ, 6. 

12. ἀπεκρ. πρὸς τὸν λ.] “' πἀάτοκεεά {ο ροορ]ο.” 
Εὐσεβείᾳ, Ῥτα απο ἰαίο, 

---πεπ. τοῦ περιπ.α.] ἜΤ]νοτο ἵ8 Ἠθτο απ αποπηα] 
ο μμ : Νίο] κ τν φώς - 
ἴο τοπιονο ΡΥ αρρορίηςσ απ ο)ρεῖα ΟΓ πρᾶγμα 
ἵνεκαι οἴ]οτε (ας Ἁατκ]. απά Ἠοϊπήολο), ὃν τθ- 
ο]νίης πεπ. Ιπίο ποιηταῖς οὖσι; οοππρατίηπσ Λοίβ 
αχνή]. Ἱ. ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς, απὰ κκ. 9. 
Βυϊ Οι ρτϊποῖρ]ο οἩ πεκοἰωίοπ, ἵι οβεπ 
επιρ]ογοά υγ Ῥ]η]ο]ομῖείς, ἵς φο]άοπι εβεοίπα!, αθ 
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ει) 3 ς ΄ « ’ ” 3 - 

Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼῤ, ὃ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδοξασε τὸν παῖδα αὐτοῦ 
32 ολ ο, ει ς - ΄ να ’ Ἀ Λ 3 ΄ 

Ιησοῦν' ὃν υμεῖς παρεδώκατε, καὺ ἠρνησασθε αὐτὸν κατὰ πρὀσωπον 
ν 

14 Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν. 
ς ω κ μμ ΣΑ πι ἵαιι. 27. 98 7μεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἨΊλ 

 Ίμικε 28. 18. 3 3 ῃ νά ο 

16 ἠρνήσασθε, καὶ ἠτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν" "τὸν δὲ τοι ιβ. 40. 
3 η ” - 3 Π . εν ς Δ » 3 - 

αρχηγ}ο» της ζωης αἀπεκτείνατε ον ο Θεος Ίγειρεν ἐκ γεκρω», 

19 ἡμεῖς µάρτυρές ἐσμεν. 

τη Ῥυρτα 2. 24. 
ου 

. ὧν ω ΄ α 3 .. α 
αι ἐπι τ)] πιστει του ονοµατος αντου, τουτον 

ια) -ω . 3, Γ ’ 3 » 32 α. 9 ς Π ς 

ὃν Φεωρεῖτε καὶ οἴδατε, ἑστερέωσε τὸ ὄνομα αυτοῦ καὶ ἢ πίστις η 
3 3 ”-. -” . ς Π ’ 3 ΄ ’ ς .. 

δι αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὀλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν». 
32 -- 5 οὗ - Π 

17 Καὶ νῦν, ἀδελφοὶ, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπραάξατε, ὥσπερ καὶ οἳ ἄρ-- 

18 χοντες ὑμῶν. 
ο ς ᾽ η 4] ’ λ ’ ’ ν 

ο δὲ Θεὸς ἅ προκατηγγειλε διὰ στόματος πάντων τῶν οΊμικε 24. 44. 

- 3 . ω η 3 ; ε/ , 
19 προφητὠν αὐτου, παθεῖν τον Χριστον, ἐπλήρωσεν οὕτω. µετανοησατε 

3 3 3 . 3 . ος ” ς υ) - 5 ; ὢ / 

ουν και ἔπιστρεψατε, εις το ἐξαλειφόθηναι υμων τας αἅμαρτιας ' οπως 

Ρεῖϊπσ 5ο ΠἩγροίπεβσα], απά εκρ]αϊπίηπσ ποίλίπσ 
ρτ ἂς Τ]ια εἰ]έρεος, ίοο, ατε Πυ]ο ίο πα 5αππθ 
οὐ]εοίίοπ. 1 εἸου]ά 5εεπι {μαί {πο ργεςεπέ Ιάΐοπι 
τοσεοεάεἆ οτἰσίπα]]γ {τοπι {πε επρ]ογίπςσ οῇ έθ 

[παπί άνα ννΤτ]ι ὥστε ΟΥ εἰς τὸ ἀεποιίης επιά οἵ αἴπι. 
Τηϊς οοπείτασποη ννας α[ιθγννατὰς «Ἀαπσεά {ο 15 
εφιϊυα]επ{ τοῦ νι απ Τπβπ., νο] 15 ο επ Γοαπά 
ἵπ Όιε Τ ΧΧ. (8εο Ἰἡίπ. (τ. τ. ᾧ 98. 2. Νο. 9.), 
απά νγας {επ «Ἠαησεά η πιοβί 4865 {ο {πε οἴπιρ[ε 
ΙπβηΙήνο. ΈΤ]ε οσον Γοτππετ]γ οχἰὶειθά ἵπ οιτ 
μωρνῖ-- . απά 18 β{]] α5εά ὮΥ {ια να]σατ: 
6. στ .ἱ κνκἘ Ἰ]κα [ος {ο Κπονν. 

. ὃ Θεὺὸς ---ἡμῶν.] Ἔπε τερεβίίοη οἱ ὁ θεὸς 
5 επιρμα(ἰσα]; απά, α5 Ὠοάςάγ. οΏδετνθς, ΄΄ ια 
πιρη{ίίοπ ο ἴπε (οἆ οἱ ἠνεῖτ Ῥαίτίαγο]β Ὑγα5 ΙΠίτο- 
ἀποεά {ο εἶνουν ναί 16γ {αασ]ί πο πειο Βε]ϊσίοη, 
νιπίο] εποα]ά αἰεπαίο επι {Τοπ {πο (οἆ οἳ 
Τρταε].” 
--- ἐδόξασε] παππε]γ, Ὦγ Ἠΐς τοβιττθοβίοη απᾶά αδ- 

οεπείοη. Ἠρνήσασθε, ““τεποιποεά απά ἀεπίοά 
Ἰήπι 45 Μερεία].”. Κρίναντος, “ΕΠ θ Ἰαά ἀ4θ- 
εετπιῖπεά.” 

14. τὸν ἅγιον καὶ δίκ.] “΄ ἴνε Ἠο]Υ απά ομβΐ οης.Ὀ 
Α οοσποπιεη οὗ νο Μεκεία], αβ ἵπ 1ν. 21. Ἠεν. 
1, Τ. ἆομπ κ. 96. Γι ἠτήσασθε --- ὑμῖν ἵ ννοι]ά 
σοππρατο Ἠοείῖοά. "Εργ. 190. μᾶλλον δὲ κακῶν 
ῥεκτῆρα καὶ ὕβριν ἄνερα τιµήσουσι. Τ]ϊ8 5εη8θ 
οὗ χαρ., “Το ϱο σίνεν πρ Γοτ Ρατάοπ͵,”. 15 ποῖ πη- 
Γπεφποηί ἵπ νε Ἰπίοι ΥΥτΙ{ΘΓΑ. 

16. τὸν ἀρχ. τῆς ζωῆς] “' ὔνο απ]νοτ οἱ Πε ;” 
παπηε!γ, ας Ὀείησ ιο ἤγεί {ο το {ποπ πε ἀθαά, 
Ἡς να νετθῦγ Όνο πο οὗ αἲὶ πιεπ τίς 

ἵπ. 866 οομπ ἰ. 4: ν. 21: χὶν. 6. απά ιο 
οἵα. 8ο Ηεὺ. Π. 10. ἀρχ. τῆς σωτηρίας. Τί ἵ8 

Ίνατο οὔκρτνοά Ὦγ ιο νετγ Ἰεπτποά Ὑπ]οκη. (ναί 
{π Όνενο οὗ Ῥεΐετ (0πνοιρῃ ποί βαο]ι 
Ρίεσθα ο{ πήρ]νοά οοπιροβίοι π8 ινοβο οῇ Ώε- 
πποφίπεπος οτ ἴπο οί μοτ Οτοε] νυγιίοτν) (λετε {9 α 

ἵπ Όνο Ἠήκίοτίσα] απά α σταπάσιατ ἵπ νο 
' Ρατία, {ο ννλήο]ι 1ς ννετο ἱππροβδίθ]ο {ο πὰὰ 

μ--- ἐπὶ --- αὐποῦ.] ποσα ο “ Απᾶ --ι 
.. ποσοπιραηγίη ϱ Ἰπνοσπίοῃ ο 
ὃν πλην] ὑτουρίι (αἱ ιν 4 Εν παππς (1. ο. Επι 
Πατ] τι είοηᾳ Ον ππαῃ νν]οπι Υο 3460 πΠ 

΄Ολοκληρίαν, οοπαρ]οίο ποπηάπον απἀ 
Ἠεαλον, απ ἴα, {, 6, απᾶ οποιος ἵπ (ἶνο Ἱαίογ 
(απ κκ{σα] ντστν, 

17. κανὰ ἠπο] “Τι ἵ αοππονν]αί ἀἱΠι- 
σσ] (καν Μι. Ῥονπκσπὰ) {ο ἱπέρτρτοί ἴἶνονο 
ννογός ἵπ Ονοῖιν Ἠεοταὶ κοπο, ννση νο ΓΟΠΠΟΠΙΡΘΤ 
νο παππρτουα πήγπε]ον ο ο Τ,οτὰ, απ ἴἶνο 
αυσπάαηί ρτουία νο ο τοσσίγεὰ ναί Ίνο νναν 
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Ὠνείτ ρτοπιϊφεά ἨΠερδίαμ.. Ύγο]Γ απά οίπετς (1π- 
εἰαάϊπςσ Ὦγ. Βιατίοη) Ιπάθεᾶ, αἰεπιρί {ο σεΐ τὰ οἳ 
Ώιο ἀῑποι]{γ ὮΥ αἀορίϊης α ἀϊΠετεπί ραποίπαίίοη, 
απά {ΠίπΚ {λε εκρτοβΒΙΟΏ ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχ. ὑμῶν 
Ῥε]οπρς ποῖ {ο ἄγνοιαν, Ὀαέ ἴο ἐπράξατε. Ανά 
ΏπΕΥ αβείση {ο {οἱ]οψίησ 5εη5ο: ΄«Ι Κπον λα 
τουσ] Ἱσποταπος γοι Ὕνθτο Ἱπάισεά {ο 4ο α8 
γους τα]ετς ἀῑά.. ἜΤῆϊ5, Ἰούνενετ, ἆοεθ νΙο]εποῬ 
ἴο {πε οοηβίτασοΏοπ. ΊΤ]ε ἁλΠοι]ίγ ππαΥ ο Ῥεφδὶ 
τεπιονεἆ οί ποί {οο τὶσοτοιΒΙγ ἱπίετρτείῖης εἰίλθγ 
οἶδα ὅτι, (ννπΙο] Ίας οὔοπ Ὀπί α {απ 5εΠ5) οἑ 
ἄγνοιαν, Ὀα{ ἰακίπς λε ννηο]ε α5 εχρτεδδεά Ῥορι- 
ἰαμτίεν, ᾳ. ἆ. “ Τ απα γη ]]πς οαπά1ά]γ {ο 8αρρο5θ 
Ὠναί,) ὅσο. 366 Βοοίί. "Αγνοιαν ταΥ (α5 ἨΝ Ιον 
μόκ (γης τν. {ακοη ΟΡ ϱΥΤΟ οἵ ϱγε]ιαίερ. Αἲ αἲὶ 
εγεηίς, Ῥεΐεγ ἆοθβ ποί 8αγ (αί ἐλεῖτ ἄγνοια, 
ν/παίενογ 1 παὶση{έ Ῥε, γνας Ῥ]απιείοςς; Γοτ α5 1έ 
τεβυ]έεὰ Γγοπι ρτιάς, ρτε]πάϊσε, απά ννοτ]ά]γ πηϊπά- 
οἆπθβς, απά γα οο-εχ]δίοπί νη αππρ]ε ππθαπΠθ 
οἱ Ιπ[οτππαίοἩ, Τί Ὕναθ ογἰπῖπαί. Νο Ὑναδ ἰσπο- 
Τ4Π0Θ Θ6ΥΟΓ Πε]ά α5 4η 6χοι5ο {ο οἶπιο, ππ]688 
ν/ετε Ιπνο]απίατΥ, επι αἲ] πο αποϊοπί Πιοτα]]δίβ 
ρταπ{θά Τί Ὕναδ. 6ο ΠΙΥ Νοίο ον Τ]ογά. ΠΠ. 
ο ὃς 40: Ἱν. 98. Της Ῥαυ ἵπ 1 Τι. 1, 19. 
πγρθς8 πο] Ἱσποταπος ἵπ οκίοπΙαοη οϐ 8 σα]. 
Οππαίπα], Ἠοννονοτ, 8 ν/αβ8 {λα ἰσποταπορ ἵπ {ο 
Ρτθβεπ{ ο.8α6, {πο Αροβί]ο Πἰπίς Ειαί 1 αἀπαέοά 
ΟΕ 6οπιο θχίοπΙα Πο. 

18. ὁ δὲ Θεὸς ---- ἐπλήρωσεν οὕτω] α. ἆ. «οά Παίῃ 
π8ες {μαί ἴσποταπος /οΥ σοοᾶ, ὮΥ ροτπαἶπρ αι 
γοι κ ιόν ας οοππας πΐ5 οτίπιος απ πιογεοῦετ, 
αποο Ένας νου] ο βι]β]]εά ο ἀαο]αγαίοπθ 
οὗ πο Ῥτορ]θίς οοποργπηίπςσ ἴἶο οαπ]απηϊ1ος ν]] 
ν/Π]οἩ {νο Μοφείαμ εοι]ά Ὦο ορρτοβρεά. ἜΤ]ιο 
Ἠαμυίπα {πεπηβε]νος ποκπον]οάσο ναί αἲ] νο 
Ἕμα Ρτορ]ιθείοὰ οῇ ιο Μοββία]ι. 

19. µετανοήσ. καὶ ἐπιστρ.] Τηἱ8 18 νο αρρἠοαίίσπι 
οῇ ὧιε ἀϊδοοιτβο, --- ἴπ νο] ἐπιστ. ἵἃ πο (48 
ΠΙΠΗΥ τοσεηί Οοπιππθηίαί{οτς Ιππαρίπς) α ΤΠΟΤΟ ΒΥΗ- 
ΟΠΥΙΠΘ οῇ µεταν.; Ὀπί, 48 ιο Ἰαΐοτ ἀοποίθι α 
οπησο οῇ πιύιά, 5ο ἆοες πο {οτπιοτ α «Ἠαπρο ος 
οσπάµοί; οι] ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ {ο τοἈ] οοΠΝΟΘΓΒΙΟΠ. 6ο 
Βρ. Βυ]1) Ηατπιοπία Λροπίο]ίσα, ρ. 9Ὁ. 

---- εἰς τὸ ἐξαλ. ὑμῶν τὰς ἆμ.] ᾿Εζαλείφειν κἱρπ]βος 
Ῥτοροτ]Υ {ο ιοῦρε οῇ οἱ [οπι απ (ήπιο, ΠΠ ΒΟΠΠΘ- 
πιο {ο νῖρο ο οατασίοτε οα]κοὰ οἩ απ. οστά, 
οἱ ἱτασσοὰ οἩ α ε]πίο δ41γ, {ο οὐ] ἑοταίο πηγ υντί- 
πρ, νννοί]νοτ οἩἳ νναχοά (πρ]οία, οἱ πο ϱη 
Ρατο ση, οἱ νου Ὦγ κογα/ο]ήπσς ου ί, οἵ ογολκύες 
ους, Απᾶ, ας οτοµείῃπσ ους ποσο! ἵπ α Ἱοήροι 
ἱππρ]ίον ναί νο βΠηΝ αγο Ικολαγμος, οἵ Όλο ΡΥ” 
ππσηί (οιρίνοη, ο ο νοτὰ σπππς {ο ΠΙσαΠ, ΤΠ 8 
βσιταήνο οπεα, {ο /Γογρίνε ο/σπσεε, 8 ἵπ Τα, 
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ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου, καὶ ἀποστείλῃ 90 
τὸν Ἐ προκεχειρισµένον ὑμῖν Ἰησοῦν Χριστόν ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν 3ἱ 

, τ 
δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων, ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς 

Ρ Ρε, 18. 18, 
πίτα 7. 57. 

- 3 - - 3. 32 - .. 

διᾶ στόματος πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ προφητῶν ἀπ αἰῶνος. } Μωῦ- 9 

σῆς μὲν γὰρ πρὸς τοὺς πατέρας εἶπεν Ὅτι προφήτη» ὑμῖν 
ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, 

ὡς ἐμέ' αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς 
ὑμᾶς. Ἔσται δὲ, πᾶσα ψυχἠ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τοῦ σ 

προφήτου ἐκείνου, ἐξολοῦθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. 

ΧΙ. 329. (ννπΙοἩ ινα Λρορί]ο Ἰαβ, πο ἀουὈέ, 1π 
πη]πά) ἐγώ εἰμι ὃ ἐζαλείφων τὰς ἀνομίας σου. 39ο 3 
Μασο. ΧΙ]. 43. απά Εοσ]ας. χ]ν]. Τὴ18 8εη5ε 
νοτΥ ταΤΘΙΥ οσσΤΒ 1π πα ϱ]αβεῖσα] Ἠντίίετν. Όπο 
οχαπιρ]ε, [οπι ἸμγαίαῬ, Ἰαβθ Όεεῃπ αἀάπισεά ὮΥ 
Ἠλ/είβ : ὅπως ἐξαλειφθείη αὐτῶν τὰ ἁμαρτήματα. ΌΠ 
Όια Κἰπάτεά ποίίοη οϐ οαριωισίπς απἀ εοπεἰσπῖπς 
το οὐδυίοπ, 866 ΠΙΥ ποίθ -.ν Ὁν-λω-κ Η1. στ. ἜΓο 
Ότο οχαπαρ]ες {ποτο αἀάποσεά ππαγ Όε αἀάεά {ἆκ- 
--- ὧν Ο. 496. απἀ Τπευ. 16. ᾳοδερµ. Ρ. Τὅτ. 17. 

ἀ45. 
-- ὅπως ἂν ἔλθωσι, ἃο.] Τ]πο ϱοπηπιοπίαίοτβ 

ατο Ὦγ ΠΟ ΠΙΘΙΠΒ αστεεά ΟΠ {πε 86Π5ε {ο 6 αφδοτίῦ- 
ο {0 ὅπως ἂν, Πο] πιοβδί πιοάστη Οοππππεη{α{ογβ 
επρροβθ {ο Ῥο το/επ, οτ α[τοτ ἐ]ιαί, (ακίπς Τί (οτ 
ἐπειδάν: οίετα, τω, Ἱ. 6. Ὑαϊάπσ απ]. Τα 
Ιαίίος, {οννονογ, ΒΙΡΡΟΒ6Β α Παγε] εΓρείς; απά α8 
{ο πο Γογπιοτ, Ώνοισ] οχαππρ]ες ΟΠ ὅπως ἴπ δεπσιι 
ρονικῷ ατθ ποί τατο, Υεί ποί υγ] ἄν. Βερίάες, 

{ατη 1 νπ{ο] νναγ νο νν], Τέ γιε]άς πο βαἲἰδίαο- 
{οἵγ 56Π56. Ὀ6ο Φοοίί. Τί 15 Ὠνετο[οτεο Ὀείίοτ, 
ντ πο Ἀντ. Τταην]., απά ΤΠΣΠΥ οπιπεηί Οοπῃ- 
ΠΙΘΠ{α{ΟΥ5, {τοπα Ταί]ον ἀοννπνγατά, {ο {αλα Τί ἵπ 
Όια 56Π59 5ο {ιαί, ἴπ ογάετ ἰιαί, 38 Τμικα Ἡ, ὁδ. 
Μαιί. νι. ὅ. εί αλοί. Ἔ]ας Ῥΐπι. ἆᾳ Άγ. ΠΠ. Ρ. 
63. (νν]ιο αἀορίς (5 86Π5θ) «ουν αἱ Ίατσε ελαί 
ὅπως ΠεΌΘΥ, ΡΤΟΡΟΤΙΥ εροακίπᾳ, ἀοποίες ἴππο, ππ]οςς 
1 ϱο πιο ραδί, α5 ἵπ Ἠοπι. 04. κχΙ, 21. Ἠετοάο. 
1. 19. Τπ Όιε ρτοεεπί ρα.βαρο, 6 οΏδοτνας, Ιΐ 
οαηποί Ἰανο ««ποίοπαπα βαατί οχας(ἰ,) ῥεοοαιφε 
ἂν ᾖς αἀάκα. Απάὰ Ἠθ τοπάθτα, “ πί ος πιοάο 
νοπίαπί ἀἱθβ ἀναφίζεως.' ἜΤϊο 8οηφο, ἴ]θι, 18: 
ές Πιαί 5ο Όνο πιος οῇ τογοκΗίπρ παν οοππθ {ΓΟΠΙ 
Όπο Ῥγεκεπορ ΟΕ Όχο Τ,οτὰ ;  Ἱ. 6. ναί Ὑθς πιαΥ 5θθ 
νι 1οΥγ νο πιο νήσο] ιο Τ,οτὰ αι αρροϊπίοἁ 
35 ο Ρρετίοᾷ οῇ το[γοκμίης. ᾿Ανάψυξις Ρτορετ]γ 
ἀοποίο» α τοσαϊπίησ οπο”ς ῬγοσίἩ που 1 Ίλαβ .. 
Ἱπίοτταρίεά : 3. α- Ὀτοπίμίπσ-ίίππο {Τοπ 8ΟΠ16 Ἰ- 
νους, α- τορί ᾖοπι (ουῦ]α, ος ἀθ]ίνοταπος {τοπι 
ον! ροποτα]]νς Ἱπ νμ]ο] 8θη8ο ΙΤ οσοστς ἵπ {ο 
Φορί. απά ῬμΙ]ο οἴίεὰ Ὁγ νο Οοπιπιοπίαίοτβς {ο 
νο. οχαπιρ]ος Τ ανα ἵπ ἘἨοο. Ἀγπορ. αἀάθά 
οἱπθγς [γοπι νο (Ἰαβεὶσα] νντ]ίοτα. 9ο Νοίο οη 
Ηοὺυ. 1. 1. 8. Ἡ εἰσπίῇος (Ὁγ ὑπιρησαίοπ} Όνο 
Ἠαρργ ίπίο οσσπβ]οπθά ὮΥ βπσ] α οἨπηρο. Ἰληναι 
Ῥατίσοπ]ατ ροτ]οά ἶ5 Ίχοτο ἀθείσπαίσά, ο». 
Άτο πο πρτοοά. Ἡ πιαβί, οἳ οογκο, Ὦο αἱ νο 
οοπιίπσ ο) νο ἨΠορκία: θαέ 8οπιο το[οτ λαί ἴο 
Μὴβ οοπηίηςσ αἲ 1ο ἀἰρκίγμοβίοπ οί «ογακα]οπε; οἳ]ι- 
6/5, {ο Ἠἱ5 οοπηίης αἲ νο οπά οἳ νο ννοτ]ά:ς απά 
οίμογε, ἁσαίη, Ἠΐ8 οοπηῖης ἵπ {νο Μ]επίαπ τοίση. 
ΑΦ {ο Όνο [γε νίονν, ἴ φοο ποῖ Ἰον ἡξ σπη Όο 
πππἰη{αἰποά. ἜΤηο η πά Ἠπ Ῥουν ἰπσοπίομα]γ, 
Ὀαξ πο κα ιοίοτί]ν ἀοβοπάσά, Τὲ 86οπης βπ[θεί 
ἰο πἀορί νο κεοσπά; Ὦν ννλ]ο]ι νο ἀνάψνξις οἳ 
Ότο ργοβθη{ί Ῥήβκασο νι] Ὦο νο ΑΠΛΟ Ννὶ 
ἄνεσις αἲ 3 ΤἼνομς. 1. Τ. ἐν τῃ ἀποκαλύψει τοῦ Κυρίου 
Ἰησοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ μετ ἀγγέλων, νο τον (αοι οἳ 

α1] Οήηπσα. Ἰπ νε οχρΓθΒΒΊΟΠ ἀπὸ προσώπου 6 
ηανο α Ηεῦτενν ρεγρ]γαρίς {ΟΥ ἀπὸ Κυρίου, νΥΏ]σ]ι 
ΠΠΘάΠΒ, “΄ Ὦγ (ο Ρτον]άεπος. Καὶ ἀποστείλῃ 
εΊοι]ά Ὦο τεπάετθά, “' απά Οιαί Ἡο ππαν κοπά.” 
Ιηβίεαά οῇ νε οΟΠΙΠΠΟΠ τεπάἶηπᾳ προκεκηρυγµένον, 
8οπιθ ο {πε πιοεί αποϊ]επί Μ88., πιοβί οἱ νο 
αποἰεηί Ὑογείοπ8, απά αἲὶ να εατ]γ Ἐά., εχεερί 
Όια Εταβιηίαη, Ἠανεθ προκ σµένον, ΠΙΟ 18 
οοπβγπιεὰ Ὦγ βενετα] οὗ Όνε αποἰεπί Εαίλεγς, Ἠας 
Ώθοι αρρτονεά ὮΥ πποδί Οοπιππεηίαίοτε, παπά Ίνα 
Ῥεεῃ τεσείνεὰ ὮΥ αἰπιοδί ενετγ ΕΙίοτ {τοπ Βεησ. 
απά Ἰἡ/αίς. ἀοννπννατάς: απά Παβ{1γ; οι νε οοπῃ- 
πΙΟΠ τοαάἶπα 86εετης {ο Ίνανο εἰίπεγ α ραγααϊ- 
ογ(]ιοδίφ ΟΡ 8οπηθ μι νο ἀῑά ποί ο 
προκεχειρ.; ΟΙ ἃ 6088 ΟΠ προκεχειρ.; [οι Ῥιιά. 
ααμλκίας οροχώρίδν Ὦ} πᾶσι -- ποιῶ. Ῥεῃ- 
ἀετ: «6 Είπα νο Ὕναβ οῇ οἱὰ ἀθείιπεά απά αρροϊπῖ- 
εᾱ {οτ γοι, (1.6. {οτ γοιτ τε]εΓ απά ανα Πο) 
ενεη σεις (Ἠτίςε.) ννου]ά αἰπ] νο προ, 
νμίσ, Ιπάεεά, ἵπ Ο]αβείσαὶ τεεκ ἶ5 ππετρεὰ 1π 
Όνα ρτορογ εἰσπίβοαίίοπ οὗ Όνα γνοτά ; Όαί ης 19 
ποί ρετπή(τεά Ὦν 1 Ρεί. 1, 20. Χριστοῦ προεγνω- 
σµένου πρὸ καταβολῆς κόσμου. 

2]. ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξ.] ἜΤϊε ἴτις Βεη5ο οῇ 
Όχοςο ννογάς ας δε Ἱππρετ[εοί]γ απἀετείοοὰ Ὦγ 
Όνο ϱοπηπποηίαίοτς, (γουσ]ι χείτ ποῖ ρετοείϊνίης 
Ὠνείγ 8εορε, ΝΙςἩ 18 {ο απεἰραίο α .. οὗ- 
Ἰοοίίοη, ---- παί 1 ὀσβας Ἠπά Όθοει Μεκεία]ι, 
ο ννοι]ά Ἠανο οοππαεὰ ον δατίἩ, αἲ Ἰεπεί αΏπετ 

Ἰὴς γεκιγγεοίίοπ, παπά πει [ουπάεά Ἰὶς Κἰπράοτη. 
Το Ομ πο Αροεί]ο Ιπά]τεσί]γ τερ]ί6», να 1ἱ ννας 
πεεεςκαγή (1. 6. Ρο: Όλο ρΙΓρο8ε8 πιοπίίοπεὰ αἱ 
οὐ χν]., Χνῆς, απά κλίι) θος Όνο ργοβοηί ελαί ηο 
«οι]ά αὐϊάς ἵπ Ἠοανεπ, ἴποτο {ο τοπιαῖπ ΕΠ] Όνο 
πιο οΓ τοβίοτα ος Πιοτα]]ν, 6 ναί ρανοπ εἸλου]ὰ 
Ἰανο Ἠίπα, απά πο σα; ) Γοτ δέξ., αν Όνο Ὀεει 
Οοπππιεη(πίοτς Ἰανο 8665, πημδέ ἸπθαΠ οεσµραγε, 
ποί αοείρεγε, 

᾽Αποκατάστασις Ῥτοροτ]γ αἰσηίῆος α τορίογαϊΊοη 
ΟΓ αγ Ορ ἴο 8οπηθ ΓΟΓΠΙΘΓ αἰπίος απά, Ὁν ἵπῃ- 
Ριοσίίοι, [Ἀ έιε δείίεη, ἵ8 6 οὗ εογεγα] ἵη- 
(οτργοίπίοπς, ποσοτάἶηᾳ {ο Όνο νίον/ (πκοη οἳ νο 
[οτοροίπᾳ νογ8θ. Λοοοτάῖημ {ο χο δροσπά, Τε νν] 
ἀθποίο ἴἶνο οοπεΙπππησ {ο οῇ αἲ] Οήηρς αἲ νο οπά 
οἱ Όνο ννοτ]ἀ. Όπ νο οχρτοβείοη τῶν ἁγίων προφ. 
φοο Νοίο αἱ Το 1. Το: νήσο] ραβκαρο νν]] 8εγνο 
ιο οοπβγπι απά ἠ]ηκίταίο (νο τῶν Ἠθτο Ἱπκεγιοά 
Ὦ}γ. Όνο πποδί οπιίποπί Εάῑτοτα, ον ννεἰρ]ίν ΜΣ. 
παζηοτ]{γ. 
93 ---34. Όπο οπηποί Ιππαρίπο α πποτο πιαρίοτ] 

πάφτορς (ναη {]Α, {ο νναγη 16ννς οΓ Όιο ἀτεπά- 
Ρα] μ.ο.» οὗ Ονοῖτ ΙπβάσΗίγ, ἵπ νο νουγ 
ποτά οὗ Ἠοεες, ουἳ ο α ρτεϊοπάθὰ σοαἱ Γον νοπι 
Όνου ννοτε το]οσίίπσ Ογϊκ απ], απά αοπιρίίπα 
τδ ἀθείτισίίοη. (Ώοάάτ.) πο Α ΠΙΘΠΗΒ 
ιο βαν ναί που εἸλου]ά Ἡθαγκοπ {ο 35 (ο 
Ῥτορ]ιοί Ἰἶκο ππίο Ἠοεος, οῇ ποπ Ἀήοςος Ῥτο- 
ἀῑοίοά. Ἐοτ ναί νο Ῥάβεαρα ια τε[ετεποθ ἴο 

. 
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94 Καὶ πάντες δὲ οἳ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς 

95 ἐλάλησαν, καὶ [προ] κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 

υἱοὶ τῶν προφητῶ», καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὃ Θεὸς πρὸς 
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5/ 

οσοι 

ους κ. ο α επ. 19. 8 
Ἰμεις εστες 18 

. ἃ 26, 4. 
τοὺς Βοιη. 16. 8. 

πατέρας ἡμῶν, λέγων πρὸς ἀβραάμ᾽ Καὶ ἐ τῷ σπέρματί σου 
9 ἐνευλογηὔ ήσονται πᾶσαι αἳ πατριαὶ τῆς γῆς. . γαῖν ς Τη[τα 18. 46. 

- ς . 3 ΄ .] 1δ 3 - ες πν 3 ’ λ 5» 

ποῶτον ο τος, αγαστ]σας τον παιοα αυτου ήσουν, απεστξιλΣ’ αυτον 

3 - - - 3 . 3 .. ” ς - 

«εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριὼν ὑμῶν. 

ι ΙΝΥ. {11ΟΤΝΤΩΝ δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν, ἐπέστησαν αὐτοῖς οἳ 

Οιγὶκέ, οαπποί Ὃε ἀοπρίεά, εἶπορ {Πε Αροεί]ε 
αβἴτπις Ἡ. ἸΙπάεεᾶ, ἴποετε νν]]] Ὦδ πο κκίρον 1ῃΠ 
5ο ἀοΐπᾳ, 1 ννε οοηδἰἀετ {Πε οΠΙεΓ 5οορε ος ἴε 
τν. ν π νυμΙςἩ (α5 Ξελοείίς. Πας νε] Ροϊηϊτεά 
ου{) {πε ρεου]ῖατ ροίηί5 οἳ τεκεππῦ]απος ατγα ἱπί]- 

αἲ ἴἩε ὡς αὐτὸν, "κο απίο Πἰπιςδε]: 
ΠΑΠΠΕΙΥ, ]. ἵπ Ῥεϊηπς ἴνε πηπϊείετ ΟΓ α πειο ε00ε- 
παπί, αἱ Ἠποςες ννας οἱ {πε ο], ὙνΠίο]ι Όλα Ἐτορ]ι- 
είς (οερεςία!]γ {ετεπιία]) Ἰαὰ ἀἰδιποιμγ αηποιΠΟ- 
εἀ ἆ Ὀο ἆοπε αἵναγ. 3. ἵπ Ηϊ5 οἶο5δε οοπι- 
πηυη]σοβίίοη Ὕν]ι ἀοά. Απά ας Ἀοθες οοπ/{ειτεὰ 
πησποὮ νι ἀοά, 5ο ἀῑά {εεας ΟΠτὶςέ, Υπο ννας 1π 
Ώιο Όοβοπα οἱ ἀοἆ 8 Εαΐπετ. Τπουσῃ, αἴτετ αἰ1, 
ΜοεοΒ πιαΥ ποί Ἠανε Ἠαά ἀἰτεομγ ἵπ νίευν πΠὶς 

5 απᾶ αοοοτάΊηρ]γ, Οἱ πιαν ὃε ο {πε 
παπηδες οἱ ἴλοβθ ο5 οἱ ενα Ο. Ἑ., ἔέ νυπῖςο] 
(45 Βρ. Μιάά]είοηυ 5αγθ) ατε οαραῦ]ε οἳ α ἔνγο-[ο]ά 
αρρ]οαίίον ; Ὀείπρ αἰγεοίίη αρρ]ίοαΏ]ε {ο οἴτοιπῃ- 
είπποες ἴἶνεη ρα»ί, ος Ρτεδεηί, οἵ 800µ {ο Ὀθ ας- 
οοπαρ]]ε]εά; απά ἐπαίϊγεεί[ψ ἴο οἴἶνετς Πίο] Ὦὶ- 
γίπε Ῥτονιάεπος νγας αὐοιί {ο ἀεγε]ορο υπάετ α 
Εαίατε ὀἱδρεηβαίίοη.” 
Τε Ῥοίοτο τ8 18 ποί α Πίετα] φµοία- 

ἀἶσπ; απἀ γεί Ειε νατία(οπς {αί οσοι ἆτθ ποῖ 
βυο] 48 ἴο αΠεοί 118 ΠάεΙΙγ. Ἰπ ιο Πτεί νετεο 
Ώιο γνογάΒ ατα ραΐ Ιπίο αποίηετ οτάδτ, α ιά σοὶ 18 
αἰετοά {ο ὑμῖν, {ο ππακε {νε σα8ο Ρ]αϊπετ. Απά 5ο 
! Μοφε5 ενἰἀεπί]γ πιεαπί Ἡ,. ΑΠετ ἀκοί- 
σεσθε [ιο ννοτάς κατὰ --- ὑμᾶς το αἀάεά απ οην 
{ο εἶονγ {πο οπίεπί οἳ ιο Ιπ]αποίίοἨ. Τπ ινε πεχί 
γειβς να γατίαἴίοηβ ατα ρτεαίετ Ῥοίι {οπι να 
Ἠεῦγ. απἀ {πο Βερί. Ὑεί (45 Βρ. Παπάο]ρ]ι οἳ- 
βεγνος) {πο ρεπεταὶ 8επεο οί Ῥοί] 19 αχρτθββδεά ; 
{οτ, ίο αἀνετί {ο πε ρτὶποῖ]ραὶ ἀἴδοτεραποΥ, πο 
19903. Ὁ ὙΠΝ Απά ἐκδικήσω ἐξ αὐτοῦ πιθαπ, “΄ γνη] 

τεηπίτο Πε αἲ Εἱ9 Ἰαπά», 1. 6. Τ η] ραπίθῃ Ἠΐπα Γοτ 
Π 3 (παπιε]γ, Πΐς ἀῑπουεάίεπος.) Της ἴἶνε ννογάβ 
ἐξολ. ἐκ τοῦ λαοῦ ατα πιθαπί ἴο {ηκίγαίρ ἃ ΒΟΠΙΘ- 
γν]αξ οὔφουτε ρῄταβε, απἀ {ο Ρροῖπί {ο ια παίατο 

αχίοπί οὗ ΟὨναί ραπφἨππεπί, νο στεπίεεί 
ἄποννη ππάοτ νο ανν] Ίαν. ἘΕξολ. ἵδ α. Ὑνοτὰ 
{ουπά οπ]γ ἵπ ιο Βερί. απἀ νε Ἰαΐοτ υντ]ίοτε 

ἵ ἵπα {ο “«αάετ]γ οχίογπιίπαίο. 
πάντες] {. 6. (ἵπ α- τοκίτἰοτεὰ αθηςο) α ΥΕΓΥ 

ρατε; νήσο], 45 Ώοάδᾶτ. τεπιαΓΚΑ, 18 
ΣωΠείεπί {ος Όνο ρπτρο86. Καὶ --- δὲ, (ήπιρ- 
Ἐλάλησαν, ““ Ἠπνο εροκοῃ ;” 1.6. ϱΥορ/ιείί- 

7 στ, αν Καῑη, οὔβοινον, λαλεῖν ἵβ α Υοχ 8ο. 
τα, ΊΤ]ης Λος κχνί. 22. Ηεὺ, 1. 1. 3 Ρει. 

1.31. Ὃµπ να οοπκίτασίοη οἱ {πο Οεμίε, Ῥοἱοηρ- 

Β 

ἵπᾳ {ο ὅσοι, ἴναί οοπηίπᾳ ῥε[ογο Ἱε, ἵ Ἠανο, ἵπ Ἐθ- 
οσπα. ων ἔνο οκαηρ]ος; Λπβίορῃ. 
Ριαι, ν, .ἷν τῷ τῶν ῥυτίδων ὅσας ἔχει, 
απὰ Εωήρ. Μεά, ν. 416. ὡς ἴσασιν, ᾿Ἑλλήνων ὅσοι 
Ταντὸν συνεισίβησαν ᾽Αργῶον σκάφος. Ίο αἵ ἡμί- 
ραι ταῦται Τε νο καιροὶ ἀναψέζεως Ὀο[οτο Ππθῃ- 

35, οἱὶ τῶν κροφ.] Ἱ. ὀ, αν νο Ἰοαι «Όοπι- 
ππρη(αίοτν οχρ]αίη, “Ύο ατο νο 4ἰκοίρμίεν οἳ νο 

Ῥτορμείς; {ποςε {ο πηοπι {με Ρτσρ]ηεοϊες νοτα 
αἀάτερεεά.”. Ετορῃεί5 απά {επσ]ετβ ν/ετο ὮΥ ἴἶθ 
Ίεννς ςίγ]εά Γαΐιεγς, απά Εχείχ ἀῑδοίρ]ες {]είγ δοπ8 
ῴ6ο Νοίθ ο ΜΙαϊ{. χὴΙ. 21. 

----καὶ τῆς διαθήκης] “'[γε ατα {πε] εΐτε Ὦγ ἴ]ια 
οογεηαηί, 1. 6. ἴο γοι ἴμεςε αἀναπίασος Ροτίαϊῃ 
ΡΥ πα οογεπαπί, απά (Πποτεί[οτο ἴογοι {λε ο/εγ οῇ 
φα]ναίῖοη ἶς [γδέ πιαάθ. "Τε εχργεδείοη ἶ5 Γοτπιθά 
οἩ α Ηεῦταῖο Ιάἱοπα ο{ 13: Τ]ιε {οἱ]οννίησ οἰίαί]οπ 

19 πιαᾶς ὙΙίἩ 8οίης πια]] ναγίαίῖοη {ΤΟΠ {ηε ἩἨε- 
Ῥταουν απἀ Τ,ΧΧ. Ίππο Αροεί]ο τηθαῃς {ο αῆγπα 
Ώπο 8απιε {μίησ ας έ. Ρα], (αἱ. Η1. 16, --- ναί Ὁγ 
ἴιο Μοβεία]ι, α5 {πο ἀεβοεπάαπί οῇ Αὐταμαπι, ]λα]] 
αἱ] παίῖοης ο Ῥ]εβθεά. ἂἘν Ῥείοτο τῷ σπέρμ. ἵ8 
{οαπά ἵπ αἰ] {πε εατ]γ Εάά., 5οπιο Ύετδίοης απά 
Ἐαίπετς, απά Ἰα8 Ῥεεῃ τεοεῖνεὰ Ὦγ αἱπιοδί ΘΥΕΓΥ 
Ἐαϊίος ποπα ΈΒεησ. απά Ἰγείς. ἀοννηγνατάς. 

26 ὑμῖν πρῶτον.] Τῃπο 8εηςθ ο θες Ἱνοτάς νν1]] 
Ῥεοοπιε οἸεατετ ὮΥ 5αρρ]γίπᾳ, Ὑν]ναί 6Θεπις {ο Ὀο 
οπι]σίεά (ὉΥγ απ Ἰάιοπι {οφαοεηί ἵπ {πο Βοτρίαταὶ 
ΨΤΙΤΕΙΒ), ἴπαθ ραγίσ]ε οὖν. “« ὨὈπίο γοι, ἴπεῃ,2 
νυμῖο] νετΥ αρί]γ Ιπίτοᾶασες ἴ1ε οοπεζιδίοπ {γοτα 
ναί Ἰαςδ Ώθεῃ φαϊἀ. 'Ὑμῖν πιαη Ὀο {αΚκοπ (45 5οπιθ 
να {ο α [δαῖ. οοπωποᾶί, απά πρῶτον αἰσπΙέγ ϱ8- 
Φεεϊα[ίη; Ὀαί πο πδαα] 56ης 18 Ρτε[εταΡίεα, απά 18 
τοφπ]τεά ΡΥ ἴπθ ρτεσεάῖησ ν6γ6θ. Εὐλογοῦντα ὑμᾶς 
Όπα Τηίετρτείοτς τεπάος, ΄' ἵπ οτἆςτ {ο Ῥ]εες γοιι.) 
Βαΐ 5 εαρροθες α Ἠατε] ἰάΐοπας απά 1έ 15 Ώοίίε 
{ο ἴακο εὐλογ. 38 ἵπ ἄρροβϊἴἶοπ, ΟΓ ΓΟΓ ὡς εὐλογ., 
«π8 α Ῥ]6ββοΓ ο γοι,” 1. 6. ος Νο εποι]ά Ῥ]οἙῬφς 
απά πιαΚκο γοι ἨαρβρΥ. 

---ἐν τῷ ἀποστρ. ἕκαστον, ὅτο.] Τ]ετε ἵ8 Ίετο αη 
απηρἰσα1ἵγ ο Ἱπίατρτεία{ίοῃ, 8ἴποθ ἀποστρ. ΠΙΑΥ Ὦο 
{ακεῃ οἰίπετ ἵπ α ἰταηβίνο ος ἵπ απ Ἱπίταηφ]άνο 
86Πεο. ἜΤ]ο [ογπιοτ 19 πἀορίεὰ Ὦγ πο σεποτα]ίγ 
οὗ Τγπηβ]αίοτς απά Οοπηπιεηίαίοίς, .. ΙΠΥ ϱο 
ἀε[επάεά. Βαί αφ Τί οοσαβίοΠΒ 8ΟΠΠΟ Ἠαγβηποβς 
ο{ οοπβίτασίΊοῦ, απά Ἱπνο]νος φοπιοίηίησ ομ]οο- 
Ποπαῦ]ο 1π 86ΠΕΘ (1Π]688 αοί]οη Ὁο {ακοι {ΟΥ Ἱή- 
(οπ{{οη), πο Ἰαΐΐει νίουν (ννλ]ο 18 βαρροτίοά Ὦγ 
Όιο πιοβί οππ]πεπ{ αποϊθπί απά πιοάστη Τη{οτρτο- 
{6τβ) 866ΠΠ8 ρτο[οταῦ]θο. Απά ἐν τῷ παν Ώο ἰπἱΘΠ 
{ο εἰς τὸν, ἀεποίίηπρ μγροδε; οἵ [ος ἐπὶ α. ᾱ. “ο 
6νοτΥγ οπε ο γοι Οτηίης {γοπη 5 παπί έ1ορ, 1ο, 
{Γ6νετγ οπο ο γοι ϱΗα]ἱ (μτη. Τ]ής 19 οοπβτπηοὰ 
ὮΥ ιο ννοτὰς οῇ νογ. 19, µετανοήσατε καὶ ἐπιστρέ- 
φατε; απά ϱΥ 9. 1, 16, (ή ο] πο Λροβί]ο 8οσίΏΒ 
» Ἠανο Ἰαά ἵπ πιά) Παίσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν 
μῶν. 

ΙΝ. 1. ἠπέστησαν αὐτοῖς] /« ρογυοπεγιιί ΙΙ.) 
Ἐφίστημι ῥτοροτ]γ εἱρηίβον (ο Ὦο ρτοβοπίοά {ο 

ο νίονν ο αΠΥ οπς,) ἵῃ νν]ήο]ι ἵν Ἱπ]ποτοπί βοπιο 
ποτίοη οῇ πάάσποκα, νν]οἷν οσσπβ{οπα]1γ (45 στο, 
Τακο κκ. Τ., παπά ο) κονν]νογο) ἱππρ]ήου οππο ΠΟΙΙΟΠ 
ο )ιοα(ἡ[{ήμ. Όπ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ, βοο Νοίο 0Ἠ 
οίκο κκ. 4. 
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ἱερες καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, διαπονούµενοι 3 
διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν, καὶ καταγγέλλει ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν 

ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρών καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας, καὶ ἔφεντο ο. 

εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον' ἦν γὰρ ἱσπέρα ἤδη. Πολλοὶ δὲ τῶν 4 

ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν' καὶ ἐγεννήθη ὁ ἀφιθμὸς τῶν ἄν- 

δρῶν ὡσεὶ χιλιάδες πέντε. ᾿Εγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι ὅ 

αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ πρεσβυτέρους καὶ γραμματεῖς εἲς Ἱερουσα- 

λὴμ, καὶ ᾿ἄνναν τὸν ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν καὶ ᾿Ιωάννην καὶ ἀλέξαν- 

ὅρον, καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ. Καὶ στήσαντες αὐτοὺς Ἰ 

ἐν [τῷ] µέσῳ, ἐπυνθάνοντο" Ἐν ποίᾳ δυνάµει ἢ ἐν ποίῳ ὀνόματι 
- [4 ”. 

ἐποιήσατε τοῦτο Όὑμεῖς ; Ίύτε Πέτρος πλησθεὶς Πνεύματος ἁγίου, 8 
᾿εἶπε πρὸς αὐτούς' ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσθύτεροι τοῦ ᾿Ισραὴλ, εἰ ο 

ἡμεῖς σήμερον ἀνακριωόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῖς, ἐν 
Βαρτα 2. 24. 

» Ῥεα]. 118. 99. 
εα,. 28. 16. 
Μαιι. «1. 42, 
Τατ] 12. 10. 
Τα κυ 90. 1Τ. 
Βοιη. 9. 88. 
1 θει, 2. 7. 
ας. 1. οἱ. 

9. διαπονοίµενοι.] Διαπονεῖσθαι δἰσηίβςς, 1. {ο Ὀθ 
π/εατίθά ουίς 2. (45 Ἠοτε) ἴο {6 ος «μέγα νο 
γοχος, Όεαγ γη] Ἱππραίίεπος, ἃ 8εη8ο {οιιπά ἵπ να 
ΙΙΧΧ., υαί ποί Ἰπ πο Ο]αβείσα] ΥΥΓΙΙΘΙΡ5. Διὰ τὸ 
ὁιέάσκειν α. τὸν λαὺν ΤΘ[ΟΤΑ {ο ἴπαο ὨΠγίεδίς; απά 
καταγγέλλει ---νεκρῶν ἴο πο Βαάάμοεε. Ἐν τῷ 
Ἴησ. δή οἵ ἵπ, Ἱ. 6. ὮΥ ἴπο εχαπηρ]ε οἱ ὄεψις, 45 
οχοπιρἠβος ἵπ /6515. 

3. ἔθεντο εἰς τήρ.] 3οππο Εχροείΐοτς Οήπ]ς ναί 
τήρησις Ἠ6γθ ΠΙΕΔΠΒ νο οωδίοάι! οῇ οετία πι να 
{ο ν]οθθ οΊαγσθ {Ί1ογ ννετε οοπηπ θά. Ἐιί να 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΙπίθτργθίαΙοΠ, α Ῥγίδοπι, ἵ5 Ὀεςί Γουπάεά, 
απά ἶ5 οαλαμ[ήε]ιοὰ Ῥογοπά ἀοιδί Ὦγ νετ. 18. ἔθεντο 
αὐτοὺς ἐν τηρήσει δηµοσίᾳ. Τ1ϊ5 π9ο 18, Ἀονήενετ, 
οοπΠπες {ο πο Ιαΐογ νυτ]ίοτς: Γοτ, η πο ρα55ασο 
οἶίεά Ὦγ νο Οοπιπιοπίαίογς Γγοπι Τπασογά. νυν. 56, 
Πιο 5εη9ο ἵθ α Πεερύις ἴπ οικίοάη (α5, ἰπάσεὰ, ἵ8 
ον]ἀρηί Ὦψ {πθ αςο οΓ νο ΑγσΙε); νπίσ], πάςεά, 
ἰ5 νο ργιπιη νο 8οη9ο οῇ {6 υνογὰ (48 αἰδο οὗ πα 
Ε απ οπβίοδία), Ὀαξ οπππθ ἶπ ρτουςςς οῇ Ίππο {ο 
ἀοποίε α Ρ]ασθ οῇ οιβίοᾷγ, οαγοογ. 

4. ἐγεννήθη --- χιλ. πέντε] ἜΤ]ε Οοπιπιοη/ίαίογς 
4Τ6 πο αστοςᾷ ννοίαγ ἐς παπισας 18 ὑπο[ακίοο 
οἳ ιο 9000 Ὀείοτο οοπγνοτίοᾷ, ος οπε)ηκίνε οἱ Τε. 
Ὑοί πο ΡΟΓΜΒΟΠ8 ἴποτοισ]ᾗ]γ οοπνοτεαπί ἴπ Όνα 
ἰάίοπα οῇ πο (τεεκ Ἰαπραασο οπἩ Γη] {ο ροτοεῖνο 
Οναί νο /Όππιεγ ἵ8 Ίνα 8θη9ο Ἱπίοπάθά, ᾿Εγεννήθη 
εἰσηίῇος Ίσα Δεοσπιε, ἃ εἰσπ]βοπίίοη οΓ γίγνεσθαι 
νήσοἩ οβοπ οσστ8 ἵπ πο Ν. Τ. απά ΤΧΧ. Αν- 
ὁρῶν εἰσηίβος, ποῖ ποπ, Ὀαί ρογκοπς οὗ ον 8οχος; 
τ Ὀοίης ρι{ Γοτ ἀνθρώπων, ἃ8 Ἰωακε χα. 51. ἑασπιες 
ἱ. 90. Λοῖς ν. 1]. οἱ αἱ. 

ὅ. αὐτῶν] εοἰ]. τῶν Ιουδαίων, ἴο ο εαρρ]ἱεὰ {γοπι 
νο οοπίοχί. ΒΥ τοὺς ἄρχ., ἃτο. ατθ ἀεποῖεά {λε 
Ῥαπ]θάτίπη, ' 

0. ἐκ γένους ἀρχ.] Ἱ. ο. 48 8οπηθ λλη]ς, νο τηε 
2/ ἔ]νε ἆι Ναγοεάοία! εἰαφφρα; 05, 38 οἱἨθΓ8, [ο 
Κἰπάτοὰ ο) Ώνοβο νν]λο Ἠαά Ἰα{εΙγ «ογνες ἴἶνο οβϊος 
οὗ Ηίρῃ Ρτϊονί, 

Τ. ἐν ποία δυνάμει --- ὀνόματι.] Το ἀοίοτπηῖπο (ἶνο 
80Η56 οῇ Οία ραβδᾳ4σο, νο πηαβί αβορτίαἶη πο βοορο 
οῇ νο Ἱπίοττορπίοη. ΊἈονν ἐποιήσατε τοῦτο πες) 
ΓΟΓΟΥ, 5 8ΟΠΊ6 αγ ἵτ ἄοες, ἴο πο σεπ' "οπάμοί 

, τ , αμ " 3”, - ς ο 9 - - 
τένι ουτος σέσωσται" "Ύνωστον ἔστω πασιν υμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ 10 
2 / α αν 2 . - - . 

Ἱοραὴλ, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ ΠΝαζωραίου, ὃν ὑμεῖς 
» ” ζ , ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶ», ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν 
β ” α - 
ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. ' Οὗτός ἐστιν ὃ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν 1! 

” 3 Γ ς / Ε : . 2 2 τῶν οἰκοδομουντω», 0 γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας. Καὶ οὐκ ἔστιν 19 

ο πα κ τσνην η Ονεῖτ παϊπ]κίτγ. Ἐτπί Γτοπι γετ. 
9, 1 ἶ5 ρ]αίη ναί Τέ τε[ετε {ο πο πιγασµ]οις ογε 
Ἰαιε]γ Ρετ[ογππεά. Ἐν ποίῳ ὀνόματι Εαγί]νετ ἐις- 
ἐγαίε {ιο 5επδο. ἜΓ]ε παπιε ΟΓ ἃ Ρετδοῃ ἵ9 Ιπάεοὰ 
οβίοπ ριΐ {οτ πε ρεγεοπ Ἠϊπηκε][. Ξοθε αἰκο Π1. 16. 
ΤἨ8 1 πιαγ ππεαη, ὉΥ Ώπο ΟΓ επς]] α ΡΕΓΦΟΠ. 
Βιϊ ας ἴ ἶς ορτίαῖη Όιαί νο Πενν Ἰνε]τενεά νετγ 
ν/οπάρτβα] νγοτκς, ευθῃ παῖτας]6ς, ἴο νε ρεγ[οτππεὰ 
ὮΥ πιασῖο ατί απἀ ἐποαπίαίίοπ, Ἱ. 6. ὑπυοκίπς ἴἶιο 
παπιε οῇ οθτίαϊπ απρε]5 ος Π]ηκίτίους Ῥατίατομς, 
Όιο ΠΗ]]1 «εηςθ οἳ ὄνομα πιαγ Ἠετε Όε τεϊαϊπεά, 

9. εἰ ἡμεῖς σήμερον νὰ Βεπάοτ “' ΒίποῬ να 
ατα σα]]οά {ο οχαπηἰπα {ο Ες ἀαγ.”. ᾽Ανακρίνεσθαι 
5 ἃ /ογοποίο ἵετπῃ, εἰσπ]θγίης ἴο ὃς εταπιπεά πι 
ὑπίεγγοσαίίοπ. 3εε Νοῖς ον Το ΧΕΙ. 4. Ἐ ὕεργε- 
σίᾳ ἀνθρώπου ἀσθ. ἵ8 Γοτ εὐεργ. εἲς ἅ πον ἀσθενῆ, 
οἩ νμ]ο] 186 οῇ ο (επίᾶνο οὐ]εοῖ, 5εθ 
Ἠγπογ) (τ. τ. ᾧ 99. 1. Αί ἐν τίνι 5αῦ. ὀνόματι. 
Οοπιρ. ν. Τ ἃς 10. 

11. 96ο Νοίε οἩ Λα. κκ]. 49. 

ἀοες πο, Ὀθεσπαβαο “ Όνο Ἰεσ]ίηα [η πομ]” 
γιο] πη Ιπαρροεί{ο εοηεο. Γκωλ ων 18 --ν 
Ρτουῦ Οναί {16 Ατίϊο]ο 9 Ἠθτο πιεπηί {ο οχοτί 

ἱσπ]ατ Γοτος, πιπο] Ἰθ9ι Το ορ οπιρ]αί]ο, 
ονν ΟΓ ΠΟ Ρήβδαρο ἵπ νο Ν. Τ. ννηετο ἰἱ Ίνα κας] 

α τος, Ὀαξ βεγοτα] ννηετο νο ποη ἶ8 η 118 
πηοκί α ἑδεηβες ἵῃ νο] οπφο ελο ΓοτοςῬ 
Όνο Ατιοο {9 πιοτροά ἵπ ναί οὗ Όλο ποιη. 
1ο ἵν. 99. ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστί 
Ῥομῃ. χἰ. 1]. ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν [ἐγένετο]. 

. 
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3 3 ’ ς 

ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἤ σωτηρία". ἃ οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν 
οὐρανὸν τὸ δεδοµένον ἐν ἀνθρώποις, ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 

στο 

/ ΄ 2 

13 Θεωροῦντες δὲ τὴν τοὺ Πέτρου παφῥησίαν καὶ Ιωάννου, καὶ κατα- 
΄ / ἓ 3 , πι ν 9 :- Ε] , ε λαβόμενοι οτι ἄνθρωποι αγράμμµατοέ εἰσι καὶ ἰδιώται, ἐθαύμαζον, ἐπε- 

4 ΄ ΄ 3 . ϱ ᾿ ” 32 Τ -”-. ᾗὖ - Γ δὲ 

14 γἰνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ιησοῦ σαν" τὸν δὲ 
3 ϱ ς . . . 3 Π 

ποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευµένον, οὐδὲν 
2 - 3 ο 

16 Νελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν, 

ἄνθρωπον ῥλέ- 
3 3 ο. 
εἶχον ἀἄντειπεῖν. 

, . 

συνέθαλον πρὸς 

16 ἀλλήλους, λέγοντες' Τί ποιήσοµεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν 
-” 2 3 - ω πι 

γὰρ }νωστὸν σημεῖον γέγονε δι αὐτῶν, πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν “Ἱερου-- 
11 σαλὴμ φανερὸν, καὶ οὗ δυνάµεθα ἀρνήσασθαι. αλλ’, ἵνα μὴ ἐπὶ 

πλεῖον διανεµηθῇ εἲς τὸν λαὸν, ἀπειλῇ ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς µηκέτι 

15 λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων. Καὶ καλέσαντες αὐ- 
τοὺς, παρήγγειλαν αὐτοῖς τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν 

19 ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ. "ὅ δὲ Πέτρος καὶ ᾿ Ιωάννης ἀποκριθέντες ὉΤοῖτα δ. 29. 
υ 3 . » . , ο φεω . αι 3 ; 

προς αυτους εἶπον Εὶ δίἰκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν 

ἐχόμενα τῆς σωτηρίας. Ἐεν. ν{. 10. ᾗ σω- 
τηρία τῷ Θεῷ. απᾶ χὶχκ. Ἱ. ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ 
τιμὴ ---τῷ Θεῷ. ἴπ ε]οτί, ξ ἵ5 Ρ]αῖη ελαί ΙΓ Ώχετε 

15 ἵπ {η Ατίο]ε, ενας 5θη5θ 
ἵ8 πιοάθ οἳ σα[υαξϊίοπ' [παππε]γ, υ 
ἴοἨ ννε ρτεας!] πο, “' Ειῖς Πεαἰίπις. 

Απά Ώγετο 18 βοπιείη]ησ {ο οοιπίεπαηςε Επίς ἴπ 
αΙἠ, 260: Τ]ας Ἡ ππαςδί ὃε απἀετείοοά ο δαΐυα- 
Εἶσπ, ποῖ ο Ἠεα]ῖπα, ἶ5 οετίαῖῃ {τοπι {πα ν/οτάς 
(οἱ]ουνῖηῃ ἐν ο δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς; {οτ (45 Μτ. Ἠο]άεπ 
ο αμνοᾗ «8ε. Ῥεΐετ ἴακος Ιέ {οτ σταπί{εά Ὠλαί Α11, 
πιιςί {ο Ολτὶςί Γοτ (18 εαἰγαίοῃ. ΊἈΝονν α]] 

Ἰοίεὰ ντι Ὀοάί]γ πια]αά]θς, Ότ{ πε ςα]- 
αν αγ. οἳ 18 πα οἳ ος βίαπά . 

: σοπβεαπεπ1γ ἵέ πιαςί εἰσπί(γ βρ]τίία 
απά εἴοτπαὶ σα] ναέίος.” κ . 

19. οὐδέ.] Τηῖς (Ἰπδίεαά οἱ οὔτε), {οαπά ἴῃ πιαηΥ 
Μ588. απᾶἆ Ίμε Οορίΐο Ὑετεῖοῃ, Ίνα Ῥεεη αρρτονεά 

πΠεεῦ., απᾶ τεσοοῖνεάὰ Ὁγ Τ αποΏπιαπη ; Ὀδίπᾳ, 38 
(οι Ματκ, ρ. 151) Ίνα «Ἰουνη, τε αυ Ὦ} 

Ρτορτίείγ ο{ Ἱαπσιασε. Ἠον Η{ῆο σαη τηπάθ 
οΓ οὔτε, Ὁν] προς {τοπα {πο Ἠγαβε οἳ {ια 

Ἰας οὐ ὁἓν, ἵ ἁοιδί πο; ΓΟΓ οὐδὲ νναβ Ηκε]γ, ἵπ 
ϱαε]ι α οοπίεχε, ἴο ὃς α]{οτεὰ [ο οὐδὲν, εβροςῖα]]γ 
π9 πο γ {οἰ]οννίης ννου]ά οπα!]γ ο πιβίπκοπ Γος 
αν. Τήο ἵπσ ἵπ απθείίοη ΠΙαΥ, Ιπάεεὰ, θα 

{ο Ἠπνο ατίκεη {Τοπι οοττεσήοηῃ. Βπί 
Όνο Μ55, ατα, νι οπς οχοθρίίοη, ποῖ οΓ ἴἶνο ο0γ- 
τεείρά : παπά ννΊνεη νγ κο οὐδὲ απά οὔτε 

Ὀυπάεά ἵπ ὧν Μ88. 
1 οὗ ρτοαίετ πνεὶρη ει 

εεγπα] ν 
-- τὸ κάν] Βαίά {ο Ὦο Γογ ὃ ὀίδοται. Βαι 

Ώνετο ἵν πη ε)]ρεία ο{ κατὰ, (ποσά αἰὑπεί αἴ. 
 . Περί, ρεγπεκκώπι οί, ας ἵπ Τακο 
11. ἡμίραι εἰσῖν ἐν αἷς 

κοπιοίίπιος {η νο Ο]ακκίσα] 

πγο σταπῃ- 
Ππ εκ- 

δεῖ ἐργάζεσθαι.) απὰ 
νΤΙίοτΑ. 

15. τὴν π ας Όνο ᾖοοάοσπα” οι Ῥο]άπος 
ος Ἡς ρα. Π1, 15. περιποιοῦντα ---- πολλὴν 

τ παῤῥησίαν. ὰς 

τς Ῥι Αν καν, 10. «Μ, 15. πο {εγεά, 1.8. ᾱ- α 4 --- .. 

Ισποταπί οἳ, ος Όπί ε]ϊσ]{]γ νοτςεά 1π ἐ]ναί Κἰπά οἱ 
Κπονν]εάσε πηίο] ἴ]ε Ζευς αἶοπο Ρρτίἰζεᾶ, Παπηε]γ, 
ο/ ειε Βοτϊρίατες αξ εχρ]αίπεά Ὁγ οῖτ ΒαὐὈϊπίσα] 
Ἰπ{ετρτείθις. (Οοππρ. ζομπ νΙ]. 16.) Βασ] 15 έἶθ 
5εηςε αβε]σηεά {ο {ε εχργεδείοη ὉΥ {Πε ὈοψῬί (οπι- 
πιεπίαίοτςς νο, Ἠον/ευοτ, Ι (πι, γοοθἆο {οο 
{ας {οπι ἴπε 6ἰαδείσαί αςθ ο πε πγοτά, Ὀγ ννΠ]ο]ι 
ἀγράμματοι ἀεποίεᾶ Ώιοβε Ὑν]ο ννετε ἀενοῖά οϐ 
Ἰθατηΐης οἵ 5οἶεπος, 5] α5 Ίνας Ἱπιρατίοά ὮΥ ἴἶια 
εἀισαί]οη ννπίο] {ε]] {ο ἴε Ἰοί οἱ {ιο Ἠϊσ]ετ 
οαβςεδ. Ῥο ΑίΠθηΦΗ5, Ρ. 116 (οἴεά Ὁγ Ὑα]οκη.) 
ἰδιώτης καὶ ἀναλφάβητος. Ἀεε Νοίθ οἨ 1 0ο. χὶν. 
16. ΥγΙΗι τεερεοί {ο ἰδιῶται, 1 πιεαπς ργίραίο απ 
Ῥεβείαπι ΡΘΓΦΟΠΡ, 45 ορροδεά {ο ος ννπο Ἰο]ά 
ΔΗΥ ο/ῇσο Εοε]εβίαφίῖσαὶ ος Οἰνί]. ᾿ἘΕπεγίνωσκον, 
««τοοοσηϊθεᾶ,” α5 ἵπ Μαίϊ. χὶν. 95. ζὺν τῷ Ἰησοῦ 
ἦσαν, “' Ὠναί 611εγ Ἰαὰ Όεει κ εδις) σοπιραπίοης απἀ 
αἆμετεπίφ. 9ο Ματίς χὶν. 0. καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ν. 
Ἰ. ἦσθα. 

14. πι ««εἰαπάϊηπςσ οἩ Π]ς [οεί; Ἰ ποί, ας Ὀςθ- 
{οτε, α οτῖρρ]α νου ἄΠΥ κο ΟΓ ποπ. Θ6ο 
βαργα Π1. Τ, δ. απά «οππρατο Ματ] ν. 15. θεωροῦσι 
τὸν δαιμονιζόμενον καθήµενον, καὶ ἱματισμένον καὶ σω- 
φρονοῦντα, Ἠνηετθ 889 Νοίοθ. 

16. κελεύσαντες --- ἀπελβεῖν.] Τις Ριάάϊπρ έοπι 
νηιάτανν ννας ποῖ πηθαπ{έ Ὁγ νναγ οῇ ἐπςηέ, Ὀαί ἴπ 
οτάςγ ναί (ευ παὶσηί οοηβίάοτ ἵπ Ῥγϊναίο νν]ναί 
ν/α8 Ῥεεί {ο Ὦε ἆοπο. ἜΤ]ο εκργοββῖοη οβίθη ος- 
ους ἵπ ο Ἠιβίοτίαπα, ν]ογο απΏαβεαάοτς, αβίοτ 
ἀε]νετίπς Οπείγ πιθβκασε, αγο ἀοείτος {ο ννλάτανν, 
ἵπ οτάου ἴ]μπί (ἶνο Οοιποί τΙπΥ ἀθ[ροταίο αροῃ 1, 
966 Τηησγά. ν. 112. 

16. συνέβαλον.] Ῥαῦ. γνώµην, ΟΙ βουλεύματα, 
επργεκκρά ἵπ ΕπαπΠρ. Ῥμαῃ. 00. 

11. ἀλλ] πενοεγίε]θβ. ΑΛ 8ΘΠ86 ποί Π/6- 
απεπί, οἰίποτ ἵπ νο Βοτρίαταὶ ος Οαβείσα] νντίί- 
618. Διανεμηθῃ. 3ΞΙΡΡΙΥ τοῦτο βοἵ]. τὸ σημεῖον, ἴ]ιο 
τοροτί ο Ον ππἰτασ]θο, Διανέμεσθαι εἰρη]ῇομ {ο ο 
ἀἰκιτιναίοά πνηοηᾳ βονοτα], παπά, 48 αβοὰ οὗ α γε- 
Ῥογή, ἴο Ὦδ αργεαά αὐγοαά. ὮΥ λαὸν 8 πιοππί {ο 
Ῥεορίε αἱ Ίαγσε, 48 ορροφοᾶ {ο ιο Ῥτίονία, Ε]ατί- 
β6θ», απά Ἠήρ]οι οἸββθα. ᾿Επὶ τῳ ὀνόματι τούτῳ 
ἱρπίβον “'ἵπ νο ΠΑΠΠΟ οῇ Οπής ροτκοῃ,) 1. 6. «εν 
νο παππο Ὀείηρ (αἱ Καπ, οὔκοτνορ) οπηείοά 
τοι ρἩ οοπ{ίσπιρί. 

15. νο τὸ μὴ Φθίγγ. πια νο τοπάστος, 
"νου Ἱπιοτόιοισᾶ {ο νο πο εροπκίηρ.””. Διδή- 
σκειν 1 οχκορεἡσα] κά Καθόλου ἵψ ΓΟΥ παράπαν, 

ὄι 
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μᾶλλον Ἠ τοῦ Θεοῦ, κρἰνατε. οὐ δυνάµεθα γὰρ ἡμεῖ ἃ εἴδομεν καὶ 50 

ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν. Οἱ δὲ προσαπειλησάµενοι ἀπέλυσαν αὐτοὺς, ---- 9ἱ 

μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτοὺς, ---- διὰ τὸν λαόν" ὅτι 
’ .] .] ” Ὠ ” 7 

πάντες ἐδόξαζον τὸν Θεὸν ἐπὶ τῷ γεχονότι. ᾿Ετῶν γὰρ ἦν πλειόνων 53 

τεσσαράκοντα ὁ ἄνθρωπος, ἐφ᾽ ὃν ἐγεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς 
ἰάσεως. 

᾽Απολυθέντες δὲ ἠλθον πρὸς τοὺς ἰδίους, καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὺς 53 
ε) . ς 2 » ᾿ 5 , ν 

αυτοὺς οἱ αρχιερεῖς καὶ οἵ πρεσβύτεροι εἶπον. Οἱ δὲ ἀκούσαντες, ὅμο- 34 

θυμαδὸν φαν φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ εἶπον' «έσποτα, σὺ ὁ Θεὸς 
ς ’ ᾽ 2 ᾽ 9 : - . ᾿ ’ ΄ . 

6 ποιήσας τον οὐρανον καὶ την γην καὶ την ᾠΦαλασσαν, καὶ πάντα τὰ 
χ Ρεα]. 2. 1. 

ἐφρύαξαν ἔὔνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 

ε) - [. . λε ανά 

ἐν αὐτοῖς' Ἀὁ διὰ στόματος «αυϊδ τοῦ παιδός σου, εἰπών' Ἵνα τί 5 

παρ έ- 36 

στησαν οἵ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἳ ἄρχοντες συνή- 

χῶΦησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, κατὰ τοῦ Κυρίου, 

Συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐπὶ τὸν 51 
. . .] - 

του Χριστου αυτου. 

19. εἰ δίκαιον, δο.] ΟΓ Ον δεπίίπιεπ{ 569 βοΥ- 
ογα] οχαπιρ]ος {Τοπα {ο Ο]αρεῖσαὶ νυτίίετς ἵπ Ἠε- 
96Η5, ΥΠΟΡ. Όπο πιαξί Ἠθγο εα{ῇσς, ννηετο ΡΙ1- 
{ο ππακες Ῥοοταίος βἰπη]]ατ]γ αἀάτερς Πΐ5 ἸπάσοςῬ: 
πείσοµαι τῷ Θεῷ μᾶλλον ἢ ὑμῖν. Όπ 5 εα0]οοί 56ο 
ἃ Ἱεπτησοά ἀῑββοτίαίίοη 1π νο]. Π. ΡΡ. 506 ---- 604, οἳ 
ιο Νονυς Ἑ[Πδκαυτας Τ]εο]οσιοο-Οτίίσοις, (αρ- 
ωχ {ο ία Οποἱ Βαστί), οπΗ1οά “ Ώοε Ππ- 
α5 οὐδοσι Ἠαππαπί το η ο 5 νε] (τασεὰ 

ουί ια {τας Ἠπηϊ{5 νμ]ο Ῥοιπά λαο ἁπίγ οἴ]γετ 
αγ, απά ρτασ(ἶσα] ἀἰτοσίίοιςδ ατα κ {οι (ο 
πδο οϐ ο πιαχίπα {ο οῦεγ ἀοά ταίμοτ ἴπαη 
ΠΙΔΗ. 

20. οὐ δυνάμεθα] Ἱ. ο. “' Ύο οαπποί [οοηβίκίοηί- 
1ν νι νν]ναί 18 τἰσηί απ 1α5ΐ ] ος, “νο οππποί 
ὑγίης ΟΗΓΦΘΊΥΟΒ {ο 4ο 1. ο Ῥαρίπίαν οἶίοὰ Ὁγ 
Ἠ/είς., “' παπα ασ [αοία Ισάαπί ριοϊαίεπα, πες {ι- 
ο6Γ6 08 Ῥο88ε οτοάσπάαπῃ ο5:.. Της, Τξ πιαγ ο 
ποίσθἀ, ἱ5 οΠΏ6 ΟΓ {οφ {ουν ρᾳβ54σθς ἵῃ υν]ίο]ι 
Όννο ποραίΊνος 4ο ποί είτοπσί]γοπ ἴἶα πασαίίοη, Όέ 
Ἠανο απ πβ]τπηαίῖνο [οτορ. θε Μα. τ. (τι, 
ὁ 601. Βυαέπι. τ. ρ. 261, απά Ὑπ. (τ. Ρ. 199, νν]νο 
αοσουπί ΓΟΓ 1 οἩ {ο ρεϊποίῖρ]ε Εναί {πο πορα(ἶνοἙ 
Μείοπις {0 έιοο αῑ[γεγεπί υεγὴ. Βαῖ, ἵπ α οπςο Ἰἶκο 
ἴλο Ργοβθηί, (λαί οτρἰαἰπα ποἰλίπᾳ. Τ ἶ9 Ὀοίίοτ {ο 
καγ αί νο Όννο πορα(ἶνος Ώ6]οήᾳ, εἰτίοί1ν 8ροακ- 
πρ, {ο νο ἀἰ[βοτεπί οἰαμκος, ἃπά απο βαδρεπάοἆ 
οἩ βπίίο νετῦς, ος Τηβπ]{ανος, οἴίετ επργεδκεὰ ος 
ππάεγκ[οοἀ, 38 1π οὐδεὶς (810. ἐστι) ὅστις οὐ ποιήσει. 
Ίπ α οπ5ο Ὑηοτο ππ {ππηίυε οοςΠΒ, 1ο Τηβη. 
ἀεροπά5 ΠΡοΠ ὥστε, 9: εἰς τὸ ππἀετείοσά. Ἔ]μ απ- 
οἶεπί Ἁγτίαο ταπβ]αίοτ νο] οπργεβκες νο ἴννο 
κομθς, ἡ τοπάοτίπᾳ, “Ίο Ίνανο ποῖ ροννοτ, αι 
νο αουπ]ά πο αρθα]ς Ὑν]ναξ ννο Ίανο 86οη απά 
Ἰθητά.”. Τ]ο ἡμεῖς ]ποί οο[οτο 5 οππρ]µαίίς, ᾳ. ᾱ. 
“ Ἠ)ε, [οτ ου ρατίς͵” ἃο. 

91. μηδὶν εὑρίσκοντες τὸ πῶς, ὅςο.] ΤἼνοτο ἵα στο 
3η αποτηα]γ ο) οοπείταςσίοη, ἵπ ἀῑδον αείπσ Ὑνίσ], 
Όνο Οοπιπποπίαίοτς ἀἰῇογ,. Ἀοππο (πίηκ Ίνοτο 8 
πηΏ 6ἱ1ρ8ε οἱ αἴτιον, νήσο ἵδ επργεκκεά ἵπ Τλικο 
κκ, 14. Οὔνετα ανοἰὰ νο ϱ)Ηρ. γ (ακίπς μηδὲν 
{ος μὴ, παπά πῶς ΓοΓ ὅπως, τορατόῖηᾳ Όλο τὸ 48 οπ]γ 
ἱπόισαίπςσ νο Γο]οννίπσ βοπίθησθ, απά 60Π86- 
αποπ]γ ροοπακίίο. Βηί Τε ἵς Ὀοτίοτ {ο αὐ πεί νο 
οΙ/Μρ. ναι πάπα εαο] α- Ἰατμησε, 38ο Ῥτο, 

ο τοπάστα, '΄Επάϊπρ πο νηθββος.” Τη 
Ότο ννοτᾶς Γοἱ]οννίημ τὸ πῶς, ἃ-ο., ΠΙΑΥ ο οοπε]- 
ογεὰ 45 εχορείἰσα] απά ϱαγλοτ ονο]νίπῃ ἴἶνο βθῃεο, 

καὶ κατὰ 

Βυαΐ να πῶς ἵβ πιοί (48 8οπηθ εαρροεε) ἐπ αἰίοπι 
τοι μηδὲν, Ὀαί ἀερεπάς Ἡροη κατὰ ΟΥ εἷς ΠΠάΕΓ- 
λοόᾶ, Νου ἆοθΒ ἴ]μο τὸ Ῥε]οπς {ο νο πῶς, Ὀαῖ Το 
ένο ν]ο]ο αοπίεηπςς Γο]]οννίπςσ; Γοτ χο ννοτὰς τὸ 
πῶς --- αὐτοὺς Γοτπι σγαπιπιαϊεαἰ{η α βεραταίε οἰαμςθ. 
Διὰ τὸν λαὸν Ῥε]οπρ (ἴετε Ὀεῖηρ α ἱταπεροξ]οῃ) 
ἴ0 ἀπέλυσαν αὐτούς. 1 Ἰανε ροί ποοοτά]πρ]γ. 

29. τοὺς ἰδίους] Ἱ. 6. “' ἠνεῖτ αθεοσίαῖες͵ να 
οίπετ Αροβί]εε απά {ιο ἀῑδοίρ]ες αἲ Ίατρε ; α5 Λοί 
χχὶν. 20. Ίοβη αν. 19 
91-90. Οπ ἐλὶκ ρακκασο, Βρ. 1οδὺ (8α5οτ. Τ4ε, 

Ρ. 192. δεᾳᾳ.) (τα]γ τεπιαγκς, ““ Ός ποῦ]ε 50 
ΥΠΙΠ, Ρουτεά θοτίῃ αἲ οπος Ὁγ νε αι Ἀ Ρως 

πμ μα Ίο, απἆθτ . γε Ἡ Ἱπβποποθ 
οῇ νο Πο ἠτξ, 19 ννο περίταρη 
[τοπ οσο ή βοννοὰ.” ο ..- ο ση 
Ἠ/α]] ροϊπίς ου ἐμαί νν. 21, 25. Γοτπη α Ρτορλοιίο 
ποἰαἴίοη οΓ ἵνα τί--- αὐτοῦ. Απά Ὦε τιρ]η]ν τεβεγβ 

Όλο γὰρ {ο α εἶπα»ο Ἰε[ {ο Ὦε υπἆο :α. ᾱ, 
Τ]πή8 ΡτορΒεοΥ ἵ9 πονν βι]β]]εά, /ογ οἱ α τω, ἃγο, 
Τ]νας να νογ8ο8 ατο Ποῖ, 45 8οπΏθ Ἱππαρίπα, ῥαγεΛ 
ἐ]ιειίσα]. 

---σὺ ὃ θεὺς, ἃο.] Α ευὐ]ΐπιο ρετὶρ]ταςίς Γογ 
ἔιε Πιογά ο/ ιο απίυογκο, Υνι νν]ο]ι είς. οοπι- 
Ρατ65 οβορ]ι. Λπί. ἵν. 3, 3. Δέσποτα τῶν ἐπ᾽ οὔρα- 
νοῦ τε καὶ γῆς καὶ θαλάσσης. 366 88ο {]νο ρταγετ οϐ 
μας ον κ μον 16 νφ. Ηεγε ο κ κ υο 
εαρρ]ίσά. Τη αν ἴο πια οτίνοὰ 
Γτοπι πο ον οἴ]νου το πιραίοῃος 
παπά ταρο, οπηετεὰ ὃν Ἰουςθς. ΟΡ καὶ έτ. κενὰ 
Όιο 5οη9ο 5, “' παπά Ἠανο Γογηδά ναίῃ ρ]αμς.. 8ο 
α ργονοτὺ οἶιοά Ὁγ Ἰλ/οίς. κενὰ κενοὶ λογίζονται. 

Ὢθ. παρέστησαν.] Νο, α5 Καπ, Ἱπιαρίηος, Γοτ 
ἀνθέστησαν. Τη 8επεο (ας πο ραγα]]ο]ίπι το- 
απἶτος) οῖης “« {ἴνου εἰοοά εἰάο Ὦγ αἰάς Γος πα ξηα] 
Ἰαὶρ,”.ἶ. ο. Όπου Ὀαπάσά {οποί]ποτ. Ο8Ρ ἐς εκ- 
πΠηρίο8 ΠΠΣΥ Όςδ 96οἩ ἵπ Ξιορ]ι, Τηος. 4509, 

21. συνήχθησαν γὰρ, ἃο.] Ἠετο, α5 Βρ. ὁεῦο 
οὔαογνος, [ιο Ἰοπί]οῃ, 1ο Ροορίθς, ἴο Κίπρε 
οϐ νο οπγί], απά ἴἶνο τα]ογα, (Μαϊ 18, αἲ να το 
Ὀο] 11ος ; οαες γκο: οὗ Όνο φοοοπὰ Ῥκα]πι), αγο 
Ῥγουσηί {ογννατὰ, α5΄ Γα]β]]ἶης νν]αίκοενοι ἴ ννηΒ 
Ργο-αρροίηίοά νου εἰου]ά ἀο. Τε εφιἰνα]οηε 
ἴογπης ἵπ Όπο ρτορΏθογ απά Όπο ἀθο]αταίίοη οϐ 118 
Γι]β]πιοπί οογτθεροπᾶ ---- νο Ἐπ]οτα, ίο Ἠετοὰ --- 
Όνο Κίπμε οἳ Όνο οπγί]ι, {ο Ῥοπίας Ῥ]]αΐο ---- 11ο 
Ἰοπίθη, το πο Ἰθπί]θῃ --- νο Ῥοορ]ος, ἴο 
Ρεορ]ος οἱ Ἰαγασ] ---- χο Τιοτὰ {( ολονα]ν), το ὃς 
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ἅγιον παϊδά σου ᾿[ησοῦν, ὃν ἔχρισας, Ηρώδης τε καὶ Πόντιος ΙΠιλάτος, 
-” 3 δν 5 

98 σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς Ἱσραὴλ, ποιῆσαι ὅσα ἤ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου 
’ . .ἳ ) - ’ 3, 3 απ ᾽ 2 ᾽ 2 ο) 

99 προωρισε γενέσθαι. Καὶ τα νυν, Ἰκύριε, ἔπιδε ἐπὶ τας ἀπειλὰς αὐτῶν, 
. μη , / ᾽ πἩ , ; 53 ᾽ Π 

καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ παθῥησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου, 
90 3 - ᾽ ω 3 Π 3 3’ ἀ ν Ἆ ’ / 

εν τῷ την χείρα σου εκτειγει’ σε εις ιασιν, και σηµεια και τέρατα γι 

31 νεσθαι, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδὀς σου Ἰησοῦ. Καὶ δεηθέν- 
 - ” , ς / » τῷ , : δα ΄ 

των αὐτῶν ἐσαλευῦη ο τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγµένοι καὶ ἐπλησθησαν 
ς β ώ 

ἅπαντες Πνεύματος ἁγίου, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παῤ- 

ῥησίας. 
39 Σ ΤΟΤ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχἠ µία ”5σἈ0ρταλ. 4. 

3 Φ . ς , » . α- 3 ο ον 3 

καὶ οὐδὲ εἷς τὲ τῶν υπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, αλλ ἡν αὐ- 

33 τοῖς ἅπαντα κοινά. Καὶ µεγάλη δυνάµει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἳ 
ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Ἀυρίου Ἰησοῦ" χάρις τε µεγάλη ἦν 

94 ἐπὶ πάντας αὐτούς. οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς ὅσοι γὰρ 

κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν 

Ἠο]γ ολΙ]ά Ἱδεις ----ἴἶνε Τ,ογά”5 αποϊπ{εά, {ο /΄ /ποπι 
Όχοι Ἠαςί αποϊη{εά.”. Έτοπα Ες Ἰαδί ρατα!]ε] {πο 
Ἰοατπεά Ῥτε]αίε εἰαῦοταίε]γ Ῥτουες (παί (λε Ἠο]γ 
ολ] Ἱεεας 5 Ιάἀεηίίβεά νν] φελονα] οὗ {πε 5ες- 
οπά Ῥεαϊπα, απά εΚ!]Γα]1Υ τεπιονες {πε οὐ]εοίίοηβ 
ννήσὮ παὶσηί οσσςχ οἩη α 5αρετβοῖα] νιεν/ οῇ ἴἶνε 
δν ὮΥ τε[εττῖης {ο Ῥπα]τα χὶν. “ΤΗΥ «Ἴτοπε, 
ο , επἀυτεί] {ου επετ,’ απά ελονίησ {παί {πε 

ππάετ οοπβΙἀεταίῖοπ, απάἀ αἱ] 5ος κα, 
μα λοήνννη Ησῃί απἀ εαρροςί. 

Ι πανε ποῖ νεπίιτεά {ο {οἱ]ονγ βονετα] επιϊπεηί 
Ἐάῑοτς ἵπ Ιπίτοάπεῖηρ Ιπίο {πε {οχί ({Τοπι ΤΙαΠΥ 

» Ὑετείοης, απἀ Εαίμοειβ) {ο ν/οτάς ἐν τῃ 
πόλει ταίτῃ, ποί 9ο ΠΙΕΙ Ῥεσαμςο, 45 Βρ. εβΏ τε- 
ππατ]κς, '' πεγ Ἠπνε πο εφιἱνα]επί ἴπ {πο Ῥτορῃε- 
5 Ῥεσπυςο {{ 18 ΥεΓΥ ο. .. {ος 

ἵτ οπεκκίοπι, Ὀαί ΥΕΤΥ ΕΛΞΥ {ος Οπείτ αἀαίοπ. 
28. ποιῆσαι ὅσα, οί Το β6ηβο ἶ5: ΄Ἐοτ {ἶθ 

Ρτο-ἀειετιηϊπεά {ο νε ἆοπο.) 
329. Τ]ε νετεε {5 ννε]] ραταρηταβεά ὮΥ Βρ. ερο 

Ένας:  Απά, αφ Ι19γ γκο οοπηεο] ρτο-ἀειεγπιίπεά 
Οντοιιρὴν Όνε οοπ/ΓεάεταςΥγ οἱ {εν απἀ (εηπ- 

εν, οἱ Κίπρς απά τα]ετς, (Ἠγῖκί εἸνου]ά ευ οτ; 5ο 
Ἰοι εἶιο «απο ννήκο οοπηο6] Ὀς ΠοΝν Πηπάς οοπβρ]οιἰ- 

ἵπ Όνε ππόάαυπίεὰ ρτεασλίπρ οὗ Ολτίκί ογιο]- 
Αἲ τὰ νῦν 540, κατὰ παπά ὄντα, 3190 πράγματα. 

Ἔπιδε, 1. 6. 8ο Ἰοο] προῃπ Ὠνείτ Ειτοαίς, α5 {ο ν/ατὰ 

30, ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτ.] “«ννηή]ο ιοα αγ 
μον μα, ἁλίπο Ἠαπὰ, {1. 6. εχετίίπᾳ 
Ρον/ετ) Ἰδα]ίης, απά ννη]]ε αἶσῃς απἀ ννοπάςτς 
Άτο 1’ {ος ἐν τῷ .”. τορεαίεἀ. ! 

Πνεύματος ἁγίου. ο Ἱπίοτργείίοηῃ ο 
βοπιθ τεσεηί υπ ως νι, βΙΙοά, ντ καστοὰ 
ατάσας”' 15 α πποτο ΠΓπήτατίπη σ]ομββ. Ὑεί νο πεοὰ 
πο, απᾶ, 1 Όνε ρτορτίεϊγ οἳ εἶνο Αγιίσ]ο νο οοπείἆ- 
ετοᾶ, νο πια ποῖ ἴπκο Ἡν. ἵῃ 189 ρογκοηα] 8θηΝο, 
νι Ὠσδ δν, απά Ώσπκοῃ Εί εαρροβο, ντε] 9. 
ΜΙάΔ]ει., Ενα  ἀεποίον νο ἐπ[μεπες οἱ νο Ηο]γ 

απ οσπιπηπσπήηᾳ αρεεία] απἀ επιήπεηί 
Ἰπάρος, α καπ ή ΄ ἵ ὑπιρ/ίρά 

03, ἦν { καρδία πα]. ΛΑ ο ὁονοήμείον 
οί , Ἀπ {ῃ 

ἔλεγεν 
απίγ, ας τα Ῥ]αϊωσοὴ: Δύο Φίλοι, ψυχὴ 

Ἰόον, “« ἀῑά ποῖ εα1/ ἶνοτη Ἠή ών 
Ομ αν α ΓΕΝΟΠ ΝἩΥ ήν Ῥοοι Ὀτοίβιτοῃ 

πετο πο {ο νο απ κιεά Ὀνοτοννήθι, Τη κἰνοννη 

Εναί Ὠχεῖς Ρτοροτίγ Ίνας τεα]]γ εοποἰαετεά α5 ἰ]ιοῖτ 
οννπ; απά οοπεεφεπ{1γ επαί {πο εχρΓΘΕΡΙΟΠ κοινὰ 
Ὦπ {πε Ὑγοτάς {ο]]ουνίπς πηαδί Ό6 {ακεπ υν] Ἠπηιία- 
Ποπ 1. 6. ναί ἴΠΕΥ ν/ετο οΟΠΊΤΠΟΠ, ποῖ Ὦγ Ῥο55ες- 
δίοπ, Ῥαΐ ὮΥ 9ο. 6ο Νοίε «αργα Π. 40. 

90, µεγάλη δυν.]  ΥΝοἱ{, Ηείητ., απά Καῑπ., ἐπίπ]ς 
Ειαί έις εχρτθβδίοη ἶ5 {ο ϱ6 ιπἀετείοοά οπ]γ οῇ 
Ώιε ροι0εγ οἳ ἴἩε Αροεί]ε8) εἰοφμεπεο, ἃςο. ἈΒπαῖ, 
βΙίποισ] Τ ννου]ά ποί οπο]ιάε ἴ]α {οτος ΟΓ {ναί ἵπ- 
ατηΠοῖα!, Ὀα{ ἱπιργεβείνε, οἸοφπθηςθα, ΥΥΠΙΟΝ, Γοιπά- 
εᾱ ἵπ οοπην]οίῖοη, απά εαρροτίεςὰ ὮΥ {ο οοηδοΙοιθ- 
πθ5ς οῇ Ὠΐνίπο /ανοιτ, νου] σῖνο εί ννοτάς απ 
εΏεοί τατε]Υ {ο νε {οιπά Ίπ ἴἶχε πιοβδί ρο]]ε]εά ογα- 
{ΟΥΥ: Υαί Γ πιαθί ππαϊηίαίπ, ἴαί (οτε 5 οΠΙΘΒΥ 
ππθαπί ἵπ ἴε εχρΓθβδίοη, απ ααδίοη {ο ]λαί 
ν/οπ]ά, αὔονα ενοτγ Οίπσ εἶδα, επαθ]α {ειπα {ο 
βρεα ντ ες εβοοί, --- Παπιθ]γ, ια πιγαε[ες 
ν/ΠΙο] {6γ ννογο οοσακίοπα]]γ επαβ]εὰ {ο υνογκ. 
Τη οτί, {πε ἴετπι ἀρποίθΒ /ογεο α5 αν. Έπροτον Όιο 
βρεαΚεγε, απᾶ ε/[Ποσει 38 τερρθοίοά {πο ἠεαγενς. 

---χάριςτε--- αὐτούς.] Ῥοψπς (οπιπιθη(α{ΟΓ5 11Π- 
ἀειρίαπά χάρις οἳ λε (ανουιτ οῇ σα. Οὔ πει» μη, 
ναί Πέ Ίνας τε[θτοησς [ο ἴ]ο «οιρίκ] Ῥεορίο, α. ᾱ. 
ϱ«Όχε Γανοιχ οΓ λε Ρος τερίοὰ αροῃ ηπεπι. Βαΐ 
Οπουρ]ι Ες Ὃο εοπιοννπαί οοπβῄγπιεά ϱΥ Π, 47., γοι 
Όνετο (νε Ππίοτρτοίαίίοη Πτεί πιοηοπθά 86θ8ΠΙ5 
Ῥτο[εταῦ]α: Ῥεςπικε ΙΓ {11ο αὐτοὺς Ὀς το[οτγος {ο {1 
ον νθικατ.  νν] σῖνε 4 γραδοπ Γοτ νο [οτορ παπά 
ε/Πσαογ ο ἠπεῖτ ρτοπο]ίῃςσ. Ἔππι, Ἡονενοτ, ἵῃ- 
οἰίπεά {ο Ολπ]ς ναί νο αὐτοὺς ἵ8 {ο ο το[οτγος {ο 
ἴιο γεορ]/ε αἱ Ἰαγςο ; χάρις Ρεῖπα ππάογβίοος 08 ἴιο 
ρτασε ο/ (πο Ἠο]ν Βριτα. 3ο ἴμακο Π, 40. καὶ χά- 
ρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό. Ἰπάσοσᾶ, (ιβ α]οπο οππ ἴ]νο 
γὰρ οἳ νε [οὐοιρύις οἸπαδο Όο ποοοππίοὰ [ου 
ψ/ήο Ἐταπε]αίοτ απά Οοπιποπίαίοτ οχκρ]αίη 
ΑνγΑΥ {ο ΠΊΘαΠ α πποτο καί. Οα]νή Ἰπβ π1οηο 86ΘΗ 
Οναί ια γὰρ 8, 5 αρα], σσ 81. τοὐςίήο,. Ἔποιισ]ι 
ΒΥ αποτρίαπά(πῃ χάρις οΓ Πο Ππνοιτ οῇ (ηο ρεορίο, 
Ἰθ πβείση» 4 β6Π4Ο πο α Π]ο βὴρίά, 

94, ὅσοι «ν κτήτορες --- ὑπῆρχον.] ὙΝοι, “38 
ΠΙΑΠΥ ας Ἠπά ;) [ος Ἡ Ἱ ΠΟί πάντες ὅσοι, Ὀαί «έ βαο] 
π5 Ἠπα,) 1. ο, 8016 ΟΓ Όνοκο νν]νο Ἠπά: νο ὅσοι 
Ῥοίηρ Ἰνογε, α5 ορ, ρα Ἱπάσοβπ](ο]γ.. οσο Οα)νίη 
ππᾶ ΗσΙΙΠΠ,  Ἠσπσος πΙαΥ ὃς οοττοσ(οἆ Λη ογγος 
ἱπίο νιήο Μγ. ἨΗἰπαν νπν (1]οῦ τπ ήν νααπυ]ο 
ΠΗΠκίοτγ οἱ νο Ἠἶνο απά Ῥτορτονν οὗ Οκ απ]ν 
γοῖ, 1, ρ. 510.. Ἠο υπάσγκίπην ναί“  αἲ) νν]νο Ίνας 
Ἰαπάς απά Ἠουκον κοἰά ποια, απά τουρηί ἵπ Όνο 
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πιπρασκοµένω», καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων" διεδί- 36 

δοτο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 
Ἰωσηῆς δὲ, ὁ ἐπικληθεὶς Ἠαρνάθας ἀπὸ τῶν ἀποστόλων, (ὃ ἐστι µε- 36 

Θερμηνευόμενον, υἷος παρακλήσεως) «4ευΐτης, Κύπριος τῷ γένει, ὑπάρ- 3τ 

χοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκε τὸ χρῆμα, καὶ ἔθηκε παρὰ τοὺς 
πόδας τῶν ἀποστύλων. Ἡ. Ανὴρ δέ τις, Ανανίας ὀνόματι, σὺν Σαπ- 1 

φείρη τῇ }υναικὶ αὐτοῦ, ἐπώλησε κτῆμα, καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τι- 3 

μῆς, «συνειδυίας καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ ἐνέγκας µέρος τὶ παρὰ 

τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν. Εῑπε δὲ Πέτρος" ᾽Ανανία, διατί 3 

ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε τὸ Πνεύμα τὸ 

ἅγιον, καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιµῆς τοῦ χωρίου ; Οὐχὶ µένον, σοὶ 4 

ἔμενε, καὶ πραθἑν, ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχε; Τἱ ὅτι ἔθου ἐν τῇ 
καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; 

απιουπί ἴο {ο Αροβί]ος.”. Απά {ο ΤΟΠΙΟΥΟ {να 
ννοπάςχ απά ορ]εσίῖοῃ ννμ{ο] (ή5 ννου]ά Ἰπνο]νε, 
Ἡθ βαρροφθς {λαί {ε βίαίεπιεπί ο Οχείτ Ῥτίπαίπα 
{π ΕλθἰΓ ΠΙΟΠΘΥ [ο ἴἶνα Αροβί]ε5, ὮΥγ πο ΠΙΕΔΠΒ ἵπι- 
Ρίίε5 (ἶναί 15 ννας ἵῃ αἰ] Ἰηδίαποθς αεερρίεά. Τη]8 
«ο]ιίίοπ, Ἠονενετ, 18 α{{ετ]Υ Ιπαάπαβείθ]ο. πε 
(ιοί 15, ναί ννο ατθ ποί οθτίαϊη ({ος Ὑνς ατα ποί 
το]ά .ογ ποτ ἶβ 1 ρτοῦαθ]ς, ναί Ἴπθβο Ρτοργίείοτς 
εο]ά Ὠναῖς Ῥοββθβείοη8. ΤΠ6Υ ννοι]ἀ Ῥεπεβί 
ΏΌιο Ῥοογ πποτε Ὁγ Πο]άϊης Ῥατί ἵπτεβεγνθ, απἀ βὶν- 
{η α5 ποςᾷ τοφι]τεά. «κο 

Τιθέναι παρὰ 15 πο πιθγε]γ α Ρηταφο κἰσπ](γΊπρ {ο 
οοπιπη!{ {ο {1 οατθ οἩ, Όαΐ, δη ]οΐπεά νϊίΠ παρὰ 
πόδας, Ιπιρ]ίθ5 {πε γευεγεπιεε ντ τ]ι ν/]]ο]ι ἔιε ἀεροςίί 
νναβδ πηπάο, 

96. Λευΐτης] ἜΤ]ουση {ο Τ,ονίίες Ἰαά, αδ α 
ἐγίδ6, πο Ἰπ]θγιίαποςθ, Υαῖ {ΕΥ νεο αἱ]ουνεὰ ὑπαὶ- 
υζαμαίίη ο Ἰοἱὰ Ἰαπάςά Ρτοροτίγ. Τὸ εκρῆμα, Όιθ 
Ρτῖσοθ, ἴλθ ΠΙΟΠΕΥ; ἃ 56η59 αἱπιοδί οοπβηεὰ {ο ἴπθ 
Ρ]ατα], ἴποασ]ι νο οχαπηρ]θος οῇ να εἰπσυ]ατ ατα 
πἀάπσεᾶ, ἴο νν]Ιοα 1 ανα, ἵπ Ἠεοεῃδ. ΒΥπορ., 
πἀάεά αποίμοτ. 

Ψ. Αβοτ ία απάἰβεεπιδ]οά Ηρετα]ίγ οὗ Βατ- 
ΠαΡα8. 18 τοοοτάθάἁ απ οχαπηρ]θ ΟΓ ἴἶνο οσπέγαγή, ἵπ 
ἴἶνο οᾳφο οὗ Απαπίας απά Βαρρμίτα, απά. 15 [ογπι]- 
παΙοἩ ἵπ {πθίγ εαάάεπ ἀθαίμ. Ἔ]α παίατο οῇ Ενείτ 
ογίππθ Ἠπ5 Ῥεοθῃ Ὦν 8οπ1ο ππκοοποσ]νοᾶ, ὮΥ οἴμογε 
ἴοο πιο] ρα αίεὰ, απά Ὦγ ο]ναις ασαἴη ΠΠΤΘΔΡΒΟΠ- 
αΌ]γ οχασσοτα(οά; Όπε, αἲ χο ποξδί πιοάρταίο δβί]- 
πηαῖο, 1 πημδί Ὀο τορατάσὰ, 6Υ6Ἡ οἩ ρτϊποῖρ]ος οἳ 
παίυτα] το]ἱρίοη, α5 ἃ οτἴπιο ο{ πο οτἵπατγ πιαση]- 
ἰπάςδ, απά βπο] α5 ννο]] πιοτιιοά ἴα ρυπίκμπηθπί 
η] ννη]ο]ι 1ὲ ννας γἰβτίοάς απά νν]ήο] νναβ ΠΟΤΕ 
οαροοἰα]]γ ποοεκδαγη ἵπ να δι βίο ο) Πίπρς, ἵπ 
ογάςτ {ο ρτονοηί {λε Ολτἰκίαη τε]ἰσίου (γοπα Ὀείη 
ἀἰδοτοδ[ιοὰ ὮΥ ἴο Ἠγροοχίκγ οἱ ννοτ]ά]γ-πιπάε 
ο. : ον ν 

ν σφίσατο ἀπὸ τῆς τ. πὈ. µέρος, το- 
γιπτοὰ .- {ο Πὶς ΟΝΠ ών Ίο .. κια 
Ότος οῇ πο ππ]άἁ]ο νοτΏ. 
9. συνειδνίας.] Βαθ. τοῦτο. Τ]θ ο]ίρεο 5 5υρ- 

ΡΗἱρά ἵπ Τ]πασγἀ. νο]. Π. 93. Ἴ. Βε]. ζυνειδὼῶς τοῖς 
ἑτέροις τὸ ἐπιβούλευμα. Ἔ]ε οἰάςτ Οοπηπιεπίπίογς 
ορίθοίη {ο ογίππο φασγἼ]εσε, νν]οἩ ννας ραπἰκ]αῦ]ο 
ντι ἀθαίῃ: Όί ΝΤοάο ννο]] ἀἰκαπσαἱε]νος Ώοίνθοπ 
Όνα σ καρσν οί, απιὰ νο οἰγοπηηκίαπίία [αοῖ, ---- 
ΠΛΠΙΘΙΥ, Πηροεγίκή, παπά ἀεκίγε ο/ υαΐπι Κο ογή, ἃοι, 
ν]ή ο] Ὕνας ροτ]ναρς ἴἶνο οἨ]οΓ πποῖῖνο ννλ]οἩ ἱοπρί- 
οὐ ἴποπῃ {ο {να οῄοποο. 

8. ἐπλήρωσεν ---τὴν καρδίαν σου] ΜαΠΥ τοσθηί 

οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ Θεῷ. 

6 οπιπιεηίαίογς οοπηρατίης Επί αγνή Ελαί αἲ ν. 4. 
ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο, ἴακε ἵξ {ο ΠπθαΠ 
πο ΠΟΤΕ λα («νι νναβ {]γ Ἠεατί β]]εὰ νν εν ναι 
ἀἱαρο]ίοα] ραπ 1. Βιαΐ Ες 19 ππ]ακΗβαῦ]γ αἰηκ- 
1ηᾳ {Πε ρεγδοπα(ίη οἳ βαΐαῃ, απά Ὦ]8 ροιοεΥ 5 ννθ]] 
38 Ὑν]] {ο 8ασσε»ί ονΙ] Ονουσ]ηίς {ο ἴῑνα παπά ο 
ππθη. Τη6 ἴνο εχρτεβδίοης αΏουνθ πιεπίίοπεὰ ατα 
ΡΥ πο ππεαης Ιποοηβίδίεπές Γρ νν]ή]α {λα αβ5α]18 
ο Μαΐπη ἐπείέο ΤηΘΏ ἴο 8ἱπ, (παπά εοὴ νε οθες 
Οοπιπηθπίαίογς ατθ 18 ης 8εηθε ΟΙ πληρ. 
τὴν καρὸ.) Επείχ ο νΝΏ παίυταὶ οογγαρῖοη ἶβ εαββεἰεπε 
ο) Πε] {ο σαι εν!] ὑνουρηίς. ΊΆΝοτ νν]] εἶνετθ 
υς απγ πρ ἀϊβιου]ί ἵπ νο Ἱ ἰοη ὁτατί, 
ὅτο., 1 ννε οοηδἰἀοτ (ναί ἴ]νο {οτοε ΟΓ πληροῦν 
τὴν καρδίαν τινὸς, ὙΝΠΙΟ] ἱ8 πληροφορεῖσθαι, ἐἱπερέίες 
(38 νο Κπονν Βαΐαπς ροννετ 15 ἠἰπικεά ) κας] α ιἱε]ά- 
ὕπς ἴο Ὠιο (επιρίαίίοη αν, ννλ]]ε 1 ατσιες 1ο {θθ 
ἈσεηποΥ οΓΊΏΦΗ, ππα]κος Ἠήπῃ αἱ {πο βατης εἴπης αἰγίοί- 
1ν ποοοιη{αῦ]θ, Ψεύσασθαι φἰσπίβες 1ο αἴοπηρί {ο 
εοείνθ Ὦγ α 16; πο αἰ{επιρέ Ὀεῖπῃ, α8 οβ επ, ραῖ 

{οτ Όνο ρεγ/ογπιαπεο. Της οΏεπος τονναγάς 
Αροβί]ος Ιπνο]νεὰ ἴ]νε 8απ1θ οτίπο Γονατάς {να 
οἱ Βρίγίέ, απἆετ ννηοθε νι ν Όνευ αποϊεἀ. 
4. μένον] "'τεπιαϊπεὰ απβο]ά.”. Το ραγιῖοῖρ. 18 

{ο Ὄο τεφο]νεά Ιπίο α νετὺὸ απά ἱοἱρ]θ. Σοὶ, 
αἲ ην ἀἱκροφα].. Α ἀανας οοπιπιοάΙ. Αἲ τί 
ὅτι βυὈ. γέγονε ΟΙ ἐστι --- [οι τί ἔστιν ὅτι. πο 
Οοπιππεηίαίοτς οοππρατο ἵπ Ατδίορβαπος ὅτι τί δή: 
ππὰ ἵη Ρ]αΐο ὅτι δὴ τί; Τιθέναι ἐν τῃ καρδία, ΟΥ εἰς 
τὴν καρδίαν εἱρπίβες {ο ἀε]ίυετατε]γ ρ]απ απά ἀοίος- 
ο ὁ-- ὐηᾳ. ΙΕ -ᾱ 

---οὐκ ἐφείσω --- θεῷ. ΤΟΠ α οΟΠΠΙΡΗΓΙΚΟΠ 
ἐς νογεθ νι ενα ρτοσεάἶπᾳ οπθ [νν]γετο Ληππίας 
8 απἱά {ο Ἠανο Ἰοά απαἰηεί νο Που (αλοκί] απ 
νε] α8 αονογα] οίνος ατ'ἳ -- Η1. 6. οοπῃ- 
Ρατεὰ νι 1 νο] ν. αἱ. Ικ. 85,9 
γη Αοἲβ χι, 4. 3 Τη. 1, 16. ννιῆν 9 Ῥοι. 1.9ἱ 
φομ νἰ. 40. νι 1 Οοτ. Π, 19. 1 Οοτ. Πῖ, 16. 
βοαα. νι 1 Οοτ. νΙ. 19.] Τηουἱορίαης Ἠανο ἴπ 
πἰ] ασος ἱπ[οτγοά ναί ἴἶνο Εοίη ἵς σου. 
Ἠ/οίβ., Ιπάσεᾶ, Ίνα γοπιατκοὰ ναί ὁ Θεὸς ντι ο 
Ατιοϊιο ἵς αἲνναγς οοπβποά {ο (οσα {ο Γαεν. 
Ῥαϊ Βρ. Μιάά]είοη Ίνα ἸλοννἩ ναί πο επο]} ἀἱ- 
Αποίίοη ἶ9 οὐβοτνεά: ὁ Θεὸς απ Θεὸς Ὀεῖηπρ α9εὰ 
πάΙκοτιπηἰπα{ε]γ, εχεορί νηθτο ρταπιπηα σα] τα]θς 
Ιπίοτίοτο. Ἀοο πκο ἴο οχοε]]οπί ποίῖο οὗ ΜΥ. 

Τ]ιο οὐκ --- ἀλλὰ ἵ8 Ὦγ πιοδί τοσθηί Οοπιπιεπία- 
ἴοτα τοπάετεὰ ποπ {απι---φμαπε ; . Ἠονενετ, 
Ἱς ποί νο Ἠθοθβκατγ. Ῥογμαρς, Ἠογγθνοτ, οὐκ 
ΤΙΔΥ Ἠοτο 6 {ποπ ΓΟΓ οὐ µόνον, 48 ἵπ Τον, ΠΗ. 
40. νηετε 80ο παν ἈΝοῖε, απά αἶκο ἵν. 99. νΥηετθ 
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6 Ακούων δὲ ᾽Ανανίας τοὺς λόγους τούτους, πεσὼν ἐξέψυξε. καὺ ἐγένετο 
΄ ’ μι αν, ΄ Ν 3 ’ » 32 ’ η ς [ά 

6 φόβος µέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. «ναστάντες δὲ οἱ νεω-- 
ι ΄ 3 Δ δα. ῃ ͵ 3, 3 / 4 ς Ίτεροι συνέστειλαν αὐτὸν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. Εγένετο δὲ ὡς 

ὡρῶν τριῶν διάστηµα, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς, εἰσῆλ- 
᾽ .». Π ΄ 

6 εν. ἸΑπεκρίθη δὲ αυτῇ ὁ Πέτρος Εϊπέ µοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον 
, 5 : , 3 32 

ϱ ἀπέδοσθε; ἡ δὲ εἶπε' Ναὶ, τοσούτου. Ὁ δὲ Πέτρος εἶπε πρὸς αὖὐ- 

τήν Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ Πνεῦμα Κυρίου; ἰδοῦ, οἳ 
πόδες τῶν Θαψάντων τὸν ἄνδρα σου, ἐπὶ τῇ θύρα, καὶ ἐξοίσουσί σε. 

. ” ) 3 » σα! ῳ 

10 Ἔπεσε δὲ παραχρῆμα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐξέψυξεν  εἴσελ- 
. π« 3 ῃ 

Θόντες δὲ οἳ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν γεκρὰν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν 
Ν νά 3 

11 πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. Καὶ ἐγένετο φόβος µέγας ἐφ ὅλην τὴν ἐκκλη- 
3 - 

σίαν, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 

19 

96ο Ὠικοτ. ΑΦ {ο νο αγηίακ οΓ ἐφεύσω, Βρ. 
ΜιάάΙ. επ] ἵε είαπσο (ια 1 εἸου]ά Πετο 6 
ηβεά υηἩ νε Ἰλαΐυε, ν]η]]ε ἵπ {η Ργεοθεάίησ 
γετςε 1 15 π5εἀ μ.-- Όιο ο. Ηε --- το 
5Πρροβε, Ρεγ]αρς ννηουΐ ΓΘᾶβοη, ἴπετθ ἶ5 πο οἴ]ες 
ἰηαίαποο οἳ {ο αγπίακ να ιο ὨΏαίΐνο. Το 
Ἰεατπεά Ῥτε]αίε 18, αἲ αἲ] ενυεηπ!5, ὕτοις ἶπ γοσατά- 
πα ἴπε Ώαι. α8 Ῥαῖ {ο ο 4εεμς. Τί ἶ9 ταίπετ 
Ραῖ [ος Όιε (επά. νη κατὰ, ΨΝΠΙΟΕὮ γΙε]ά5 α 
πιπο] ίΓΟΠΦΕΥ 8ΕΗ58, απά Ἠθηςς Ὑ/α8 ε86ά ἵπ ἃ 
οοππεσίοη ΥΕ γεγιῖγεά ο. βίτοηρσοΓ. 
Εκαπιρ]ες ΟΓ φεύδεσθαι κατά τινος ν 
τινος Ῥᾳ6 86εη ἵπ ΞίερΙ. ΤΗ659. απά ἸΓείἰδίεἰπ8 
ο... παν 

6. ἐξέφυξε.] δα πνεῦμα. Όηπ πε αίτοοῖοδ- 
πες ν ων μα” "αν ' ου Ἠγείς. αρ. ἘΏεοςῃβ. 
Ώγπορ., απά οπ (πε Ἰαδήος οἳ Πὶς ριαπίβΏπιεηί, 
β66 [πιθοτοἩ, Βΐβοος, απἀ Ὠοάςτ. ἐθίάεπι. Τ]ε 

ἱοπα[ίεέε, Ιπάεοὰ, ἀθίεπά πε Αρορί]ε {γοπη ἴπθ 
εἴαιρο οἳ εχοθρείνε φετετί!γ ---ὈΥ πιαἰπίαἰπίησ 
(αἶας {οτ να οτεάυ]οις Ιποτεάμ]{γ οῇ εοερί]- 
οἶππα !) ναί Απαπίας απά Σεπτ ἀῑεά ποί Ὁγ α 
Πινίπε Ἱπάσπιοπί, Όαί οἳ (στ! ΑΙ Πέ νετ 
ΠΚκεὶγ ναί 9ο πεγή ταγε 4Π ΟΟΟΙΤΤΕΠΟΘ β]οι]ά 
Ἠανε Ἱαρροπεά {0 ἔιρ0 ΡΕΓΒΟΠΦ αἱ οπερ. Απά ἴἶναί 
Όνο Αροβ!]ο ἀῑά ποί {Ἠτοαίεῃ, πος ΕΥΕΠ α]]αάε {ο 
Απαπίσς)» ἀραίι, ἵ ποΏιίπσ {ο νο -- παπά 
αἀπιτς οἱ Ὀείηρ εαἰκ[ασίοτΙ]γ ποσοιπ(εά {ογ. 8εα 
Εεσεπν. ΒΥΠΟΡ. 

6. οἱ πα ϱα]]οά αἲ ν. 10. οἱ νεανίσκοι, απιᾶ 
βαρρορεὰ πα., Μον]νείπι, Ηείητίομς, απἀ 
Καῑπ,, ἵο Ἠανο Όθοι (ΟΠτο] ο[Πσοτβ (1ἶκε ους 
Βασγίκίαπ») ἴπερά {ο ρετίοτπι νατίοις ἀμίΐες; 
ϱπε] αν ονοορίπσ απά οἰεππίηρ Όνε ΟἨΠΗΤΟΠ, ρτθ- 

{ου να [,οτά)4 ομά ππᾶ νο αραρα, ὅνο, 
15, Όνου ΟήπΙ, οοπῄγιιοὰ Ὦγ νεανίσκοι ἀεποί- 

ἵπᾳ ἵπ Α]εκαπάτίαι Οτο κεγυαπία, πΠά 19 ΟΟΙΗ- 

ον. τπ ον οὐ Όνο Αροβίοσαὶ Εαλνοτη, 
Τετ απ, Όνοι, πο αΠοίεπί τοΆβοἩ {ο Γογκακο 
Όνο «οΠπΟῃ { ος, νίοῖ αρροβος οἱ 
νεαν. ο πας σαπε φοἆ μέ: οὗ Όιο ΙΠΘΠ 
Ρτρκοης.” Απά Όνις νο ϱ Ίνα ρτοαί ρτο- 

κ Πε κεείπα ἴο Ἠπνο Όνοοῃ αν {ος Όνο 
πσωπσεγ πνοπι οἱ ὧν (ήκήπη Ο πάτο] {ο ροτίοσπα, 
Ρεηναρς {π τοπ ήση,, Όνο πποτο Ἰπβοτίοις οΏῄσον 1 
Όνα εσπατερκίση ; ήν ννοτο, αἲ κο θ4ΤΙΥ α ροτί- 
οἳ, ποῖ γα αρρτορτίαερὰ {ο ρα Ηἱσμίαγ Ῥ/ΓΑΟΠΑ, --- 
απά σοππεφπεμΩγ νο ρούγκοῃ ρογίογηίηᾳ ἶνονο 

π. - » 3 » 
4ιὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ 

ο/ῇοεΒ Ὕετο ποί ΙΚεΙΥ {ο Ἠανο αΠΥ ἀῑδίϊποίϊνθ 
ΠΑΙΠΙΘ ΟΓ οῇΠ]οθ. Συνέστειλαν, {9Ιχ περιέσειλαν, 
ννοιπὰ Ἠϊπα πρ 5)” παπηεΙγ, εἰίπετ ἵπ α υἰπάίπρ- 
5ηεεί Ἰαιά αρ ἵπ ὧιο ῬΡ]ασε, ος φον ἵῃ ια 
ΡΓ6βεηπ{ί ΘΠΙΘΙΡΘΠΟΥ, ΟΠΙΥ ἵπ α οἰοακ. Τ]ἱ5 5εης5θ 
ΟΓ συστέλλειν 18 νΘΙΥ τατθ, απά ο 6οπιπιεηίαίους 
αἀάπςθ οπΙΥ οπθ εχαπηρ]θ, {ο ΙΥηΙο] 1 πανο αἀάεά 
αποίμετ ἵπ Ώθεοθης. γπορ. ΕΒυτίαὶ οἨ {ο 8απηθ 
ἆαγ Ὕνας (απά 611] 19) αδια] ἵπ {Πο Εαδίς απά Ἰ 
Ἰανο Ιπ Ἠεοθῃβ. ΒΥΠοΟΡ. 5ΠΟΝΠ {μαί ία ουδίοπα 
ν/α5 πο ΙΠΚΠΟΥΝΏ ΠΙΟΠΣ {16 (πτεεκε οἱ {ιο οαγ]]- 
ο5ί ασθ5, Πανίησ ρτοῦαβΙγ Ώεεῃ Ιπίτοάυοεά Ὁγ (λα 
Οαἀπιο-Ρ]αηϊοῖαπ οο]οπίκίς. 

Τ. ὡς ὡρῶν τριῶν διάστ.] ῬτοβαβΙιγ αἲ ιο πεχί 
ῬταγοΓ-ίππο, 

8. ἀπεκρίθη δὲ αυτη] “' αἀάτοςεά Ἰετ. ᾿Απο- 
δόσθαι, ἴο 961]. Τ]οτε 15 ποί (15 Καῑη, Ιπιασίπες) 
1Π {16 196 ΟΓ ἴἶνα ἀπὸ πΠΥ τείοτθηοθ {0 {ο ΠΙΟΠΘΥ 
{ο Όε τεοείγε α5 {6 Ρτισοθ, 5δἶπος ἀπὸ ΠΠΘΤΕΙΥ βἰς- 
πίβθς αιοαµ. ᾿Αποόίδωμι οἳ δε]! οπΙγ ἀοποίεβΒ 
{ο σίνο πρ ος αιαή: ]αδί α5 ἆοθδ οι δε, {Τοη 
Όπε Αησ]ο-βακοπ οήίίαπ, ἴο Ἰεί σο. ἨΠολέω αἱς- 
πίῇος Π{οτα]]γ {ο {γπι ουΕΥ {ο αποί]ιεγ (ΓΤοΠΙ πολέω, 
ίο (μγπ), πιά Έπαβ {ο δα. Το Ηοῦτον ΟΟΙΓ6- 
βροπάοπί ἴθτπι Ῥτοροτ]1γ ἀοποίες {ο ἀε[ίυεν τρ. 
Ἠ18 έλα οαρεγε οῇ εἶε Τμαίπ, απά πο οαρ-αε, 

εααρ-απ, απά Κοογ-επ οἱ ιο Νοτίιετη Ἰαησμαρςς, 
αἰσηίῇγ {ο {αᾖο {0 οπε) δεί{, ο δι; απ ἴἶλο (αΘΓΠΙΗΗ 
ρεγ-Καμ[οπ, νο οομίγαγή, ἨΠΙΙΘΙΥ ἰο οἷυε 1{ρ ἰο 
αποί]ιογ, ἵο δοἰ/. 

---τοσούτου } “' {οἵ 846] ἃ δαπα [αν γοιτ αφῦαπά 
ΒΑΥ5].) 

9). πειράσαι τὸ Πνεῦμα Κ.] Ἱ. ο. το ἴτγ ν]θί]οι 
Όιο Αρίτις οἳ ἀσὰ ννου]ἀ ἀείθοί γοιτ ἸγρουΓϊβγ 
ππά (αμᾶ, 

--οἳ πόδες τῶν θαψ.] Το Οοπιπιθηία{ογβ Τθ- 
.-- Ομ α8 α Πουταίρπα, {ΟΥ οἱ θάφαντες 1 ιο Ἠο- 
τον/ς οσοι οχρτοβθίησ α- πια ὮΥγ ΒΟΠΙΟ ΤΙΕΠΙΡΕΥ 

ο! Πιν ῥοάμ ἱπβίταππθηία] {0 ΒΟΠΙΘ ποβίοη ΤΠ 41169- 
Ποη. ανα, Ἰοννονος, λοννη ἵπ Ἠθοσῃα. ΦΥΠΟΡ. 
ων τοίογοπος» {ο Εωπίρ, Ηἱρρ. 001. Οτο, 1900. 
αρρ!, 90. παπά στο, Έτ). ενα Οπής Ιάΐοπι 18 

(οαπά απποπρ νο Οτοςκ (0 αμκίσαὶ ντος, (ουσ, 
Γ οἱονα, οοπβποά ἴο Όιο Γοε. 86ο Νοίο 0ἩἨ 
Ἠοπα, κ. 10. 

---καὶ ἐξοίσουσί . Την ἆσσον ποί οοπίαίη α 
{ιραέ, πιο] Ίος (8 Ῥοτρ]ιγτΥ τοργοβοΠΙϱ) πΠ 
ἱπεργοσαίοπ, Ὀαί α- ργρα(σμίοπ, ἰ, ο. ἵ νΗ] οΑΤΕΥ 
θνου ους, Το καππο Ηο]γ Βρίγέ νο] τονοκ]οὰ 
ιο Ροίον νο [ραμά, πππᾶο -- ιο ριείκ/ιογέ 
νήσο ννοι]ά (οἱ]ονν η, 

13. ὁιὰ τῶν χειρῶν τῶν ἀπ.] 1. ο. Ὁγ ενο Λρολί]ου 
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λἸαῷ πολλά. καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶνος" 
τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς. ἆλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐ- 13 

τοὺς ὁ λαός" (μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ, πλήθη 14 
ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν') ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθε- 15 

γεῖς, καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραθθάτων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου 
κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάση τινὶ αὐτῶν. «Συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν 16 

πέριξ πόλεων εἰς Ἱερουσαλὴμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ 
/ 3 , ι ο 

πνευμάτων ἀκαθάρτων ' οἵτινες 
3 Δ ο « 9 
Αναστᾶς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ 

19-14. καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν, ἃτο.] ἵπ (ς 
'48εασε {λοτο 18 απ αρρεαταπος ο οοπίταδϊοίίοη, 
οἱ, αἲ 1εαδί, ἀῑκοτεραπογ ἴπ 8ΟΠ1Θ Οησς οτε εαἱά, 
απά α βοειηῖηςσ ΙΠποσπετοπος ἵπ ο ο]ααβ6Β Τθ- 
εροοίἰνε]γ; {ο ουνίαίο νο νατίοιθ ππείοςς 
Ἰανο Όδεῃ αἀορίοά. 3οπι6, οοηβἰἀετίησ ἴπε ραδ- 
βασο α5 Ιποιταθ]γ οεογγιρέ, Ῥτοροδθ {ο οαπεοί έῑιε 
τολιοίε. Βαί Ὀείογτο Ὑε τοβοτί {ο 80 ἀεδρεταίε α 
σος, Ἰοί α5 οοηρἰἆεγ νΝλαίπετ 1 ο αὐδο]αίε]γ 
πρεεβδαγη. Μαπγ Εάἴοτς απά Οοπηπιεηίαίοτς ρ]ασθ 
Όια Ιαίίετ ρατί ο νετ. 12. καὶ ἦσαν, ὅσο. απά πα 
νηο]ο οῇ νν. 12 ὃς 14 ἵπ α ρατεπίηθείς, οί Οναί 
(45 Ζεΐσ]ογ απά Βεε] Ἰανο «ΠοΥ/Π) 5 οοπίτατγ {ο 
Όιο ζαιος οί ραγεπί]ιοκὶς οΏβδετνεά ΡΥ πε αποϊεπίς, 
απά 15 οῇ ἴοο νἰο]επί απά ατοἰίτατγ α παίητο {ο ὂθ 
αἀπαϊτίοά, Οποτε (α5 Βρ. Β]ετ]οςΚ, Ὀν. Α. ΟἸατκα, 
απά Μτ, Ῥοννηςεπά) αἰτοπιρί {ο τοππονθ (πα ἀ1Πι- 
ου] Ὦγ ἐγαπερορίπς ἴἶιο νοιθε5 απά οἶααφες (ας: 
ν. 14, ν. 12. 24 οἸααςα; ν. 10, ν. 19. ᾖγδί οἸαμςε, 
ν. 16. ΕΒυαί Ὀνοασ] «ὁ (γαπβροβίἶοη οῇ 1οογᾶς ἵ8 (18 
ῬοίβοἨ οὔβετνοβ) {νο βα{εδί οῇ αἰ] πιοάς» οὗ οοη- 
]οοίατα] οπποπάα[ίομ,). α (ταπβροδίήοη ΟΠ εἰαφον 
παπά δοπίρπεες νετΥ τοπποίε ᾖοπι οπο] οίετ, 15 ἃ 
βοτί ο{ οπιεπάαίίοπ ἴπα πιοδί Ἠοεπίῖοις, Ὀείπσ 
ΠΘΗΤΙΥ {1ο 8απΏς α5 Το-ιογἶπο α ραβδασθ. Απά ας, 
ἵπ [ο Ῥγεςοπί σᾳ»6, ἴ]ιο (ταπβροβίίοης απο οῇ πο 
πιοβί γἱο]οπί Ἰπά, απά νν]οΙΙγ απεαρροτίοά Ὦγ 
ἄΠΥ ονίάεπος, εχίογπα] ος πίτα] ({οἵ οοι]ά 
Ώιο Ῥάβδασο Ἠανεο ῬθδεἨ 5ο ἰταμβροςδεᾶ, απά ἴ]πα 
(ταπβροβίοη ῬουἨ. (ταπαπηίοά {ο αἲ] Όνο ΜΕ. 
ππά Ὑογείοης 1), πο πιοί]οὰά ἵπ ααθείίοῃ παιδί 
Ώπογο[οτο Ὦγ πο ππθαης ϱο (πουιρηί οἳ Νου 8 
Όνοτο, Τ αρρτο]ιεπά, αηγ πίησ 8ο ΙποχίτιοαΡ]γ οοη- 
(α5οἆ ἵπ νο ραβκασο ας 1έ πονν είαπάςς νήσο ἶς οῇ 
ἃ αἱπηί]ατ Κῑπά {ο {ἶνοφο αἲ {, 11. 1, 1, 44. (866 αἶκο 
κ. 90), ἵπ αἲἲ οἳ ν]ο] νο οχργοβδίοη εἶναι 
ὁμοθυμαδὸν ἀθποίο» πο πιοθίῖης (οσοίμοτ [ος ραῦ- 
Ίο ννογκΙΜρ. Απά Ίχογο {πο ννογάς ἅπαντες απιά 
τῇ στοᾷ Σολ. 3το πάάσά, Ὀεοπαβθ πουν ἐλαί (ο 
Ῥοθνργς Ὑοτο Ῥθσσιπο 80 Υν6τΥ ΠΙΠΙΟΓΟΙΕ, 16γ 
οοπ]ά πο Ἰοησετ Ἰο]ά αΠΥ σεπογα! αβκεπηβ]ες Γοτ 
ἀῑνίπο ννογεβίρ ἵπ πο ὑπερῶον, νηίο]ι νου Ἰνπά 
Ἰοίοτο οοσαρῖθά, Ὀ{ ννοτο ορ]1ροςὰ {ο τοβοτί {ο Ίνα 
ο. ο/ ιο Τοπερίρ Ἀοτα πιοηοποὰ. ΟΓοουτκο, 
Υ ἅπαντες πτο Πιοπηπί ἴπο (ιγίκίαπς αἱ ἴαησε; 

ποῖ, 88 80ΠΠ6 Ἠπνο (ποισηε, ἴπο 4ροθίζεν. Απὰ αἱ 
τῶν λοιπῶν 8 ορροβοὰ {ο ἅπαντες, ἴτ Πακ ἀεποίο 
(19 ἨΝΤΜΙΟΥ απά Ὠοδάτ,. οχρ]αϊη) νο τορί οῇ νο 
ννογελήρροτα, { ο. ἴποβο νο Ὑθτο ποί (ιγκίαης. 
ΤήἼεγ, αἱ ἵς απἰὰ, ἀῑὰ πο νοπίατο κολλᾶσθαι, ἶ. ο. 
(48 χο (στα, Γτοπα νο οοπίσχί, πημκὲέ ΠΙΘΑΠ) προσ- 
έρχεσθαι, ἵο πρρτοπο] οτ οοτηθ πεατ ἴἶγοπα, νο (]- 
ο” [ος Ἱπίοτίοτρησα, οἱ οἱμογνν]βο. Της νίονν οἳ 
νο 8θη86 ἵς «αρροτίοά Ὃν νο απλοτίίγ οὗ Όνο 
Ῥοεφο]μ. Ἀντ. Ὑοτγείον, απά Ὠναι οὗ (ΓῬοππιοπίης, 
νο οχρ]αΐπα ο Ὑνοτὰ Ὦν προεγγίζειν. ναι 
κολλᾶσθαι Ἀπιά προσέρχεσθαι 3Τθ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΕ Της, 
6 Ῥ]αίϊη {οπι Χ. 3δ. ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίῳ 

ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. 
πάντες οἳ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἴρεσις 11 

κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι, ἅο. Ἠηετο 989 
Νοίθ. Τε γεακοπ ὅ ή. ῶδ εχρ]αίπεὰ 
{τοπι ἴἶνθ αιοε νι]]α]ι, νε βπὰ [γοπη ναί ρτεσεάος, 
Ἰαά είταο]ς ιο Ῥεορ]ε αἲ πο πήτας]ος Ενα Ἰνιά 
Ῥεεῃ ννοτγκεά. 
ιο πεχί ννοτάς ἀλλ᾽ ἐμεγόλ. αὐτοὺς ὃ λαὸς ΠΙΑΥ 

νο τεπἀετεά, “' Βαί με Ῥθορίο αἲ Ίατσο (45 ορ- 
Ῥοβεά {ο νο Βπ]εγβ) Ἰε]ά επι ἴπ ρτεαί τοΥεΓ- 
εηπςςθ.””. Ὑεγ. 14 ἵ (48 Οτίεδὺ., Ἀπαρρ, απά (ταις 
Ἰανο 86ο) ρατεπίμείἶσα], απά ππθαπί {ο επονν Ολα 
Ώ5 ανν ος τεβροοί Ἠας, ἵπ 80ΙΠΘ ο8ςθς, Ιπάποθά 
Όνεπα {ο ]οἶπ πο ΟΗτίκαη φοοἱείγ. Το 5εηςε 18, 
«Απ Ὀε]ίδνετε {πε Γ,οτὰ ντο πποτο απἁ πλοτθ 
αἀάεά.. ἜΤ]ε ὥστε, οἳ οοΓ86, οομηθοῖς νη(ῃ 
ἐμεγάλυνεν, Πηθαπίηρ ναί Φαο] νναβ ἴἶνο τενθγεποθ 
οῇ ο ρεορ]ο, λαί, ὅτο. 

10. ἐπὶ κλινῶν καὶ κρ.] Ἀϊπορ ἴἶνο Ἰαΐίοτ ἴοτπα 
ἀεποίες α απια]] απά ΠπθαΠ {ΟΓΙΑΘΓ ἃ 
Ίατρετ απά Ὀείτετ οπ8, Ἰἶκο ος δο/α; νο 56ο ναί 
ΡΘΙΒΟΠΒ ΟΕ αἲ] ο]αβ9ε5 αἰίκα τεφοτίοὰ {ο ἴπε Άρον- 
ἴες Γοτ αἷἀ. 
-- ἵνα ἐρχομένου ---- αὐτῶν.] 1ο αρργουαί οἳ Οιί8 

ποίίοη, νΥΠΙΟ] νναδ α κιερεγκέΜίοις 9Π6 (45 ἱπιρ]ν- 
Ίης ελαί λε ρούνες οἱ Ἰθα]ίπς νγας { πη εἷς 
Αροβί]ος, απά πο, α8 ἴὲ τοπ]]γ ννας, ους, 
παπά Ρτοσιτεά αἲ (πείγ ρταγετ,) ἶ9 ποί {ο Ὦο Ιπίευ- 
θὰ, ονθη 1Γ Τ{ ννοτο ἴτας (νν]]ο]ὰ, Ἡοννευνετ, 8 ἀἱδ- 
Ραῖοά Ὁγ πιορβί Οοπαππεπία{οτς) ελαί Όχο Ῥογεοής 1η 
ΩΠθβί{οἩ 1ο Ἠθα]οά : {οί ναί ννου]ά Ὀο Ρτουυγεά 
ΡΥ ἠιεὶγ [αἶδι, νντθνοαί νο Ιπίετνεπίίοη οἳ νο 
Αροβί]θ». Ἠοννενος, ἴοπι Ἠ αι 95 δα ἵπ Όνο 
ποχί νογ9ο απά χἰκ. 19, { 8ο6ἵης (15 Καῑπ, πάπας) 
ηάσ]]ν ρτοῦαῦ]ο Ενας παπα, 1 ποῖ αἲ] Όλο 
1π ϱΗΘ8ΠΙΟΠ Ίθεγε Ἠεα]θά, αἱ Ἰθαθί νν οτε Γα1]ι 
γνας βἴτοιᾳ οποισΏ {ο απα]1θ ἔχεπα ΓΟΥ Εἶναί ππθτογ. 
Απά 1η 8οἈ α οπ8ο ο βαρογΗίον νγου]ά ἵνα 
-ν.-- παπά {πε μω--- αοςς ἓ κά πα, 

. συνήρχετο τὸ πλῆθος τῶν πέρι εων. 
1. το]εταίοά, να πι ΟΟΠΙΠΙΟΠ σνρ--ε« τοιν.- ἡ 

968 οΥ6Υ {ο Αγίϊο]ο, 8π α. Ἠαγκὴ 
δν Πἱραὶο οϐ ἀπό. Ἐοπάες: “ Να] οῇ Όιο ρορ- 
πἱαίίοη (ος, ας Ἰγακοί, τοπάστε, “ο ΠΗΠΙΘΓΟΙ8 
Ἰπ]αρί(αηίς ο’) εἶνο καγτουπάἶπᾳ οἶίες Ποουκεά το 
ὀθτιδα]οπι.””. Αί πέριξ Όνοτο 15 απ ε]]γρςο οΓ κειµέ- 
νων ΟΥ ἴ]νο ἸἶΚα, οΟΙΗΠΙΟΠ Το αἱ]  Ὀλοιρ] 
φοππείἶπιος {ο οοπερίείεο 
τόχλ] 9οο Νοίο οἨ {νο Κἰπάτοά 1οσγ 

απ Τακο νὶ. 18. Τι ἰ9 νο. Οναί Όιο ἆαιπιοπίαςκ 
πτο οφ ησι]κοὰ (γοπα Όλο αἰσί, 

17. ἀναστάς.] Της 8 ανά ο Ὠίει παπά 
λα α Ηεῦγε .- «ρμήρή ν ο» παπά 
ουπα., πποτο τση γ, ἴπκο ἵτ [ος ς ἶ.ο 

κωηθὰς οι]. .- ο. Τη Όνο ννοτάς με. 
ον  ἵς ὑπιρίεά, Ὀλουρ] πο οχρτοςε]Υ καὶ 
ναί Ηισ]ι Ετίονί Ἱναβα . Απά Όναί 
8οπηθ οῇ νο Ἠϊσ]ι Ῥτϊοκίς (48 ννο]] 45 Πποβί ΡΘΓΜΟΠΒ 
ο Πρ] ταπκ) ννογο πιο], νο Ίσαγη Γεοα 
Σὺν αὐτῷ 866ΙΩΒ {ο Ὦς ΓΟΓ µε” ο --ᾱ 
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18 τῶν Σαδδουκαίΐων, ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν 

“19 ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔδεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσία. ᾿4γγελος 
δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς Θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγων 

20 τε αὐτοὺς εἶπε᾽ Ιορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ 
2Ι πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης. 

3 ’ ο - ς . 

Ακούσαχντες δὲ εἰσηλθον υπὸ 

τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν, καὶ ἐδίδασκον. Ἱαραγενόμενος δὲ ὃ ἀρχιερεὺς 
ιο 5 

και οι 
3 - - -- 

σὺν αὐτῷ, συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν 
- ςε. 3 ᾽ ιν 3 - 3 . ’ 3 - 3 ΄ 

τῶν υἱῶν Ισραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσµωτήριον αχθηναι αὗτους. 

ο Οἱ δὲ ὑπηρέται παραγενόµενοι οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ 

99 ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν, λέγοντες Ότι τὸ μὲν δεσμωτήριον 
κ. ΄ η ” ΄ εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάση ασφαλείᾳ, καὶ τοὺς φύλακας 

94 ἑστῶτας πρὸ τῶν θυρῶν' ἀνοίξαντες 

ἔξω ' 
3 ΄ ») , 

δὲ, ἔσω οὐδένα εὕρομεν. «Ὡς 
. » ᾽ , , η σ . . { . -Ἡς - 

δὲ Πκουσαν τοὺς λόγους τούτους 0 τε ἵερευς καὶ ο στρατηγος του ἵερου 
. ο 3 - ’ Λ 3 - .΄ ον ΄ ν 

96 καὶ οἳ ἀρχιερεῖς, διηπὀρουν περὶ αὐτῶν, τὲ ἄν γένοιτο τοῦτο. ΊΙαρα- 

γενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς [λέγων] "Ὅτι ἰδοὺ, οἳ ἄνγδρες 
ϱ. 3’ » μα 4 .. Ἡ » ω 6ο ” » 9 ’ οὓς ἔφεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εισὶν ἐν τῷ ἵερῳ, ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες 

90 τὸν λαόν. 

αὐτοὺς, οὐ μετὰ βίας, (ἐφοβοῦντο γὰρ 

Ὀς οὗ απγ οπθε8 Υ. 366 ν. 19. απά ἸΝοίο. 
80118, Ἠονήενετ, ἴακο 1 {ο ἀεποίθ ἴο5δθ Ίο ντε 
Πΐ5 οοεασαος ἵπ Π5 οβϊοῖα] ἀπίίες, ος οἳ οοιπεί] 
ντι Ἠϊπι. Βαΐ α5 (μοβδο οου]ά ποῖ Ώο ΠΙαΠΥ, ια 
πάντες 5ΕεΠΏ5 {ο εχε]αἀς Εναί ν]θύν. Αίρεσις ἀεποίθς 
Ρτορετ]γ α {αξίπς πρ απ ἶπσ, 35 ἃ εἰιοίσε, ΟΙ 3Π 
ορἰπίοπ; 3. ἴνε ορἰπίοπ 8ο ἴακεῃ αρ; 9. 45 Ἠετε, 

πιαϊἰπαϊπίπις ἐξ, ἵπ νγη]οἩ 8εηΏ8θ Πέ ο[ιεη 
οσσυτε Ἱπ πα Ἰαΐετ (ϱ]αβείσα] Υντίίετς, εδροοἴα]]γ 
Όνε ΡΗΙ]οβορἩθ{β. Ζῆλος Ἰετε ἀοποίθβ α οοπηρίποἁ 
 -- επυη, πια[ίοο, απᾶ πογαίι, ΟἨ Όιεα οπ119θ 
οἳ 966 Ἱν. 2. απά Νοίθ. ᾖΖῆλος ἶ ποί ἆε- 
τινεά [τοπι ζέω απᾶ λίαν, 38 Μτ. Ὑαἱργ 5αρροβος : 

λος ἶβ α ΤπθΤΕ {ογπεπαίοπ, οἳ ννη]ο]ι (πετο ατα 
οχαπιρ]6». Τ]6 η. 38 ἴΠ βηλὸς, ῥέβηλος, 
οὔνεγ ννογᾶς, ἵς Γοτπιεά Ὦγ οταθὶς Γτοπη 

γοννε] οἱ να τουί απά πε ε ο{ νε (ετππϊηᾶ- 
ἄοπ; {ο εἶνε τε] (εγπηίπαξἴοη ἶ8 ----ελος, 38 1Π ὕελος, 
µίελος, πίελος, ὅεο. νυ]ήεἩ 8εεπι {ο ΊἸανο Όεεῃ αἲ 
βγει εχε]ηκίνεΙγ αά[εο[ίναί. 

ῥημοσίᾳ ἵ8 {ΟΥ εἰς τήρησιν ὅημ., 38 
ν. 18., ν]ετο 866 Νοίο. Ἰλ/ακαί, ντοπσ]γ 
ἕέα 6ΟΠΙΠΠΟΠ ΡΓΙΦΟΠ,᾽” ποῖ αννατο ἴλαί Όνο 

Όναο Αγσ]ε ἵ9 πο Ρτοοί Όναί τηρήσει 18 
ατ᾽ ἑζοχὴν, βαο] πουης Ὀείης οΏση, 38 

Μιάά1ει. να ποννπ, νυἱ. ., ΑΠΑΓΙΤΟΙΒ, 
Ἰεατπεά Ῥτε]αίο ἆοθς πο βαν ἵπ 1ρ]ιαί 

αρ] Ώνεγ ατα ϱο. Τί ]νοπ]ά 6οοπι ναί 
9ο πηση ἴἶνο αμ αίπησες ἀθαίσηπίοά ατο 

πί πο, απᾶ τοφυτίησ οΠεπ ἴο Ὃο 
. Ἱπ εαςἩ α οπ8ο νο Αγοιο {9 οπµ/να, 

Ἡ πιαγ ο γεσά([ή μπάργείοσά, αν ἵπ ΟΙ 
γ. 

« Ἠεπάο απ πησο].) 

η 
Ξ 

{) ἃς { ος : ἷ 

Φή σταθένγες λαλ. απά Καπ, το σταθ. 
.”. α Ηεῦτονν , παπά Οτοι, Οκ. ἵ Ίνα 
το[οτεπες {ο ν Βυε εταογ κοσίηα {ο οο 
. [οτοπαΐς ἵστπι, οὗ νομος νν]νο ατο οί πρ ἴο 
ρεαά εἴθνον αν ογπίοτν απᾶ πἠγοσπίος, ΟΥ 1 ῥγίν- 
αχ ----χ. ---κ' ονπςο . Βεο Λο χνη, 20, 
παν. χι 

--τῆς ζωῇς ταύτης] ““ οἱ Οήκ ἀοσιτίπο οτ το]ἱσίοη 
νε οὖν το κναἰναήση.” 8ο 1ο νἱ, 68. ῥήματα 

Ίύτε ἀπελθὼν ὃὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις, γαγεν 

τὸν λαὸν) ἵνα μὴ λιθασθῶοιν. 

ζωῆς αἰωνίου. 366 γι]. 98. Ἴ]θτο πΊαγ, Ἡούνθυετ 
ἃ5δ Καπ. (π]π]ς, Ὀο απ ηραίίασε, 38 ἵηΠ Λος χα]. 
260. . Ὁοπιρατα Εοπι. νἰῖ, 94. 

2]. ὑπὸ τὸν ὄρθρον] “' αὐοιί ἆαγ-ῦτοσ]κ«. Θο 
Τπογἀ. αβ8 ὑπὸ τὴν ἕω. Όπ δρθ. 5οο πιγ Νοίθ ΟἨ 
Τπαογά. 1. 112. Τὴν γερουσίαν 5 5αρροβοά {ο 
Ἠανθ Ὄεεπ αἀάθά, {ο οχρ]αίπ {ο Γογδίσηθις {16 ἴτιθ 
ΠιθαΠΙησ ΟΡ τὸ συνέδριον. Τ]αῖ ννοτὰ, Ἰούθνετ, 
Ψ/48 60 ΟΟΠΙΠΠΟΠΙΥ 1π αβθ νι νο (ΤθΘοΚς, ναί Τ 
οοπ]ἀ πεεά πο οχρ]απμαίίοἩπ. Τί που] ταίλος 
8θεπι {]αί γερουσίαν 15 αἀάεὰ, Ὀεοαιδθ ἴ]λο ἴθγη 
ννας οδρεοία[{η αμρίίεᾶ ο ιο Βαπ]θάτίας απά 8ο 1 
οσο ΙΓ ἵῃ ΡΜΙο απά ᾳοδερβλας, ἰποιρῃ 1 15 αἶδο 
πφεά γ ΏἱοἨγ5. Ηα]. {ο οχργο»ς {ια Γμαίπ Βοπαίμς. 

20. -8 πάσῃ ἀσφ.] [οχ σὺν πάση ἀσφ.; ππ αἀνοτοίαὶ 
Ρήταςο {ο ἴπο αάνοτῦ ἀσφαλεστάτως. Ἔλξω 18 οπη{- 
ἴοὰ ἵῃπ ππαπγ ΝΤΒΑ., ΨεΓΒΙΟΠΒ, απά οατ]γ Εάά., απἀ 
5 οππεε]]εὰ Ὁγ αἱπιοβί ονετγ Εάῑίογ [τοι ἩΓοις. 
ἀοννηννατάς. 

24. ὃ ἱερύς] ἜΤακοη κατ ἐξοχὴν [οτ ο ΠΗἰσΊι 
Ῥτϊεεί, α5 ἵπ ἨΗοῦ, ν. θ., απά βοπαθίίπιος ἵπ ἴμο 
Ῥθρί. απά ΖοβδερΏς,. ΒΥ οἱ ἀρχ. απο πιοπηί {ο 
241 Ηεαά» οῇ Ίνα φαοθτάοία] οἱαβ9θ, Άθο6 Νοίο οἩ 
τωφ ο” Π, 4, Όπ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ 596 ἸΝοίθ 0Η 
ὶν. 1. 

---τί ἂν γένοιτο τ.] Όη νο 5οηβο οῇ {1οβο ν/οτβ 
Οοπιππση(π{οΓ5 απο ποί αρτοσά,. Μαπν τοπάες 
«έαποπαία Ίου ΘΝΗΒΗΤΗΠΑ ομκοςς) οἱιπθγς, ' ᾳ110- 
πηοῦο ου (ποταπα [ιο]. Βί πο ρτοος ας Ὀθθη 
πόάάπσθὰ ναί βαο] α 86Π86 8 οοπ(αἰποά ἵπ ἴἶιο 
ννοτάς; νο] ατο, ἵ οοποσίνο, Ὀοδί τοπάσγοὰ υν 
Οπτοί,, Ὑγοίς., απά Ἠαοκη,, ν αμ] Ίου οβεοί τοί,) 
Ἰοίησ α Ῥορμίαγ {οτί οὗ οχρτοείοη, Πππρογίηᾳ, 
“ αά πο Κπονν ναί {ο Ολη] οἱ Πε, νν]]οἷν 19 οκ- 
Ῥγομκίνο ο) ννοπάςι αἱ βοππο οἰτομιημβίπησον οοΠ- 
πθοίσς νν οι απν ης α8, {ου Ἰηβίπησο, χο ΠΙΡάΠΑ, 
ΛΙΙΠΠΟΥ, οἵ ενεπέ οἱ Π, 3ο κ, ΣΤ. ὀυγπόρει τί ἂν εἴη 
τὸ ὅραμα. 

20, ἵνα μὴ λιθ.] Λοσοτάῖης {ο νο ραποαπίοῃ 
παπά οοΠΜΙΤΙΟΠΙΟΠ πἀορίοά Ὦγ αἲ] νο [ (ίσο το ππὰ 
ϱοπησΡΙα{ΟΥΝ, Ίνα μὴ λιθ, ἵν καβροπάοά οἩ ἐφο- 
βοῦντο. Βι ναί ην ο] νο αἩ μπρος ορ {ο Ἰγν]ὴ- 
πένα ος ϱΥΠίακ; φοβεῖσθαι Ὀνοίπρ οβον. οουίταθὰ 
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᾽Αγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ" καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς 31 
τΒυρτα 4 18. 

ὁ ἀρχιερεὺς, "λέγων Οὐ παραγγελίᾳ παρηγγείλαµεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν 58 
ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδοῦ, πεπληρώκατε τὴν Ἱερουσαλὴμ τῆς 
διδαχής ὑμῶν, καὶ ῥούλευθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώ- 

’ ΄ 

ΝΑ Ἰ που τούτου. " Αποκριθεὶς δὲ 
Ὁ Βαρτα 2. 24. 
4 ὃ, 15. 

ὁ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπον ' 59 
Ηειθαρχεῖν δεῖ Θεῳ μᾶλλον ἡ ἀνθρώποις. 'Ὁ Θεὸς πῶν πατέρων 30 
ἡμῶν ἤγειρεν ἸΙησοῦν, ὃν ἡμεῖς διεχειρίσασθε κρεµάσαντες ἐπὶ ξύλου" 

ς Πες. 2. 10. 
Τακε 34. 47. 

ἆ Τοπ 15. 26, 
27. 

“Ποῦτον ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσε τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, δοῦναι 8Ι 
µετάνοιαν τῷ Ἱσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν: Ἱ καὶ ἡμεῖς ἐσμεν αὐτοῦ 
μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ Ινεῦμα δὲ τὸ ἅχιον, ὃ ἔδωκεν 
ες . » - 3 - 

6 Θεος τοῖς πειθαρχουσιν αὐτῳ. 

Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο, καὶ ἐβουλεύοντο ἀνελεῖν αὐτούς. "να- 38 

στὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος, ὀνόματι Γαμαλιὴλ, νοµοδιδά- 3 

νυν μὴ, Ὀαέ ΠΘΥΕΥ ΥΕ] ἵνα μή. Απά ΏνοασἩ 8οπηθ 
Μ»5. οπι Ένα ἵνα, πί 18 Ὀαί οιέπς νο πο, 
ννίοὴ. ΠΠαΥ Ὄς πίεά ΒΥ βἱπαρὶγ Ρ]αοίηᾳ ἐφοβ. γὰρ 
τὸν λαὸν ἵπ α ρατθη{]ιεβίς. 

28. παρηγγείλαμεν.] 3εο Νοίθ οἩ ἵν. 17. Ῥεατοςε, 
Ἠοδεηπῃ., απά Κι, ἴα]κο ἐπὶ τῷ ὀνόματι ἴο ΤΠθαῃ 
τοερεοίίπρ (μΐ8 ρεγεοπ.”. Βιί ἐπὶ Ἠα5 πενετ ναί 
εεηςο 1π {1ο Ν. Τ., πος, [ Ῥε]1ενο, ἵπ πε (αβείσα] 
ννγιίατ». Τί ἱ9 Ρ]αίῃ (οπη ΠΙαΠΥ βΙπηί]ατ ραβεασες 
οἱ ιο Ν. Τ., ενα ἐπὶ παιδί ποτο ἀθποίο ΄΄τοβίίης 
οἩ {ο αιἰ]λογί(γ οἱ” οι “δή ἵπ νο] Ιαΐετ 
εθηςο ἐν ἶ5 ΠΠΟΤΘ 5141, απά ΒΟΠΙΘΊΙΠΙΘΕΑ πο Ῥτερο- 
αἰτίοι {8 {οαπά, α5 Μα. υἰι. 22. Ματὶς Ἱκ. ὁ8, Ἔπε 
τουθεπί ΟΟΠΙΙΠΕΠΙΑἴΟΓ5 ϱΕΠΟΓΑΙΙΥ ἴα]κο ὀνόματι 38 
πογο ριί ρε ρετὶρ]ιγαφίπ [ΟΙ εγδοῃ. Ἐαί Ὀποισ]ι 
Οήβ ππαγ, π α Ρρορι]ας νίθνν, ος αἀππ( σος, 1 15 Ὀεί- 
ί6τ {ο 51βρο8ο {ο ψγοτὰ {ο εἰσπίήν αμ ιογί(ψ, ἃτο. 
35 οβίοη οἱβ6γ]ιετε; απά τούτῳ ἴἵο Ῥαο ρα, Ὦγ α 
ΟΟΠΙΠΠΙΟΠ Ἠγρα]]ασε, ΓΟΓ τούτου. ΓΠἱ8 15 τοφιτοὰ 
ῦΥ α ΚΙπάτεὰ ρᾶβδασο αἱ Λος ἵν. Τ. ἐν ποίῳ ὀνόματι 
ἐποιήσατε τοῦτο; λα» αἰδο ἴπ Μαι, νΗ. 22. τῷ σῷ 
ὀνόματι προφητεύειν 18 Ῥαῖ {ο να πποτς εδια] τῷ 
ὀνόματί σου. Τ]6 ἰοποΠῖπᾳ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ ἵπῃ- 
ρ]ιοά, ἵπ νο Λεκκία)ικὲρ οἳ Όνο ρεγεοἩ ἵπ 4168- 
εοη, 5 απ]αςί οοπάσπηπαίίοἩ, απά πο αοσοοιη(α- 
ρ]οποβς οῇ ία οΙε[ ρτιεδί5 {ος 8 Ὀείηπςσ Ρραΐ ἴο 
ἠθαίῃ. 

-“πεπληρώκατε.] Ο8Ε 5 βσιτανο 86Π56 οΓ 
πληρόω ΕΧΑΠΗΡΙ65 ατα πἀάπσεά Ὁγ οί. ᾿Επάγειν 
ἐπί τινα ἵδ ἃ Ρηταδε ἀεποίίηᾳ {ο ὑγίπο απ (εί 
(α1νναγς Φοπιείη]ησ ον!]) Ἡροπ α Ῥετδοπ; απά 1 18 
μδοά ἵπ Ώοπποβί]., παπά οὔοῃ ἵπ {πο Ἰαίογ νΥΓΙΓΟΤΒ. 

29. εἴπον] 1. ο. (πτοιρ] ἴο πποάῖστη οὗ Ρεΐος, 48 
Ι «πσσοςίοὰ Ὁγ νο 196 ο8 ἀποκριθεὶς, πο ἄποκρι- 
θέντες. "ας Καῑπ. οΏβοτνος, Οναῖ «έ ἵπ Όιο (ἱσδ- 
ρείν͵ ίοο, εἶναί ἵ9 αφοτίυσὰ Το ΤΠΠΗΥ, ννμίσ] Ρτορετ]γ 
φο]οΏρς ΟΠΊΥ {ο ομθ..  θεο Μα, χν. 10. απὰ 
Νοιο. Της, Ἰοννονοτ, ἶς πο οοπβπεὰ ἴο να 
Βογζρίηγος, Ὀαῖ οσστ ἵπ πο (ακκίσαΙ ντο, 
Γ]νις ἵπ ἜἨασγά, 1. 63, ννο Ίνανο ἐπελθόντες ἔλεγον 
τοιάδε, νο σ] Το 6ροθο]ι ννας ἀε]ίνοτεά Ὁγ Αδίγπι- 
πο5 αἱοπο. 

---πειθαρχεῖν.] [νοὰ οἳ ἱπιρ]οΙί οὐοάίοπος {ο 
νο οτάσγς ΟΡ 1Ἴγοφο νν]νο οχογοῖκο ααλλοπ(γ ο αηγ 
Κἰπά. Όπ νο κοπίἰπιοηΕ (νν]εἷν νήσο νο Οοπι- 
πιθη/πίογ οοπΙραΓο βονοταὶ [οπι ο (ϱ]αβείσαὶ 
νντ]ίογε) «οο Νοῖο οἨ ἵν. 19. Το γεακοπ Ἱπιρ]ίοά 
ἵπ νο ρτο/ετεπος οὗ Ώιο οὐοάίεπςσς ἵ8 ἴἶνο β.1ηθ 45 
ἵπ α ΚΙπάτοά Ῥαβκασο οῇ Βορ]μ. Απρ. Τ4. ᾿Επὰ 
πλείων χρόνος "Ὃν δεῖ μ’ ἀρέσκειν τοῖς κάτω (8οἵ]. τοῖς 
Θεοῖς) τῶν ἐνθάδε. ᾿Εικεῖ γὰρ αἰεὶ κείσοµαι. 

50. διεχειρίσασθε.] Διαχειρίζεσθαι Ίπ νο πιά ᾷ]θ 
Γοτπα, Ὀαί αφεά ἵπ α ἀεροπεπί 8εηκα, βἱρπίμες, 1. 
ἴο {αε α Μιβίπεδα ἴπ ]ιαπιά, 5ο αξ {ο ἀεεραίο]ι ες 3. 
ιο ἀθεεραίο]ι, ΚΙ. Τη8 α-ε ἶ9 οπ]ν Γουπά ἵπ Όνο 
Ιαΐοτ νΥτίετς. Τε εατ]ίετ 0Π68 1158 διαχρήσασθαι. 
Ἐύλον ἀεποίθΒ, ποί α {γεε, Ὁαί α ι δει, ογ088, 
5 χ. 0, σα]. η. 19. Τι ῥτομοί αἰση]ῇος α Ἠθννη 
ας 5ο Ατίοπιιά. ΟπΙτ, 1ν. οδ. λλη τὴν κεφαλὴν 
ύλῳ. 
9]. ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα.] Ἴ]εεο νγοτᾷς ατο ἵπ 

πρροβἰξο νν]]ν τοῦτον, απᾶά πια, νι Καπ. Ὁθ 
τερατάεὰ α ριῖ Γοτ εἰς ἀρχ. Οἵ εἰς τὸ εἶναι. Βαϊ 
15 ταΏ]ιοτ {ος ὡς ἀρχ. [ος αρροβίίοη 18 
αεπεγαἰ{ οππρ]ογεά ἴο 1γ εοππε(λίπᾳ Γοτ (νο 
οοπηρ]είίον οἱ ο ἁαδαίόοα, ᾗ οβεη -υ-- (α8 
Μαι ατ, (αγ. ὁ 400 οὔφεγνεκ) ποῖ 5ο Ππιπο] απ 
επγρίαπαίίοπ, Οἵ ἀειεγ πιἰπαίίοπ ΟΕ ἴἶνε Γοσπηοτ, 
ας ἴηο ἀρκίσπ οἳ Ἡ. 9ο Τ]σνάἀ. 1. 1900. 

---δοῦναι, ἃτο.] “το Ός ἴἶνθ πἹθαπ οῇ τοδιοῖηᾳ 
τοροπίαποε, [Όγ. 9 ἀοοίτίηθ,] απά οὔρούπα Τθ- 
ΠΠΙΑΡΙΟΠ ΟΡ δἶης Ὁγ 5 αἱ]-αίοπίηα πετ απἀ 
ρ]ουά.”. Όοπρ. ἱκ. 18. 

3δ. τῶν ῥημάτων.] Μαπγ οὗ νε Ὀεεί ΟοΠΙπΠεΕΗ- 
ἰαίογς ἴακθο ῥημ. {ΟΙ πραγμάτων, ὃν Ηευταὶ π8 
τοβεττεὰ ἴο Ὠιο ἠύισα πιεποπεὰ αἲ νν. 90 ἃ 9]. 

ἓ τν 
η! 

ποτ ΓΗ]1Ύ ννοτάσοά εχρτοβδίοη αἲ γἱὶ 
ον 

οπἩ ΟΠ]Υ 
(οτ αἲἲ, οἳς ΟΟΠΠΠΙΟΠ Υθγδίοη, “ννρτο ς 
Ἰνοατί,) παν Ίνα Γο]εταίοά, ἴΓ 1 ὃς απάετεῖοοᾶ 
τοργεφοηί {νο οοπιρ]πεὰ εβοοῖς οὗ δεῖας 
{ιο ιοαγέ νι νο Ἰαδί τορτοσςῃος οαδί 
απά Ὀοῖπα σεν μο(]ι παν ο μας 
βογ.. 8ο Ἑ]αμίας Βασςᾖ, οθοὰ Ὦγ Βίερῃ, 
ἵπν, “Που σος ππθυπα Απ ων, Ἰπίις Ἡ 
αὈί 4ποσαο Πέ πιεη]ο.) 
4. Γαμαλώλ.] Α : Γαμαλιώ ὰ Βοφασηέ ΠαΠΙο 4ΠΙΟΝᾳ {1θ 
οὖν Ὀνουσ]ν νο ΟΟΠΙΠΙΘΗ ατα 

Ἀμτοσά, (ἶναί ἐλίς ννὰς 1ιθ νο παρση μκν 

14 ἕ α 

ο : 
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σκαλος, τίµιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω ῥραχύ τι τοὺς ἀποστόλους 

36 ποιῆσαι, εἶπέ τε πρὸς αὐτούς' άνδρες Ἱσραηλῖται, προσέχετε ἑαντοῖς 

86 ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τὶ µέλλετε πράοσειν. Ιρὸ γὰρ τούτων 

τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν, ᾧ } προσεκολλήθη 

: ἀριθμὸς ἀνδρῶν ὡσεὶ τετρακοσίων ὃς ἀνηρέθη, καὶ πάντε ὅσοι 

31 ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. «ετὰ τοῦτον 

ἀνέστη Ιούδας ὃ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἥἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς, καὶ ἀπέ- 
. . 5 Λ 3 ’ 3  '- 3 -- 3 ’ 9 , ια) 

στησε λαον ἵκανον Οπίσω αύτου ' κάκεῖνος ἄπωλετο, καὶ παντες οσοι 
. 3. ΄ Ν ᾿ - , αι... λ ἵ 

85 ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. Καὶ τὰ νὺν λέγω υμῖν αποστητε 
νὰ ο 32 , ’ α 2 Κιν ο πι ΕΙ 5 3 ΄ 

ἀπὸ τῶν ἄνθρωπων τούτων», καὶ ἑάσατε αυτους" οτι ἐαν η ἐξ ἀνύρω- 

3) πων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται ' εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ 

8ο ο} ΑΙπιοῃ απά ρταπάςοπ οὗ ἨΠ]]ε], απά Ῥαα1”5 
ΠΙΔΞίΘΤ. 

--- ἐκέλευσεν --- ἀποστόλους]  Ἰ/ακεξ. τεπάςτς. 
« Ῥαάε ἴπε Αροεί1ε8 {ο είαγ πλου α Η{1]ε νν]]]ε 
---εαρροβίπς, νι Ἐτεῦς, απ ε]]ρεί5 ΟΡ ἑαυτοὺς 
αἶκο, ἵ Επά πἀορῖεά Ιαίε]γ Ὦγ Ὀτ. Βυτίοη. ΑΠ 
Ιπάεεά Οπής ππαγ 5εεπι 5αρροτίεά ὮΥ ἵν. 15. Βιαί 
Όνε εἰ]ιρεῖς νοπ]ά νε αι Ἠατδῃ, {ηε ο0η- 
είταοξίοη ππρτεσοεάθπίεά. απἀ {πθ 8εη5ε ἴΠθποθ 
ατὶεῖπσ Ἰε]απε. ἜΤπετε ἶδ τεα!]γ πο {αα]{ ἵπ ους 
οΟΠΙΙΠΠΟΠ Υετείοῃπ, εχεερί ἴιαί Όνε Ιάἱοπιαίίσαι 
ἐκέλευσε, πΠῖοἩ οπ]γ ππεαπς οοιπφείίεά, επτ]ιογίεᾶ, 
18 {ταπε]αίοά νΏνουξ απγ τεσατὰ ἴο, Ρρετ]αρς ἵπ 

! ος Ὠναί Ἰάΐοπα; νο] 15 ο πιοτθ 
εχοικαῦθ]ε, βἴπος Τ ἀῑὰ ποῖ οσσατ {ο 0Π86 80 00η- 
γογκαπί υηἩ πε - . .. ο” 
θποασ]ι Τε ἵς πεπί ἵπ Τπασγά. απάἀ οίπετ οῇ {πε 
Ὀεεί ας ου ποιῆσαι, ιο τεππονε,”; ἴδ α5εά 
ποεοτάίπᾳ {ο (μπῖ Ιάΐοπι ὮΥ υνηίο]Ὦ ποιεν 18 επῃ- 
Ροσοἡ νι γατίοις αἀνετὺς ο ρ]ασθ, 48 ἔσω, ἔξω, 

; πάῤῥω, Ὁγ απ ε]1ρ8ρ οἳ βοππε νετὺ οἳ πποῖίον 
ἵπ νε ΓπβηΙήνο. 

96. π ---πράσσειν.] Το οοπείτασίῖο ἶ5, 
αρα ἑαυτοῖς, τί µέλλετε πράσσειν ἐπὶ τοῖς ἀνθρ. τ. 

Ῥ]ες οἱ Οπής πε ΟΕ ἐπὶ (οοποετηίηᾳϱ) τινι αἲτεοι 
πράσσειν͵ ατε αἀάποεά Ὦγ Υγεῖ. 
8. 1 Τη οπηποί Ὦε {πα Τηειάας ππεη- 

Ποπεᾶ ὮΥ «οδερῇ. Απ. κκ. ὅ, 1, 48 Ἰεπάοτ ο απ 
Ἱπβυττεσίοῃ, παπά ἀεειτογεᾶ, η αἲὶ Ἰής {οτοςς, 

Επάϊτας Όνε Ῥτοσυταίοτ: {οί ναί ἴοοΚ ρ]ασε Ῥο- 
Όνε ἅπιε οὗ (αππιαΠε]”ς 8ρεοςῃ. 15 ἁἱΠι- 

συ]{γ «οπιε (48 ΑΕρ. [ε]νετ, Οαρε]]α», Βρ. Ῥεατες, 
απά Ἠ/εί».) --- {ο τ6ππονε, ὮΥ βαρροδίηρ {πο 
ΤΠιριμίας οἱ 8ε. Τλικα {ο ὃς πα βαπιο νι 1ο 
"μάας ος ζοφερ]νας Απ, χν. 12, δ, νν]νο ταῖοᾷ ππ 
Ἱπαυτγοςίοη α Ἠπ]ο αβίοτ τ]νο επιο ο Ἠετοά να 
Εἴτκε, Ὀαί γης ἀθ[επίοὰ απά ρηί {ο ἀεαίμ. Απά 

... α αἰπηή]ατ ἱπίοτε]απρο οὗ να Παπιπος 
Τηαάάεηκ. Της, Ἱούνονετ, ἵν ννοΙ]γ 

τσ” τὰ απᾶ ΒΥ πο πποπης Ῥτοβαβ]θ. Ἡ 1 Ὀεί- 
(νι Βεπήσοτ, 0π841ΡΟΠ, οαπποτ., Γήρ]ί[ίουί, 

στοι. 
Βοσηπι., απὰ τν τν ἆχο βρροβο, οἩ Όνο πα Ώνογίγ 

αγο πο φπἴεε Άς το Όνο ρετίοὰ οὗ Όνο Ίπβα- 
τοσίσηπ οἳ Όνο τηῖ . Το κροοπά νογ 
ο. {0 Ἠανο Έεεῃ --δ-ᾱ µ. ἆβοπ 11 ------ 

. ο. (ορεῦνεγ βοπί{ογ ϱΓ- 
επα, Τε, α Ἐν, οὔμοτνος, νοτο Ὕνογο 
πογοτα] ϱ6Υκόπς οὗ νο κΑΠηο ΠΛππς νν]νο ννοτο Ἰοπι]- 
ει οἵ Ἱπαυττοσίοπα νι ήη πο γοτγ Ίοπς (ἶπιο : 

Βίποπα νηθήπ 40 γδατε, πηά΄ {ορ «Γιαν 
10. Απά αν Όνο το[ετοησσς {π ἨΝοἳς, «Ίνουν 

Όνα παπης Ἠεαδαα ννπν ὮΥ Πο ΠπθΊΠΝ Αη πη- 
γοι. 1 2 Ὦ 

.ἳ 

6ΟΠΙΠΙΟΠ 9Π6, {πετε 8 πο οσσαδίοπ {ο 5ΙΡροςο {18 
5εοοπά {ο Ἠανο Όεεπ α 5οπ οἳ ια Βτεί. Ἰπάθεᾶ, 
οοηβ]ἀετῖησ {ε οα5ε οῇ ἴἶε ΦΙπιοης απά ο αάας), 
ππαΥ νε ποῖ βαδρεοί (παί 8οπιε ο {πε 5ιεεεεᾶίτισ 
ἀεπιασοσιες {οοΚ χα παππε οῇ ἰεῖτ ργεάοοεδςο)ς, 
ουσ, ποί τε]αίεά {ο (πετ τ α5 Κπονησ πουν ε{ῇ- 
οἴεηί α παππε, ἵπ 5ΙςἩ 08865, αἱνναγς 15. Έτοπι ἴθ 
απια]] παπιρεγ οῇ αἀλετεπίδ ππεηί]οπεᾶ (ΠΑΙΠΕΙΥ 
400) Τε ἶ Ρ]αϊη ἐπαί νε Ιηδηχγθοί]οη οΓ {16 Πταί 
Τπειάας ν/αΒ ποί οῇ αΠΥ στεαί οοΠβεφιεποςθ, απά 
Ώιεγείογε Ίνας ρας5εᾷ ουετ Ὦγ οδερΏα». 
-- λέγων εἶναί τινα ἑ.] Τινα {οτ µέγαν, ὮΥ ἃπ Ι4ἱοΤα 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ {ο ΡοίἩμ αποϊεηῖ απά πποετη Ἰαησαασος. 
Νοϊννἡιδίαπάἶπσ λε οιδίοτη οἱ Εάῑΐοτε, 1{ «ηου]ά 
866ΙΏ {λαί τις ἵπ (5 98εΠ56 ἶ5 Ἱτοησ]γ ππαάθ απ 
επολ ο. Τί οασηί {ο τείαίη 15 αοοεηῖ, Ὀείπς ἴοο 
ἱπεϊση]ῃοαπί {ο αἰίπετ ίοδε ΟΙ ὑπε[ίπε 196 αοσεηῖ. 
Τηβίθαά οἱ προσεκολλήθη 80Π16 {Θνν σοοά ΝΒΑ. απἀ 
γετβίοη8 Ἠανθ προσεκλίθη, ΝΝΠΙΟΊ 15 Ρτο[ετγοά ὮΥ 
Μογ., Ηεπηδίοτῃ., Ὑαἱοκπ., Ἀομ]εις., απἀ Κιίη., 
5 Ρεῖηπσ ἴοο τατθ α Ὑοτά {ο Ἠανε οοπιε ΓΓοπη 1]1θ 
βοτίρθ, απάἀ {πετείοτο ομαπσεά Ιπίο 9Π6 ΙΠΟΓΘ 
οοπΙπποΠ. Επί {πο δογίφος Τατε]Υ οιαποοά αἲ αἱ]. 
Τε «Ἠαπσος ἵπ ια ΜΘΕΒ, οΓ νο Ν. Τ. ατο ο)ΙεΒΥ 
Γγοπα ἴπα αποϊεπί Ογΐσς, Ὑο (οφιεπί]γ αἰίοτ 
οοπΙππΟΠ Ἰνοτάς {ο ΠΟΤΟ εἰεσαπί ο9Π65, Ῥαΐ υεγή 
γαγείη {ιο γευεγδ. Απά ΝἩΘΠ νο οοηβἰἀετ ναί 
προσκολλᾶσθαι 18 οἩ [γεφιεπί οσσιττθηος Ὀοί] 1π 
Όνο Ο. απά Ν. ἜΜ, (ενεπ ἵπ Ες Βοοκ), απά ναί 
προσκλίνεσθαι ΟΟΕΝΤΒ οί οπσ6, ἴοτο οππ ο Πτα 
ἀοιρί Ῥηΐ ΏὨναί προσεκλίθη Ρτουεοᾷεὰ [οπι ἴθ 
Α]εχαπάτίαν ΟΠΙΠςΝ, οβροςἰα]]γ ας ἴέ οπ]ν ο6σΙΓΒ 
ῃπ εἰ ΜΒ. οῇ Όνε ΑΙοχαποτίαη οἶαβ. ἜΤ]αι νο 
{Γαππετε οἱ νο Ἐεγείοπα τοπὰ προσεκλίθη 8 Ὦν πο 
ΠΠΕΑΠΑ οθτίαϊπ ς [ος 06Υ ππαγ, 35 οβἵθῃ, Ἰανο (ΓαΠ8- 
Ιαέοὰ Πβογα/η. 

--- ὀιελύθησαν.] Διαλύεσθαι ἵν οβίοπ αβοὰ οῇ νο 
αἰκδαπάίπο ΟΓ απ ΑΤΠΙΥ, ΟΥ Όιο ἀἱκρεγσίοπ οῇ α πιι]- 
αμἀςο. 

3]. τῆς ἀπογραφῆς.] Ξοο Νοίο οἩ Τμικο ΙΙ, 1. 
᾽Απέστησε, “« ἀπονν ανναγ ἵπίο πκυτγοοίίοῃ : ’ α αἰσ- 
πἰβοπίοη Γοφιθηί ἵπ πο ϱ]αθκίοα] νντίίοτς βΟΠη 
Ἠετοάοί. ἀοννπννατάς, Ὀυέ πονοτ, Τ Ὀο]ίονα, ἴΊνοτο 
υφθά νΤ]ι ὀπίσω αὐτοῦ αιοτ Πε. 

58, τὴ νῦν] Ξ.8. ὄντα ππὰ πράγματα. ᾿Απόστητε 
ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἵΒ, 38 αἱ Λο χχίῖ, 99, α ορ/ιο- 
ηίεπι Γον ρα Όποια πο ἴο ἀθπίι, ποτ παπ]ίτοπί 
Όνοπα. Τής ἰρπιβοπίοῃ ο Όνο ννοτὰ ἵν απἰά ὮΥ 
Μανκ]. το ο ροο]αγ {ο κο. Βυί κοπιοηᾳ 
Ἰΐκο 1 οσο! ἵπ ὮἨπσγά. Πἱ, 47. αὐτῶν ἀπέστησαν. 
την Όντο ργοπεπί Ῥήβκαρο Ῥτίο, σοΠΊραΓοΝ α νΟΤΥ 
εἰππ]ατ οπο ἵπ Ὠίομ. Τοπ. Μὴ ἀποκτείνετε τὸν ἄν- 
θρωπον, ἀλλ᾽, ἐμοὶ πεισθέντες, ἄφετε. 

--. ὅτι ἐὰν 1 Ον νο κοπή πιοηέ κος πονοταὶ 
Κἰπάτεὰ οπος ---- ἵπ Ἠοσση». 3ΥΠΟΡ. 
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ἐστιν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτό" µήποτε καὶ Θεομάχοι εὗρεθῆτε. 
᾿μπείσθησαν δὲ αὐτῷ Ἱ. καὶ προσκαλεσάµενοι τοὺς ἀποστόλους, δείραντες 40 

παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ιησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν αὐτούς. 
ε Μα, δ. 10, 
11, 12. 

3 - 

Ιησοῦν τὸν Χριωτόν. 
γΙ. 

ο ς ν 7 / Γ ιο Π - ο 
Οἵ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου, ὅτι 4] 

ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι' πᾶσάν τε ἡμέραν 48 
- - 3 

ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι 

ν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν, ἐγέ- 1 

νετο γογγυσμὸς τῶν Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς Εβραίους, ὅτι παρεθεω- 
ροὔντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθηµερινῇ αἱ χηραι αὐτῶν. Προσκαλευάµενοι 3 

δὲ οἳ δώδεκα τὸ πληθος τῶν 

ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον 

σκέψασθε οὖν, ἀδελφοὶ, ἄνδρας 

Πνεύματος ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς 

99. µήποτε καὶ θευμ. εὐρ.] Ἡ 15 ποῖ αστεεά νν]νεί]ι- 
οι ἴ]ερβς ννογά5 σοπηθοί νν]{]ι ἐάσατε, ὅσο., (18 Ρτΐο.. 
Σαπωπα., ὙαἱολκΠ., απά Ματίς]. πιαϊηταἰπ), οἵ νν Πθί]ι- 
οἱ {ποιο Ὦο (45 ΟαπποΓ., Βεζα, (τοί., απά Κπῑη, 
βιῃρο8θ6) απ 6ἱ]ρεο οἱ ὁρᾶτε. Τ]νε ]αΐετ 18 οοη- 
β πιοὰ Ὁγ α Ῥίοια ἰοομίο αἱ Τωα]ίκε αχἰ. 94. ὙΥεί 
Ένα Γοπιοτ ἶς {ο Ποτο παίητα] οοηβίτασίἶοἩ, απά 
5 ϱ6ρου5εὰ Υγ Ῥτο[εβεοτ Ώοῦτοο. 

41. χαίροντες.] ή ἵ {ο Όε οοπίταθἁ γη] 
ὅτι ὑπὲρ, ἃο. ΤΠ κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι 0ᾳβαπῦ. 
ποί 068 {ο εἰοσαπί 15ο ο) ἴ]νε ἤσιτο ΟΥπιΟΥΟΠΕ, 
ν/Ἠ{ο]ι αγί8ος νο ἴννο Ἰάθα», κι ος--- (ο θα] 
οἵ]ιος ατθ 85ο ]οϊπεά α5 ποῖ {ο ϱ6 τοα]1γ τοραρπαΠ{ 
Ῥαί ΟΠΙΥ ἴο δροπι 8ο. ΟΗΕ ἠιίς οκαππρ]θς ατα αά- 
ἀασοι] ΡΥ Ἠείς. 

Ἡτ τημί Ὃς τοππατκοά, ναί (ποισ]ι Πασε]]αίίοῃ 
ἵνας οππρ]ογθά Ὀοίᾗ απποης {να ουν απά ἨοπισηςΒ 
(ος ονόΠ απια]] ἀα]ίπαισθποίθς, Υεί 1έ Ὕνας οοηδί- 
οτγοᾷ α πορδί Ισποπαπίοις ραπίσηππεηῖ. 

43. κατ οἶκον.] Τηϊ5, α5 1 ἶ5 ορροβοἆ {ο ἐν τῷ 
ἱερῷ, Ρἱ τπ]Υ αἰσηίρς ὑπ ῥγίυαίο Ἰιομδος; κατ᾿ οἶκον 
ὑοίπςσ μα {πα σθηθτίο «56Π86, ΓΟΓ κατ οἴκους, Γ0ὲ 
{ιοµ99 {ων ᾖοµδε; 5ἶποῬ κατὰ Ἰετο δχοΓίς ἃ ἀῑδιτίδι- 
(ίνα [οισς; {ποιρ] ἴὲ 19 ποί ρετοερίίθ]θ ἵπ Λος 
Ἀχ. 20. δηµοσίᾳ καὶ κατ’ οἴκους. 

ΥΠ. Ἱ. τῶν "Ἑλληνιστῶν.] Όπ Ώιϊο Ῥο6ί8οη8 
ππσθΆΠ{ ΡΥ ἴἼοβο Γεἰεπίκίς, πο Ο οπαπηθεη{α{οΓΒ αγθ 
ποί ασιοσοᾷ. 3οππς η {116Υ ννθτο (Γεεὶς Ὦγοῦ- 
επίο (0 ο μααϊίφπι, πιά πονν οοπνοτίθᾳ {ο Ομτίβ- 
ἑππίγ. Βας Όναι νίονν ἶ5 Παδίο {ο πιαΙΥ οῦ]θο- 
{ιοῦς, Ὑνλ]ο]ι ατο φίαϊος ἵπ Ἠοσθηῃςβ. ΒΥΠΟΡ. 1 ἵδ 
Ῥοίίος, νν πο στοαίοτ ρατί απά πο πποτο οπη]- 
Ποπ{ ο) ιο Οοπιπιοπίαί{οτΕ, αποϊθηί απά πποάρτη, 
ων βαρρο8θ ναί {16Υ νοτο /ογείση «ιο, 08 
Τ «1 πο ΝΔ ἵπ Οτεσίῖαπ οἶμος, απά νο 60Π5ε- 
αιιοη1γ οτάΙπατῖ]γ α9οά {ο Οτοε]ς Ἰαπρυασε, Όαέ 
Νο Ἠνθγο οοςπΒΙΟΠΗ)ΙΥ δο/ομγπεγς π πάσα. Τ 
Ἑ δραῖοι Ὑοίθ ἴἶλο ἆονν οῇ Ῥαἱοφίπο, Ἠ]νο 8Ρρο]ο 
κν αί να επ οπ]]οὰ ἴπο Ἠοῦτονν, παπιο]γ, νο 
Ῥνγο-(α]άρο. η άὰς] 

-παρεθεωροῦντο. ο υνοτὰ αἰσπίῇος, Ἱ. ἴο 
ος -- μή .λ”. ὃν ονογ]οοΚ, ποσ]θοί. Παροράω 
ἵν πο ἴοτη αφοὰ Ὁγ πο δεί Οαβείσα] Ὑτίογς; 
παπι] θεωρω Ο60ςΗΤΕ, ΝΝ οπς6 ΟΓ ΝΟ εχος 
εἴοια, οπ{ἶτο]γ ἵη (ἶνο Ἰπίοτ οπθς. Τ]ο θια]ί οἳ ενα 
πορἰθοί ἵπ απθβίίοη τοβίθὰ, οῇ΄οουγςο, νε νο 
σιπιἀἶαης οὗ Όνο ροοςς πο, ἵὲ ἶ5 οοπΙΙΟΠΙΥ 80ρ- 
Ροβοἆ, ννογο Ρθγεοής πρροϊπ{οά ὃν νο Αροβί]ες {ο 
αἰίοιὰ ἴπ γοαίση, ΟΥ αν ἱ παἰσΏί ο μδγννίο Ός ο0- 

μαθητῶν, εἶπον' Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν 
τοῦ Θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις. Ἔπι- 3 

ἐξ ὑμῶν µαρτυρουµένους ἑπτὰ πλήρεις 
Ἀ καταυτήσοµεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης. 

νοπἰθηΐ, {ο δαρετπιεπἁ νο ἀῑιτίναίίοη οἳ να 
Ριπάς {ο ια Τ]ιο Ὀεεί (οπηπιεΠ{ίαίοτΒ, 
Ἰοψθνοτ, ατα ΟΓ ο ορἰπίοη οὗ Μοβ]νοίπη ἵπ ]8 
Όοπηπι, 4ο τες ΟἨτίκήαποταπα απῖε ΟοηβίαΠῖ, Ρ. 
118 δι 198, Οναί πεγ ννετε οεγίαϊίη ΡΟΓΜΟΠΕ αὐισαυς 
ἴιε δαπιε, παπά αἲ] ἨΗεύτενν, Ὑν]ιο Ἰαά Ἠηηγετίο δε 
ανω Ὦν Όνε Αροβί]ες, Ὀμέ Ἠνετε πονν {ο Ὦθ 
εἱεοίεὰ Ὦγ ειπε ροορ]ε, απά ἶναί {ο ποια ννετο {ο 
Ῥο αἀάεὰ 56ΥΕΠ Ρ6ΓΡΟΠΒ ΟΡ ιο Ηε]]εη]κίς. Ἀίος- 
είπα απ Καίῑπ., επ] Οναί νο νν]οῖἰο Ὀοῦγ οὗ νε 
αεγαδα]επήίο Ολτίκίαπς ννας ἀῑνιάεά Ιπίο 8ενεηπ 
ἀῑγίδίοης, {οτ νν]ήο] πετο ννετο 8 ΠΙΠΠΥ Ρ]αςς8 
οΓ ρα]ίο ννοτεμίρ; απά ναί Ἠεπος αἶφο 5εΌεῃ ρεγ- 
80218 Ἠετθ εἰεοίεὰ Γοτ ἴἶνο ριγρο8ο οὗ ἰπκίπμ οατε 
οῇ Ίνα ροος απάἀ ο βίγαήσετα, επο]ῃ ἀῑν]κίοη «Ἠουθ- 
Ἰπσοποθ. δί, ἴωακο ἀοθς ποῖ, Ιπάρεά, σίνο α ραγ- 
ἑἱομίαγ αοεοι! οἳ Οὴς οὔ]όέεα, Ὀαί ομ]γ {οις]θς οἩ 
Όνο ολο Ἠεπάς οἳ οατ]γ Εοο]οκακί]οα] Ἰήδίοτγ, 
Ἰοανίης Ἰή8 τοπἆςτς α πιοβῖ ππαρ]ε Πε]ά Γοτ επ]ατρε- 
πιθηί, τεῄεοίίοπ, απᾶά οοπ]θοίατο ος ναί ἶς 
Ἠάπα 80 βαοσίποί] 4. 

2. οὐκ ἀρεστόν ἐστιν.] “'Π ἶ ποῖ πιοοί οτ 
ους) {οΓ Ὦγ ἀρεστόν πε Τ,ΧΧ. εχργθςς ἵνα Ἠεῦτ, 
319 απά ώὸ οἳ ᾖνο Ηεὺῦτ. Όατοσπππον Ψετ- 
δΙΟΗ, “1 18 ποί γραδοη,”' 18 πο 5ο πιο] ππρτορος 
8 οὐβο]είς, (Γογ τοαβοπαῦ]ο,) Ἰ Τ Επά αἱ αδοὰ 
1η Ἠουυοε) Τ]αογάϊάθς. Τὸν τοῦ Θεοῦ 
' Ώνο ρτεασλίηᾳ οὗ ἴἶνο ἀοοίτίπες οὗ νο (3 ” 
ἙΥ διακονεὶν αις ἵα πηθαπί, ἵπ ρε 
οο]]εοίίοη ἀἰκιτίρα ου οἱ ἴἶνο βαπάς {ο ὂε εχ- 
Ρεπάεὰ οἩ {πε εαρροτί οῇ Όνο ροογ. 

να ὀπισκέψασθε]. Το τιν ἀεποίει 

Ιοοκ αἱ /0; ολοίοε, ο ουκ οι ; 

Τ]ιο «οη8ο ο 
ὃν ππαην τοσθηῖ 

οποίο α 
, Τε 19 ταἵβ- 

Γοτείρπ ο 
ιοί ατα 

(8οπ1ς οἳ ἶνοπα καρογησ{ωγα],) νήσο] Ὕνετο, ἵπ 
Αροβίο]ϊο ασο, νοιο]κα[οὰ {ο Οεϊκάαπα, 
ππά ο) νν ος Βε, Ῥαμ]ἱ ἐσοαίς ἐς Ἐρίνδς: 1η- 
εἰάηᾳ, οἳ οοασεο, ἴἶνο 6γαοες οἳ ο Ηοὶγ 
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4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσοµεν. 

δ΄ Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους" καὶ ἐξελέξαντο α 2. δ. 

ΖΣτέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ ΙΠνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιππον, 

καὶ ΙΠρόχορο», καὶ Ἰικάνορα, καὶ Τίμωνα, καὶ /Παρμενᾶν, καὶ Νικό- 
6 λαον προσήλυτον ᾽Αντιοχέα, οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων καὶ 

Ἰ προσευξάµενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 

ηὔξανε, καὶ ἐπλη ύνετο ὁ ἄριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, 

Γ]η[α 8.5, 26, 

΄ ” ο. 5 Π ς / εω , 
: πολυς τε οχλος τῶν Ἱερέων υπήκουον τὴ πίστει. 

5 ΣΤΕΗΦΗάΝΟΣ δὲ πλήρης Ἡ πίστεως καὶ δυνάµεως ἐποίει τέρατα καὶ 

9 σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαφ. ᾿Ανέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς 

τῆς λεγοµένης «4ιβερτίνων, καὶ ἸΚυρηναίων καὶ "λεξανδρέω», καὶ τῶν 

5ο επ{{αθ]ε {ο {ια εΙθπαίῖοπ ΟΓ {16 ρεί5οης ἶπ φᾳ1θβ8- 
Ποηπ. ΒΥ σοφία 5εεπᾳ5 ἴο Ὀε ἀεποίεά ποί ππετεΙΥ 
αῑνίπο νγικάοτη {οτ Κπον]εάσο οἱ {να Βοτίρίατος), 
Ῥαΐἱ Ίµπιαπι ν]κάοπα, ννΠῖσὮ Ύνας εηπα]]1γ πεοθΘΒΒαΓΥ 
Γοτ νε Ῥτορει ἀἰδεματσε οῇ πε ο/ῆσε; ΠΔΤΠΕΙΥ, 

ἷ Ῥτιαάεπςσθ, απἀ Κπον]εάσο ος 
Ὀαβίπεςβ. Εῃε ΡεΙ5ΟΠΒ Ίνείε οα]]εά {ο εχετοῖδθ 
8η άμα 35 πνε]] 5 α 5εου]ατ οῇ/ιοε, ἶ5 οἶεατ, 
---1. ἴοπι εκρτεβείοη Πνεύματος ἁγίου. 3. 
{τοπι Ὠπεῖτ Ῥείπσ οτάαϊπεά Ὦγ ἴπε Ἰαγί “ οἩ οἳ 
Ἠαπάς, νυμῖο] Ρροῖηΐ5 αἲ αη εεε[εκδἰαφέῖεα[ ταίλθτ Ίνα 

οΏῇσς. οὃ. οπι πε /αοί, Ὠναί 5οππς ο{ 
Όιοςε Ίο νετε Ἰπιθά, εχετοἶεεά ερἰγιία] 
{αποί1οἨς ----ᾱ5 Καταστήσομεν, Ιπείεαὰ ο 

ἵησ καταστήσωµεν, 8 {ουπά ἵπ 
ΤΙΑΠΥ σοοά ΜΒΕ., 8οπιε Εαίνετ απά Υ6Γ8ΙΟΠ, 
απά ποατ]γ αἲ] νε εατ]γ Εάά.; παπά ἶ6 τεσεϊνεά ὮΥ 
αἰπιοθί «νετ Εάιίοι ἴοπι είς. ἀοννηννατάς. 
ου: ο, ἵῃ Όνε 

ἱ 

δ. ἤρεσεν ----πλήθους.] : 
.---- ποννΊνετο Γουπά ἵπ νε Ο]αβδίσοα] ννγίετε, 

Γοτππεὰ οἩ να πιοὰε] οἳ νο Ἠεῦτονν 11)]. 
8ο Ώευί. 1, 32. 3 Βαπα. 1. 56. Τ]νο Οτεεκς ννόπ]ἀ 
Ἰανε φαἱᾷ ἤρεσεν παντὶ τῷ πλήθει. 
μα νώα Ον Όνο αὔΏκεπος οὗ νο Ατίσ]α 

Ο9 966 Ῥτοῦ, Θιαατίαρ. ια. (τ, Οτ. 
1 οπηποῖ, Ἠοννενοτ, αρτος νι] Ἰήπι ΤΠ 
ναι .--- ἀεποίος ο/πο», αἰαΐσπ, ΟΥ 

επιρ]ογπποπί. ἵπ ναί οσα νο ΑγΠείε ννοι]ὰ Ὦγ 
Ίπθαῃς Ὦο γοφµίφε: απά ιο Όνο Ατάσ]α, τί 

νιοπ]ά ἀεκίσπαιο Ν{οο]αια α5 1οοί{ Αποιοπ [τοπ Ενα 
εἰτουπηκίπησο; νο] ἵ πο Ἠκο]γ {ο Ἠανο Ἰνθδοῃ 

Βοείάον, ἴἶνο οἶσφο οοπΠθοίοη ΟΓ προσ. 
Αντ. αἨονέ ναί (ἶνο ϱ6η9ο ἵ5 ““α ρτοφε]γίο 

ῃ. μεν αὐτοῖς Βο]άσῃ απά οἱ τᾶς χεῖρας. π ΠΠ ο 
οπρίη ο{ ας ο. Ἠαπάς Γγοπι (ἶνο 

αν φομ ηωώουσνον Βεπίογεν, ΟΠ 
οψος Ἰαίά Ἠήν Ἠππάς (Ναπι, καν, 18.). 

: 

πιτοὰ 
Ἰναπόα Ἰνιὴ ανν! Όοθῃ αβοά {π 
σοσᾷ οἱ ΑΠΥ ΡΟΓΝΟΠ ΡΓΟΝΘΗΕ, ἵπ 

το «Ίνονν, δεικτικῶς, Γ0Υ 1ο]ιοπη (ἶνο ὈοποβΙ να 
οπετοπεράς κο 8 να αἶκο, {τοπ ἐἶνο οπγ]οκί Άρον, 
ακἰῖς οἱ πκύκηίομ {ο οβΐσα, ννη]ο]ν {ἱ οοπ/[οττοὰ 
ή αι πι) ού. 

Ἴ. πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπ. τ. π.] Τηϊ8 
εἰαζεπιεηί Ίας {ο 8οπιθ αρρθατεά 5ο ἱπιρτοραῦ]ο, 
Ειαί ἴπεγ Ἠανε εἴίπετ ἴακεη τε[αρο ἶπ οοη]εοίπτε, 
οτ αἀορίεά {λε τεαδῖησ ο α Γεν ΝΡΡ., Ιουδαίων. 
Ῥαϊ Όλο {ογπιοτ 15 απαι(λοτῖζεά, απά {πε Ιαἰΐ{ετ 18 
ἃ ΠΠΕΓΘ ΘΤΓΟΤ ΟΓ {6 5οτίῦες, αγὶείης {ΤΟΠ Ισποταποθ 
οἳ 8οππε αὐὐτενίαίου: Ὀεείάες Εἶναῖ 15 5ο ΙΠαβΡο- 
βία, ἰ]ιαί 5οατοεΙΥ απ ααλοτίγ οου]ά ]α5Ηγ 1έ. 
Μαπγ επιϊπεπί Οοπιπεηίαίοτς, ἰπο]αζίπσ Καῑν., 
ἰακο ὄχλος ἴο πιθπΏ ἰ]α πι ιᾶε οἳ ἴπο Ἱπ[οτίοτ 
ων ας ορροβοάἀ {ο {θε {εαᾶεγς ΟΓ ἐἶπε 34 9]α55ε5. 

αἱ Οναί νγου]ά τεφαῖτο {1ο 4γἱοίε, απᾶ ἴπει ΟΠΙΥ 
ἵπεγεαφο χο ἀϊβιοι] έν; ννλ]ο] πιαγ Ὀεδί Ὀς ΤΕΙΠΟΥ- 
εᾱἆ ὮΥ ἰαΚίπς πολὺς ὄχλος ἴπ α τοἰτὶἰοίθὰ απἀά Ῥορι- 
Ίαχ 86η5ο, ο/ α εοπκἰάργαδίο πιπιῥεγ. Τη]8 5 οοη- 
Πγπηθά Ὦγ (6Ἠτγβοβί., νο Ἱπίετρτοίς 1{ ὈΥ πολλοί. 
Τ]αϊ α οοπιραταἶνε]γ οοηδἰἀεταῦ]ο παπι θες οἳ {ο 
νγηο]αο (νο απποιπ{έεά {ο αδοιί 6000) 5ποιυ]ά 
Ἰανα Ὀδοοπιο Ῥε]ί6νοτα, ἶ5 ποί 5ίταησθ, οοηβἰἀθί- 
Ίπσ {πο πιίτασ]ες ευ Ἰναὰ νηέπθβςοά, Ὀοί] ὕτοπι 
ὀθ8α5 απά {ποπ {πο Αροβίιο. Το οχργεβείοἩ 
. τ. π. 18 τεπιαγκαῦ]ε, απά Ο6ΟΠΤ5 ΠΟΝΊετθ 
εἰ»ο. 

8. πίστεως.] Ἀουοταὶ Μ55. απά Ὑογδίοης, απἀ 
8οπιθ Εαΐλετε Ἠανθ χάριτος, ΝΠΙε] ἶς ρτε[ειτοά ὮΥ 
πηοδί Οοπιππεπίαίοτς, απἀ τοοείνεᾶ Ὦγ (τίεςὺ., 
Ἀπαρρ, απά Τη. Ῥαί, Τ οοποεῖνο, ΥΨΝΤΟΠΡΙΥ 5 
{οτ ννο πιαγ Ὀείίετ αοσοαπί {ος νο «Ἠαπρο οἱ 
πίστεως ΙΠίο χάριτος η ἴ]θ ΤΘν6Γς9. ἈΒοφίἀςς, 
Όιο Μ88, ατο οπΙαεβΥ εαο] αφ αθοιπά ἵπ αἰίεγα- 
ἴἴοηπβ; ποῖ {ο πιεηΏοῃ Εαί ἴθ ΤΙΠΙΡΕΥ ΟΓ ἴνοβο 
ΜΒ, 18 οοππραταἰνε]γ ππα]], απά νο {οβί1πποη 
οἱ νο Ὑεγείοης οΓ πο στοαί νγοἰσ]ῖ. Απ αἰίποι ᾗ 
χάρ. ἵδ ποί υπβιἠ{αῦ]ε, γθεί πίστεως 18 πποτο {ο ιο 
Ρατροβο. 

ϱ. Λιβερτίνων] ὮἩ)ιο ατο πιοαπί ὮΥ {Ἀθβο, ἶς α 
πθβίίος. νήσο νν] ρογ]μαρς πονετ ο ἀεοῖάεά. 

ο πιοβί Ῥτοβαὺ]ο ορίπίοη 8 επαί πάορίοά ὮΥ 
γα], ναί Όογ ννοτο «ριοα, νΥ]ιο Ἰπὰ Ώδοῃ ἴακει 
οπρίίνο Ὦγ νο Ἠοπιαπα ἵπ ννατ, απά οπττἰοὰ {ο 
Ἠσπιο: απᾶ Ἠπνίηρ ἴετο Όδοι παππαη ος, νεγο 
ποσυβίοπιθά {ο υἱαίί «ὀογακα]οπη 1ῃ ΒΙΟἩ ΠΙΠΙΡΟΓΗ 
π5 {ο οτθοί α ΑΥπασοριο Γοτ Ὠποῖγ ραγήσοπ]αγ προς 
35 ννπ8 (1ο ο.8ο νι οννς (γοπα οὔ]νοτ ο ]ος ΠΠΘΙ- 
Ποπεά ἵπ νο οοπ{οχί. Οποτε Επ]. ποπα {ο Ἠανο 
Ώδοι νο ροβίεγί(η ο) «ερ, Ὕν]νο Ἰαά Όσοι. οπττ]οὰ 
ἱπίο Εσγρί απ Τογα ὉΥ νο Ῥιο]οππίος ος Ῥοπη- 
Ρ6Υ, απά αΏογν/ατά πππὰς [του οΠίχοης ο) ιο 
Ρ]ασον νν]νοτο (νου ἀννοι. ΟΗ/16Γ αρπίη ΜΙΡΡΟΡΟ 
Όνοπι {ο Ἠπνο Ώσοη ον νο πα υίτοῦ α ον οἵ 
ἐγποί οπ)]εὰ Γή ἰνογίπη, «οπιονν στο ἵπ Λίσα Ῥτο 
σοπκη]αγίη. Επί Όντο ἵ πο ρτουξ οῇ νο οχἰλίοποθ 
οὗ απγ πο] ον ος πεσίοη. Ὦγ νο (2ΥΤΟΠΙΡΑΠΗ 
παπά ΛΙοχκαπάτίπης, νν]νο κοοπη {ο Ἠανο Ἰνιά α ΑΥΠΑ- 
ρορ1ς {ο ἠνοηκο]νος, ννο το {ο ππσγκίπηά 6ΥΝΗ 
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ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ασίας, συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ" καὶ οὐκ ἴσχυον 10 

ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύµατι ᾧ ἐλάλ. Ίύτε ὑπέβαλον ἄνδρας 1 

λέγοντας Ὅτι ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφηµα εἰς 
ΜΙωῦσην καὶ τὸν Θεόν" συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέ- 19 
ρους καὶ τοὺς 7ραμματεῖς. Καὺ ἐπιστάντς συνήρπασαν αὐτὸν, Δ 

και 

ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας" “Ο 18 
ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται ῥήματα ῥλάσφημα λαλῶν κατὰ τοῦ τόπου 
τοῦ ἁγίου τούτου καὶ τοῦ νόµου ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος "14 

Ὅτι ἸΙησοῦς ὁ ἸΝαζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον, καὶ ἀλλάξει 

τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωῦσῆς. Καὶ ἀτενίσαντες εἲς αὐτὸν ἅπαντες 15 

οἳ καθεζόµενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ, εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσ- 

ωπον ἀγγέλου. 

ΥΠ. Εἶπε δὲ ὃ ἀρχιερεὺς, 

{τοπα Όγτεπο απά Αοχαπάτία, ἵπ πο Ἰαίοι ο 
νο] ρ]αςθς {πογ ννετο 80 ΠΙΠΙΘΓΟΙΡ α8 {ο Π]] ήοο 
ος Όνο {οι ννατάβ, απἀ Ἰαά α σονθΓποτ {ο ἴεπι- 
β6]νος. 

10. σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύµατι.] Ἑγ ια ΓΟΓΠΙΕΓ ἶ8 
πιθαπί ποί μια κ», Ῥι{ ατυΐπο ννικάοπα, 38 
βαρρ]ιεὰ ὮΥ ιο Ἠο]γ Βρίτίές {οτ πνεύμ. αἰσπίῇεβ 
πο {π/ήπεποε οἱ ια ΒΡίτιϊ, υπάσχ ννλοςο ἱπερίταίοη 
Ιε 8ροΚκο. 

11. ὑπέβαλον.] "Ὑποβ. εἱᾳηῖβας 1. {ο ραί απάθτ; 
2. ἵο Ιπιγοάμος α φαρροβδιήίοις οἨ]]ά {ο απγ 
πιοίπεγ; ὅ. 45 Ἠστα, {ο 84Όοτη, τν] Ιπίτοάυςσε 
ΔΏ Δ6ΟΠ86ΤΥ. Ἠχαπιρ]ε5 οσσΙτ ἵπ πε /αΐεγ νντ]{ετ». 

---λαλ. ῥήματα βλάσφημα, ἃο.] ἜΤ]ς οοηνί]- 
(αζεὰ α οαρίίαὶ οῄεησο; δα ππάθτ (ο οἷά ὁονν- 
151 ΤἩοδυσσταογ, 1 ἱπγο]νοά ἴ]ο οτίπιο Οἱ {γοάΦΟ 
35 ννε]] α5 Ῥ]αβρηεπαγ. ἜΤ]ϊς ῥίακρλεπιη ασαἰπδί 
(ο Ἠα5 Ῥεεπ κος ΡΥ Βρ. Ηοτε]εγ ἴἵπ Ἠὶ5 ΑΠ- 
Β/6τ {ο Ρτίοδί]εΥ, ρ. 2022, ἴο ὃς πβαοτίίησ νε Ὠείίγ 
οὗ Ογῖκί --- νγπΙο βί6ρμεπ ἀῑθά π{ερίίηρ. 

12. ἐπιστάντες.] 3εο Νοίε οἨ ἵν. 1. Της πιακί 
Ρο τε[οττεὰ {ο ἴΠο Ρρεορ]α, εἰάειβ, απά φοτίῦθς, 
ποῖ {ο ια βΏογπογς: ΓΟΥ χε φπῤ]οοί ἵδ οἸναπσεά, 
38 οβοῃ ἵπ Βοτϊρίατο απά (νο Ὠοδί νντ]ίετς, ε8Ρ6- 
οἶα]]γ Τ]ασγά, Τπ 5ο] α σπφα, νο 0 οπηππεπίαίους 
ἴακο {πο καὶ {ος πα το]αίίνος α Ὀαπρ]ίης 6χρε- 
ἀϊεηί, νο] οπρίαἶπο ποπ. ἨΝε πιαΥ τοπάοτς, 
ἑέαπά {Ἠπ6Υ, Ἱνανίηρ οοπιθ 4ΡΟΠ Ἠϊπι,” το. 

19. μάρτυρας ψευδεῖς.] ΔΠΠΘΙΥ. ὮΥν. Ιπίογπη- 
ρ]ίπσ Πικο]οοά γη (γα ἵπ νοίν ἀθροβίίίοι, 
ερροσἰα]]γ ὮΥ τμ το. Βίορμεπ)ς Ὑνοτάς {ο α 
86ηΠ5ο ποί ἱπιοπάσά Ὦγ Ἰήπα, ο: οχασσεταἵης ναί 
Ίο ἀἱά αγ. Ἠονν νεγ ἀῑά 5, απά οἨ {ο Ίαη- 
Εναρο τοπ]1γ ο]ά Ὦγ Ἰῆπα, 5οο Ἠδοςπβ. ΒΥΠΟΡ. 

11. πω Τηή8 ἱπαρ]ίος νο ποίίοπ οἱ αὖ- 
να, 1. ϱ. ὮΥ να Ιπίτοάποίης οϐ 8ος οὔιογ 
ανν. 
10. εἶδον ---- ἀγγέλου.] Ἀοπιο Οοπιπιοηίαίογς ἑήπ]κ 

Όναί Βίορμοπ)ς {αος ννας πιαζο {ο βπίηο καρογπαί- 
τα]1γ, ν α νἰδιρ]ο ρ]οτγ Ἰκο ναί οἳ ΝΤοςος (Εκοά, 
χχχίν. 39). Βαί Ὀνο {ας ρτοαίογ παπι σος (απὰ 
ΌιοῬο ο πιοδί οπἱποπί) ατο αρτοθά ἵπ Ιπίθτρτοί- 
πμ 1 48 α ρορα]αγ {οτι ο) οχρτγοβδίος, Ιπάἰσπίπα 
πηπ]οδίν απά ἀῑνίπο μτασθ, ΒΙΟ ας πηἰρΏί ἱπεαρίτο 
ΤΘΝΘΤΕΠΟΘ απά αννθ. Απά (νου αρροα] {ο Είὴ. ν. 
3. 3 Ῥαπα, χἰν. ΣΤ. κὶκ. στ. 46η. ακκ. 10. Ἔ 
Ἰαέ{ογ Ιπίθτργοία{ίου ἶ9 ρτο[εταῦ]ο, δἰποῬ {λογο {8 
ποϊλίπᾳ καιά ὃν τε, Τακο {ο ]οπὰ ας {ο βαρροβο 
Οναί Ον ννας α οροπαίγα! σἱογη, Ἰκο ναί οἳ 
Μοεες; απἀ π8 {ο νο Ῥάβκασε οἱ Ἐκοὰ,, νο αἱγ 
παπά ΠΠΠΠΘΓ οἱ  ὀ[οτ ππαϊοτία)]ν Ώοπι ναί οἱ 

. νά ο, 3” 5 . 2 - εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει; ὁ δὲ ἔφη" 1 

Όινα Ῥτεβεπί. Αί ἴἶνα καπηθ πια, ἴἶνε ππα]θείν απά 
αηρε]ο Ιπποσεπος νη]σ] εΊχοπς Γογί]ι ἵπ νε οοἵῃ- 
{επαπος οῇ 5 στεαί ον. οπη οπ]γ 6 
αδοτίθεά {ο πε ρονοτ οὗ Όιε οἷγ Βρίτίε: απά 
Ώνεγε[ογε {πε ο38θ ΟΓ Μῆοβες πιαγ, πο Ἱπιρτορεί]γ, 
Ὀο εοπιραγεά νι Τε. 

ΥΠ. Ἱπ ὑπ 4 .- Ἀρεεε]ι οἳ Βι. Βίο- 
Ῥήθη (1η τερ]γ {ο . ἴσ]ι Ῥτίθεί 8 μοκάρε τν 
νηνεί]γας ἴἶνε αοοαβα{ἶοπ οἱ οοπερἰτῖηςσ {ο ἀεςί 
Όνα 1 ευν]εἩ τε]ρίοπ, ν/ας τας) (Ίντο ἶ5 πππο]ν ννμ]ο 
ιο π9 αρρεπτε οὔβοιτε, ἴπουσὴ, πο ἀοαῦε, εα[ῇ- 
οἰεηί]γ Ιπίε]Ησῖυ] {ο ἴιοκο {ο νν]γοίη ἰέ ννας α- 
ἀτεβκεά. Ὑατίοις μμ α πανοα, Ιπάερά, Όεεῃ 
Μαπατὰεά, {ο Ίθβεεπ (πε ἀΠοι]γ: Όαί 1 ἵς, αβεγ 
α1, πιοτο Όταν γεαί. Απά ΙΓ ννο ἴπκο 
Πίο οοπβϊἀθγαίοη {6 8εσρε οἱ ἴιε αἀάγεςε; Όνα 
οιαγασίεγ οἱ {]ιε αμ ανν ες ίοπ, παπά ο οἰγοιπιδίαποςν 
πιά ετ ιο)ίο]ι ἐέ 1σας οἱέοεγεςᾖ, πο Νοπάετ ἴς Π ινα 
Όνετο αἰου]ά ο Γοαπά εοπιοήηπσ νιη]ο] τιαΥ 
8οοπι αὐταρί, απά 6νεπ ποῖ οι]το Πίο οτ ο0- 
Ἠετοπί, ος οοπο]ακίνο ἵπ νε τεπεοπίησ. ἜΤο αᾱ- 
νογί {ο 6 8εσρε, Οι αγ ἴο Ἠανο Όεεῃ ἴο 
τοίοτί οἩ Ἠΐ αποσοςετ ἴπεο οἷι Όπου. Ὕνογα 

εν 
Όναί 1ὲ Ὕνας (οπιφείοος ταΏνθτ Ὕν]νο Ὕνοτε εωήνς οἳ 

ΟΝΥΗ ἀἱκο- 

Ἠήπηβο]{, γοῖ ναί νο Ταγασ] ες Ὕνογε ποῖ αρρτονεὰ 
απίο Οοὰ εο]εῖν Ὦγν νο οὔαοεγναπσθα. ἜΤ]ας 
Ὀνοίτ (οπιρ]α Ὦς ἀθείτογοά:; απά γαί ιο 
τας ννογεΒῖρ ο) Οοἆ ὃς οαττίοὰ οπ πος ν {ιο 
Ἠάπα : ναί 1ξ 6νοη ποσµ/ά νο ἀθείτογθά, απ]οἈς νου 
ελοπ]ά ποροπί. 
Το αἀνοτί ἴο νο οἵπθγ ραγίἱσα]ατα, ---- 1ο εᾖατ- 

αοίε; οἳ Όιο οοππροβ/ἶοι ἵα αἱ οπσο υπαίηό]οὰ 
απά ἱπατβοίαι, απά Ὠνοτοῖη Ώθητς Όλο 
ΤΙΔΓΚΑ οἱ πα λοπ ον. Απά 1 ννο οοπεϊάοτ 
Ῥεοιδίαν οἰγοιωπκίαποος ππάοτ νο) Όνο αἀάτοκς 
ννας ἀο]ήνογθά, νο εἰνα]] ο απο 1 ο. 

- ο ͵ 

088 
{ος απ΄ οοσακίοηα] αὈταρίηθες απἀ 
Τ6ΠςΘ. ΑΝ ἴο ἴἶνο αρροεἰίοπεκα οὗ νο 
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9 άνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε Ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ 
κ. ϱ. -» 3 ᾿ » " » Π Ν 2ἳ 3 

πατρὶ ημων 4ῤρααμ οντι ἐν τή ΠΜεσοποταμίᾳ, πρὶν ἡ κατοικῆσαι αυτον 
2 3 . 3 ο ο ον . .-- 3 ἐν ΧαῤῥΑν, ὃ καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου Σο. τὴ 

καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν ἣν ἄν 

4σοι δείξω. 
η - ε. 

Τότε ἐξελθων ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαῤῥαν ᾿ 
3 ” ο. . 23 - . , 3 - ’ 3 

κπάκεϊὑεν, µετα το αποθανεῖν τον πατέρα αὐτοῦ, µετῷπχισεν αυτον εἰς 
3 ντ... -” / .) [4] ς - » - κ. 9 3 ἔδ 3 ὼ 

την Τη» ταντην εις ΠΝ ὍΌμεις γυν κατοιμειτὲ. αι ουκ εὀοώῶκεΝ αυντῷ 

απά Παξίταίίους, 1 πιεί ὃο οὔδετναά {ναί {16Υ 
ννετε α/ιεΙεηίΙΥ αρροείίο Γοτ ἴἶε Ῥεδοης α- 
ἀτεςςεά, απά ααἲῖε ασσοτάῖῃσ {ο {πο Σεν] πηα- 
πος; νε οματαοίετ οἱ {πο οοπηροβ!έἶοι Ῥείησ αἱ{ο- 
βείπει 9 ενί5η. Εἰπαί]γ, α5 {ο πε ἐπεοπειικίτοεδς 
1π ατσαπιεπίῖ οὐ]εοίεά {ο ὮΥ 5οπ1ε, 1έ πιαςί Όε Γο- 
πιεπηθετεά ΏΌπαί χε οοµῖςε οἱ ατσαππεηί γναβ 
Ἰπίετταρίεά, απά Ότοκοῃ ο ἵπ {πο πι]άἀ]ε ὮΥγ (ε 
Ἱη{ατίαίε πια]ίαἀάθ. Ἠαά ἴ ὌΌθδειπ Ὀτοισηί ίο α 
οοπο]αδίοῃ, Όπθτε πγου]ἀ υαπἀοιυίοάΙγ Ἠανο Όδει 
ποίβίης 1εβι Ιποοπαρ]είε ἵπ ναί ννμ]ο] ννας Ὀιέειά- 
εά ἴο Όςε ργονεἀ. ο τεπιαϊπάετ οῇ {λε αἀάτεςς 
ννου]ά ἀουῦί]εςς Ἠανε Όδεῃ οσουρίεὰ ἵπ αρρίψύις 
Όιε {ογοσοίηᾳ πατταζίοῃ, ἴο Ρτονο νν]ιαί ννα5 πιθαπί 
{ο ϱο ονἰποθἀ. Ποιο Ώ8 ννοι]ἀ πανε Ώθεῃ ἆοπε, 
Ἡ 15 ὉΥ πο ππεαπς ἀϊβοι]ί {ο Ἱπιαρίπθ. Απά νε 
οουγ5ε οἱ αγσαππεπί 15 Ἠετο εχοε]]επί]γ Ρροϊηζεά 
ουί ϱΥ Βεμοείίρεη απἀ οἴ]νετς, γνοπη 566 ἵπ Βε- 
οε/5. 3γπορ. 

Βε[οτε οοπο]αάίπσ πε ρτεφςεπί 5Κείς]ι, ἵξ πιαγ 
ντ ρ κκ αἀνετί ίο α οἶπτρεο 5οππεν/]πίέ ποτε 
ἱΠιου]ί {ο ΠΦΝ/ΕΓΣ ---- ΠαΠΠΕΙΥ, ναί ἵπ ἀεία]]ῖησ 

νατίοις ραγίσι]ατ οὗ Όπε δεν] Π5ίοτΥ, ΐ6- 
Ῥπεπ Ία5 Ἠετε αἀάθά 8οπιο οἰτουπαείαποςς ν/Π]οῇ 

επι εοπίταἁ]σίοτγ {ο Έιε αοοουπί5 ἵπ ἴπε Ο. Τ. 
ννη] Ὃο Ῥτιεβγ οοηεἰἀετες ἵπ νε ποίες οη 

; Ῥαβε Ώνεπηφε]νας, α5 {αγ οοοΓ5 ἵπ νπ]οἩ 

ραγήσα]ατν Ἡ ἵ αἀπηθά ναι Ἡδ 6ροκο οἩ χα 
ιν οὗ Όιοβο ΕΒαὐυίπίοα]ϊ ἱταά[ίοῃς, νηοβθ 

... Πΐ9 Ἠθαγογς το 
Π πι κ λπνωνν τ 

ΓΓαπιεὰ αοσοτά(ηᾳ {0 νο αοσγοάἱ 
π]οπί απποηρ νο ᾖθν Ἐοτ 

. Όνα ἰαπ Ἰοατηίησ οὗ Μομος, απά 
Όνε ἀε[ήνετγ οἱ νο Ίανν (γουρ]ι νο ἀἱπροπμαίίο 
ος επ α. ΟΟΠΙΠΙΟΙΝ 16Ποί απποπᾳ 1ο Ἰαΐογ 
ενα, Ἡ ανουπάς Ἱπ (γα(ίοηαί αἰωβίοπα, ννήο]ι 
Ότο πποτο Οοποη (πο 

οἱ Όνε ρ εις 3. παρ Ὦγν νο ννίφο ΠΟΠ 
Όνο κενο απά ο ου ο 

ίνεῃ ΠΠΠΡεθκκατγ οβεῃες ς [νο ποἰοπιη, 
αἰ/-πιρογίανε, --- φαομήοη οί νο ἀῑνίπο 

ς 

ΠΙβ5ΙΟΠ οὗ ᾖεφδας, απά ἴπα {τα οὗ ΟλτὶκααπΙέγ, 
ν/οιυ]ά Ἰανε Όεεῃ Ιπ ἀαησετ ο{ ἀεσεπεταίίησ Ιπίο, 
οἵ πηϊσηί πανε Όεεπ Ιπίετταρίθα Ὀν, 41ο απά απῖ]- 
αὐατίαπ ἀἱδραίες οἩ {λε Ιπιετρτείαίίοη οἱ 1 ἰοσί 
οῇ «εποεεῖς. 

1. εἰ--- οὕτως ἔχει;] Όπ Ώιο παίατε οἱ Ππί5 
Ιΐοπῃ, 56ε Νοίε 5υρτα 1. 6. 

2. ἄνδρες--- πατέρε.] ΒΥ ἄνδρες ἀδελφοὶ Τθ 
ΠΙΕΣΗ {με πια] πάς Ιηπ σεπετα]; απά Ὁγ πατέρες, 
Ώνε ππεπηῦετς οῇ ἴα θ αοἑ ία, Ἐπε ἄνδρες ἶ8 
εἰεσαπί1γ ρἰροπαφέϊο. 

---ὃ Θεὸς τῆς δόξης] “'5ρ]επάοτε εἰ πια]οδίαίο ἵη- 
αἰσηῖς.΄ ες Ρ8. κκὶν. δ. χχὶχ. 1. 

---πρὶν ἢ κατ., ὅτο.] Το τγαπιονθ α 5θεπ]ίῃρ (ᾖἱδ- 
ετεραποΥ Ὀείνεεπ ναί ἶ5 πετο φαἱά απά ἴῑπε ας- 
οουπί οῇ ἈΊοβαες, ιο Ὠεδεί (οπιπιεηίαἴίοτ5 ατἴθ 
αστοεά {ἴλαί Βίερηετ Ἰετο Γοἱ]ονεά πε « ο5Η 
{ταάϊίοπ,, (αἀορίεά Ὦγ ΡΗΙ]ο,) ελαί αοἆ αρρεατοά 
ἐιοῖοε {ο Αὕταματη, ---- 18ΐ, Ὑνπεῃ Ἠνίηςσ η Ολα]άεα, 
απά 241Υ, νυπεπ τεκιἀεπί αἱ ΟΠατταῃ. 
ΤΙ αρρατεπί «ἀἴδοταραπογ (οὔβετνον (θ 

Ωπατίετ]γ Ἠονίεννετ αὈὶ ε5αρτα), 1 1 ννετο 5{1]] 
τοαίετ απἀ πποτο ονιἀεηῖ, 16 ννου]ἀ ποί ἵπ ἴ]θ 
εαςί Ῥετρ]εκ ος αμ. πε βἰαίεπιεηί οἱ Φί6- 
Ῥπεῃ βἰτὶοί]γ Πατπιοπίπος νν Οι (ο ρτεναἰ]πς Πο- 
Ποπ ο {1ο ππε, απἀ, Ιπάθες, πν]Ώι πο στοαί ἁ1[Π- 
οα]{γ, ππαγ ὂε υτουσηί Ιπίο αοοοτάαποθ γα 
ΦοΓΙρίµΤ65, παπά Οχίς νν]οιί τεπιογῖπσ Ἠαταπ Ῥο- 
κ. Όιο Ῥουπάατίες οἱ Μεβοροίαπιίας (λοισ]ι ἴπ 
{αοί, ἴπο Ιζαπίίοη οὗ Ἠαταῃ 15 α ϱΙ6β8ί1οἨ οῇ γετγ 
α){ρ]νέ Ἱπιροτίαποθ. ἜΤ]νο ον εαρροδεά {με Ητει 
σα]] οἳ Αὐταμαπι {ο Ἠανο {πκοεπ ρ]ασθ, ποί π ΄Εα- 
τα, Ὀαῖ ἵῃ 7η, ο/ ιο (Πια]άεες. Τπου τορίθὰ Ειναι 
υδἱ1οῦ οπ (σῃπ. χν.Τ. 38ο ἵπ ΝΘΗ., κ. Τ.Σ απά 
ΏιοισἩ {πο ποπεταὶ οοιΠ5ςθ ο {6 παγταίνθ ἵπ 
επεείς, νγοι]ά Ἰεαά {ο λε ορίπίοῃ, [ναί πο οπ]] 
ίοοκ ρίασς ΕΗ]] αβοτ πο ΕΗγεί πρταίον {ο Οατ- 
γα απά νο ἀθπίι οἳ Τοτα], γα πε ἀοδοτίρίίοη 
ος ἠια σα]] Ὀοσίης, ἵπ ΟΥ ΥΘΓΕΙΟΠ, νι 1ο ννοτάς, 
«Νονν, πο Τ,οτὰ Ἰαά εαἷὰ απίο Αὐταµαπα,) Ιοεανίπσ 
Όνο ἁπίο οῇ νο (γαηβασίίοη Ἱπάοβπ]ίος απά Ἠο8- 
οπΙηα]]εγ οΏβογνος οἩ επνο Ηοεῦτονν ννοτὰ --- ' Εἰκ- 
Πσπα, νε] ροῦμς, ἀἰκοταί απίεπα, πεπιρο 44 1πι 
εβροί ἵπ Οα]άσᾶ, ο“ ατα νοπ]δοί.) 
Τ]αί Ες ννας (πο οβιπᾖ1λ]οά ορίπίον Νο Ἠανο 
Όνο ααλοτί(γ οἱ Ῥ]ή]ο 4ο Αὐτα]αππο, νο]. Π.ρ. 11: 
ππά οϐ οβερἩ. Απιία. 1. Τ. 1. Βαί Όινο πιοδί 
τοπηπτ]καῦ]ο ονἰάσπος ναί πο εν οὗ πο Ἰαίοτ 
επιθν, αἱ Ἰοηπμί, ἆτονν α- ὀἰκήποίοη Ὠοϊνοσῃ πο 
Ἰππά οῇ νο ΟΜα]άσαπς απἀ Μονοροίαηία, εποιρ]ι 
Ότο (Ότππογ τηαεῖ ανα Ώοοῃ οοππρτο]οπάθά νν 
νο Ἰαίίοτ, ἵ {ο ὃο Γουπά ἵπ Όινο Ῥουκ οὗ αι, 

3. δεῦρο.] 50. ἐλθὲ Νίο] 19 εργεκφεά ἵπ Ατίβ- 
{ορίι, Τποκπι. 2341. 

4. κἀκεῖθεν --- µετῴκισεν.] Αραΐα, Όιοτο ἵς α πί- 
βίπρ ἀἰκοτοραπογ Ὀοίνίθσῃ (ή ποσομηῖ απά Ενας πα 
Οσποκίς, νο πιο ρτοῦαβθ]ο κοἰαίίοη οἱ ννμίο] 
βόσπης {ο Ἠνο ναί νο] τουσ οἩ πο Μ1ΡΡρο- 
αἰίοῃ, ναί στο αἷκο Βιορ]ον (οἱ]οννοά νο (ταάί- 
ση οὗ νο σνν, Ἀου οσο, 8ΥΠ. 

ὅ. οὐκ ἴδωκεν.] νο ομί (οπιπποπίπίογη απο 
αρτοςά μι ἔδωκεν 8 {ο Όο ἴακον ἵπ α- Ῥίρεγίεςί 
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κληρονομίαν ἐν αὐτῃ, οὐδὲ βῆμα ποδός' καὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ δοῦναι 
εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν, καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ μετ αὐτὸν, οὐκ ὄντος 

5 αρα 15.14. αὐτῷ τέκνου.  Ελάλησε δὲ οὕτως ὁ Θεός" ὅτι ἔσται τὸ σπέρµα ϐ 

αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν 
αὐτὸ καὶ κακώσουσιν, ἔτη τετρακόσια. καὶ τὸ ἔθνος, Ἰ 
ᾧ ἐὰν δουλεύσωσι, κρινῶ ἐγὼ, (εἶπεν ὁ Θεός") καὶ μετὰ 
ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσέ µοι ἐν τῷ τόπῳ 

ανα. 17. 9 τούτῳ. | Καὶ ἴδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιαομῆς. καὶ οὕτως ἐγέννησε 58 

-ᾱ- κ τὸν Ἰσαὰκ, καὶ περιέτεµεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ" καὶ ὁ Ἰσαὰκ 
ασ κ τὸν Ἰακώρ, καὶ ὁ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας. " Καὶ οἳ πατριάρχαι 3 

ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἱγυπτον. Καὶ ἣν ὁ Θεὸς µετ 
!. επ. 41. 57. ᾿ 3 . 

αυτου, 

86Π86, απά ναί ἴἶχ οὐ ἶ8 ΓΟΥ οὕπω. Οὐδὲ βῆμα ποδὸς 
18 {ο Ῥο {ακοεπ κα ους ἰάΐοπα, “' ποί α [οοί οἱ Ιαπᾶ, 
{οτ, ποπθ αἱ αἲ]. 3εο Ὠοιί, 1. δ. (επ. νΠΠ. 1. απά 
{πο οχαπηρ]ες οῇ Ἰλ/είς. {τοι έχε (]αβδίσα] ντιίετβ. 
Ες κατάσχεσιν. 31). αὐτῆς {ΟΙ ὥστε κατέχειν αὐτήν. 
Κατάσχεσις δἱρηίβθν οεεµραπεη, απἀ, ΒΥ ἴπε πἀ]αποί, 
Φοδδεδδίοη. 

6,1. Ἔϊε Ῥαβεασε ἶ5 (Τοπι (δη. χν. 19, 14. απἀ 
38 {6 ϱοτηπιοηία{οΓς τοπατ]ς, ἶ5 οἶ(θά {Γοπα ππεπι- 
κ.ά Τ]ιετε ατο 5ευετα] νατίαίίοπ8 {οπι ιο Ῥορί., 
1], πονγενες, απἰπαροτίαπί, οχοερί ναί, 1. καὶ τα- 
πεινώσουσιν αὐτοὺς αγε αἀάεά ἴπ {πε Βερί. αβίεΓ κακ. 
Ύοι με ννοτάβ ατα ποῖ ἵπ {ιο Ηεῦτονν, απά Ἀ8θεπι 
το ανα οοπιθ {Τοπα (ἶιθ πιατᾳίη α8 α ρ]ο55, ΡτοῦαΡ]γ 
{τοπι ο αά ν. 1.: οἵ μα τν 5 Ἠτε α ἀἰΤετοηί 

« ΝΕΙΒΙΟΠ ΟΕ ΤΡ]. 2. Τ]ο ννοτάς Ἐἶπεν ὃ Θεὺς ατθ 
Γουπά πεϊ(πεζ ἵπ πο Ηεῦτενυ ποτ [ιΧΧ. Ἐν πογ 
{οτπι πο ρατί οῇ πο αποίαίίοπ, Ὀδίπς α ρατεπ{οί]- 
σα] τοπηατ]ς, 540] αφ Ὑς οΓεη βπά Ιπίεγροδεά ἵπ 
οἰίαίίοπφ Γγοπα {ο Ο. Ἔ. Α5 {ο νο νοτὰς ὧδε 
ετὰ ἀποσκευῆς πολλῆς υοεῖπᾳ Γοιπά ἵπ οί] Ώπο Ἠο- 
ων απά νε Τ ΧΧ., Ὀπέ ποῖι 1π {πε Ν. Τ., 98 ἰ8 
ΠΟ ΙηδίαποῬ οΓ ἀἱκεγεραποι; Ὀεσπαςο Ῥίερ]εν ϱν]- 
ἀεπί]γ ἀῑά ποί πιεαῃ {ο αἀάπςς ]ιοδε Ννοτάς, Ὀαί 
βίορς αἱ ἐζελεύσονται. Ἴ]ετο 8 α βεεπιίῃπς ἀἱδ- 
ΟΤΘΡάΠΟΥ Ιπ πο γνογάς καὶ λατρεύσουσί µοι ἐν τῷ 
τόπῳ τούτῳ, ννλΙοἩ ατα ποτ 1π πο ἨΗεῦτονν ποτ 
Ώια Μαρί. ΕΒαί ποισ]ι πο {ποτο, εοπηθίµίπς ΥετΥ 
βἰπιί]αχ οσοτς αἲ ν. 10. Απά Ῥίερμοη ἆοθφ ποί 
πάάμςο νο ννοτάς αφ ὑπιπιεάίαίείη Γοὐοιοίπς εἶνε 
2γοεεάΐπσ. ΒαΤδΠΗ. ἴοο Ἠας ρτονεὰ ναί 1 να» α 
ου βίοΠα νι νο «οννῖκ] ἀοσίοις (άπά νοτείοτο 
βοπιδί(πιες πἀορίεά Ὦγ ια νυγίίοτε οὗ νο Ν. Τ.), 
νν]νοή {1ου οἶῖοι 4ΠΥ ῥάββασος ο/ πο Ο. Ἐ., ο ος- 
οαδίοπα]1γ αάά Ὑνοτὰς ε/κοιο]ιεγο οπιρ]ογοά οἩ νο 
Β4ΠΊΟ δι0]οοί, απά οσσαβίοπα]]γ νι α εσ]ε νατ]- 
αἴἴοι ος .. /0Ρ αἁαρίαίοπ. Απά, Ὀοδίάςς, ἴ]ιαί 
Όιο ννοτάς ατο {οι ἐπ κῤαίαπεε αἲ ν. 160., Όνογ 
Β6ΘΠΑ {ο Ἠανο δει φασσενίεά Ὁγ α Κἰπάτεὰ ρᾳ8- 
βαρε αἱ Εκχος. Π. 12. ἐν τῷ ἐζαγαγεῖν σε τὸν λαόν µου 
ζ Αἰγύπτου, καὶ λατρεύσετε τῷ Θεῷ ἐν τῷ ὄρει τούτῳ. 

Ἰ18. λογο {8, οἩ ἴ]ο ρποῖρ]ος οἳ ὀονν]κ]ι νντίι- 
Ίηᾳ, πο αο(ιαἰ ἀἰφογεραποι. 

Πάροικον ννο]] οχΡΓΘΒΒΟΕ {νο Ἠοῦ., Ἴλ, Ὀδσπμκο, 
38 {πο Ἰαίος 19 α ραγοἱρία. πουῃ, 50 8 ὖιο Γογπλοτ 
μιάς 4η αά)οοίίρε, 38 αρρθατς οπι Ἠετοάοί. 
γη, κ Τις, τπ νο Που, σι Ἵ) Ἅλ, νο ΠΙΑΥ 
βαβροδο α ραγἱοἰρίαὶ πο απά νο νοτῦ εαὐφίαη- 
νο αἱ ραί [ου νο βπίτο νοτὸ, ᾖοπα νήσο] νο 
Ραγοῖρίαὶ ποη ἶς ἀθτίνος, 

--τετρακόσια.] ἜΓ]ο Ομτοπο]ομῖσαὶ ἁῑποι]γ 
Ἰνετο ἱπνο]νεά 15 ποί κο πο ἴπ πο ΟΙ γοατς) 
ἀϊετεπος Ὀοίννεση ή εθἠπιαίο απά ναί ο 9ο96- 

3 - ” 

καὶ ἐξείλετο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν 10 

Ρ5 (Ψεσαμδθ τετρακ. ΤΙΔΥ ὃε (ακεη ας α τουπὰ 
ΠυΠΙΡΕΓΣ παπά ενεπ ἠοβδεραθ Ἠήπηδε]Γ βοπε πιοθ 
πιακος 1 400), α5 Ἰιονν {ο τεσοποῖ]ο Οής νν η να 
αεί, Ὠναί 1ο Τβγασ] {ος ννοτο ἵπ αἲ {ιε πιοκί 
υἱ 240 γεατβ. Λο σαν ή ἀἰβιου]γ ὂε εαἶς- 

{αοἴοτί]γ τεπιογεὰ Ὦγ ἴἶιε ραγεπέ]ιεκίς νν]η]ολ Ματκ]. 
ν/οι]ά Ιπίτοάασς; Ὀεβίάες, Ίνα οοηκἰταςίίομ ΟΕ {8 
Ηευτενν νι] ποί ρεγηωέ Ἱ. Τ]ε ἀϊβιοι]γ να ἆ 
Ἠρδί Ρο τοπιονοά ὮΥ Ὀδατίης ἵπ πηϊπάὰ ναί (ο 
2εοί οἱ ια νεος 11) απά 11}, 38 αἱ8ο οἳ ῥουλώ- 

σουσι απά κακώσονσι, ἵ8 {ο Ὁς εουασ]ί ἵπ να πουΠ 
Υ Υπ απά ενας 1 νι] οε ἐἶνο ἐπ]ιαδίίαπίς οἱ {ας 

ἰαπᾶ. Απά 1 Όνα (ται οὗ οἸτοπο]οςγ Ἠπαί νο 
αὐοάς οΓ {νε Τβταε]{{ος πι ιο 648, απά 
αθθίσης 400 α5 ιο πιο νμ]ο] ϱ Ῥοίν/εεπ 
Αὐταμαπι”8 Ἰεανίης (]να]άεα απά νε ρετίοά ννηθ 
Ώναυ ννοτο ερίαθ]κηοά ἵπ ΌαπααΠ, [1ου ποῖ ον 
νθ ο8π 5πρρο8θ οογνήκο ἴαη ναί νο γετὺβ 
αὖΌονο-πιεπίοποά, Όνουρῃ Πανίπρ α οΟπΙπιΟπ δι 
ἱεοί ἵη γῇ, Υαΐ Ἠαγε α {1ου-Γοἷά γε/εγεποε, --- ἵπ νο 
.. νετῦ {ο νο Εσυρίίαπα, ἵπ Όχο Ἰαΐτετ {ο ἴἶνα 
ὑπ]ιαλίαπιί ο) έιε οοιπέ τες νν]θγθίη {π6υ 5ο]ουτπεά 
π α[ἰοίίοπ Γτοπα Ένα πιο ευ Ἰοβί (ο Όνο Εἶπιο 
Ώπ6γ ν/ετε εεἰ(]εά ἵῃπ Οαπαπη. π8 νο ΠΙΑΥ ΓΕΠ- 
ἀοτ, ΄΄ Απά 0νεγ (1.6. ἴα δρλπ) ]να]] επε]ανο 
Ὄνεια, απά Όπαγ (1. ο. πο Εάοπίες, Οαπααπίΐς», 
ἃις.) ολα] αβ]ίσι Ώνοπη.”  Πεἶς ἴταο ναί ἴνο Οοπι” 
ΠΙΘΠ({Π{ΟΓΑ, Υν] η οί οΟΠΙΠΠΟΠ Ἠ ογείοῃ, ἴακο }ηρ Ρ 
38 α νοιῦ ποιίεγ; παπα 5 ἶ8 πιαϊηίαἰπεά ὮΥ Ἠο- 
86η. οί Ἰ ἶ9 οὐ]]ᾳεά {ο αρροβο, νῦν ρτεαί 
Ἰαγε]ηθςς, πο κυβῖκ } 35 ραῖ Γοτ νο εοραγαίο 
ΓοΥη Επ. Βυί Ονατ τς «ητοὶν οσωγέἶπς α- ἀἱΠ]- 
ου1{γ, εἶπος νο νετῦ πιαΥ ο ἵπ η αοίίτε 
6οη8ε, 19 ἴί ννας Ὦγ Ενα ΤΧΧ., ππά ἵκ ἆρπο Ὁγ 
Μοπίαπις απά 6Ε5Εντύς, νο ἵπ Ἰής Τιοχ. ρἶνες 
βονοτα]ὶ οχαππρ]θ8, απά γεκοίυες πε κα βῖκ Ὁ} Ιπίο 
σωα) Ὀνουσ]ι εμείς τα10λοΥ Ελαη Γεςο]µίοπ ΒΕΘΙΗΒ 
1ο ὃς ελα πλ λογο κ υ9 ν ομάν το. 

---κρινῶ] “« ἵ νι] ριουίκι: ) α εἰση]βοπίίοι ατί8- 
Ἡ σα ο αὀ]αποί, 36ο Ῥοατοο. 

. διαθήκην περιτομῆς] Ἱ. ο. πο οονοπαπί αρα]οά 
Ὦ} οἰτοιπποΙβίοῃ. Ῥ]ς τοσθπί (οπηπιοπίαίους, ΓοΥ 

ο πιοδί ἴακο 1 ἴο ππεαῃ ““α Ῥτεοερί οτ Πα 
οΓοἰτουπο]βίοπ.”. Βαῖ ἴἶνο πα {]οτῖεν Γοτ ενας βοηκο 
8 Όί αωφας. νὀ ο με μμφ δὴ μὴ ο πο 
νοτγ ατμεηπί; Γοτ πο οὐ]οσίίοης ταὶ μἱπ. {ο 
σάς ΟΟΠΗΠΟΠ ΥΘΓΒΙΟΠ ὸ πο αρρίΥ {ο ὖιο αὖουε. 
Τ]ή8 9ο οἱ νο (αθμΙε, 19 ποφπθῃί. 

---καὶ οὕτως] “' παπά φο,” ἶ. 6. ἵπ νἰτίο ο ενας 
οογθπαπί, Πατριάρχας. 8ο οπ]]οᾷ α9 Ὀοίπρ ἴἶλο 
Ρτίπλοσο π]οής Μα ΟΓ χο πατριαὶ ΟΓ 

9, ἀπέόοντο εἰς Αἴγ.] ἩἨοτο ἴἼοτο ἶ5 απ εΏίρ. 
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τ αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίων Φαραὼ βασιλέως «Αἰγύπτου" καὶ 
2 ς ’ ΒΑ) - : / ᾽ 5 . ὁ 

κατέστησεν αὐτὸν ηγούμενον ἐπ «Αἴγυπτον καὶ 9λον τὸν οἰκον αυτοῦ. 

Π Ἠλθε δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν Αἰγύπτου καὶ Χαναὰν, καὶ θλίψις 

319 µεγάλη" καὶ οὐχ εὕρισυκον χορτάσµατα οἳ πατέρες ἡμῶν. πι ̓ Ακούσας πι ἄθη, 45 Ἱ, 

. 3 , - ΄ Ν ας - 

δὲ ἸἹΙακὼᾷ ὄντα οσἴτα ἐν Αἰγύπτῳ, ἐξαπέστειλε τοὺς πατέρις Πημῶν 

13 πρῶτον. " καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ιωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, Ἡ89ν- 15.8. 
1ο δη, 48. 27 ’ 9 Ν ΔΝ ’ ” ὁὸ ’ 3 

14 καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος τοῦ Ιωσήφ. ' Αποστείλας δὲ Όροι Ἱς 
3 . . . .] -. 2 ” , 

Ἰωσὴφ µετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὐτοῦ ἸΙακὼρ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν 

16 αὐτοῦ, ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε. ΄ 3 , Ρ Κατέβη δὲ Ιακὼρ εἰς 4ἴγυπτον, ξ ον 5. 
16 καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἳ πατέρες ἡμῶν. καὶ µετετιέθησαν εἲς ασε. ατ. 80. 

᾽ . η ’ α ἃ ο λ ». επ. 29. 16. Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ µνήµατι ὃ ὠνήσατο [4βραὰμ] τιμῆς αργυ- κιν 
Ἡ . αν ι .. - ν ος-- ε . 109. 24. 82. 

11 ρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἐμμὸρ τοῦ Συχέμ. " Καθὼς δὲ ἤγχιζεν ὃ χρόνος :Εχοά- 1-1, 8. 

τῆς ἐπαγγελίας, ἧς ὤμοσεν ὃ Θεὸς τῷ ᾽Αβραὰμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ 

18 ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ, ἄχρις οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς οὔκ Ίδει 

19 τὸν Ἰωσήφ. Οὗτος κατασοφισάµενος τὸ γένος ἡμῶν, ἐκάκωσε τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τοῦ ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὐτῶν, εἰς τὸ μὴ ζωογο- 

εἰθποι ΟΓ κοµισθησόµενον, ος Ὑνη]ο]ι πε Οοπιπιεηία- 
{οτ8 αάάποε ΠιαΏΥ ΕΧάΠΗΡΙΘΒ, ΟΓ ΟΓ κατάγεσθαι, ἃο- 
οοτάϊπᾳ {ο Ῥοφ8. Ίπ βαγίΠσ ζηλώσαντες, Ῥίερηεῃ 
Ἴππεαης {ο Ἠ]πί αἲ Ἠὶ5 ον/Π ζ.56: ΓΟΓ.056ΡΗ, --- 
Ώιο Ρεου]ίατ {ανουτίίο οἳ (οά, γαί νγα5 Παίεά Ὁγ 
Ἠἱ9 Ὀτείητεῃ. 

10. χάριν καὶ σοφίαν.] Τ]ε Ὀεεί Οοπιπιεπίαίοτβ 
. Ες α5 α Ηεπάίαάγε, ΓΟΓ χάριν σοφίας, “΄[- 
νου ὉΥ Ἠἱ9 νηκάοπα.”.  Βαΐ Ολα 15 οοΠίτατΥ {ο {Ἴθ 
παίατο οί α Ηεπάίαάγς. Τ ννου]ά Ὦε ῥείίεγ {ο 5αρ- 
Ῥο8ε α Πηρίργοπ εί ναί νυν] Ῥο πῃ- 
Ώεοθββατγ, ΙΓ νγε {αΚθ ἐναντίον α5 Ὀε]οησίης {ο Ροί]ι 
᾿Χόριν Απά σοφίαν, ΨΙΗι αἀαρίαίίοη {ο 6αςῇ, ᾳ. ἆ. 
“"ρανθ Ἠήπι (ανοιτ ἴπ {Πε 5ισΏί οἳ Εηαταοϐ, απά 
νηκάοτα ἵπ Ἠίς βἰσ]ί, 8ο 35 ἴο Ρο αἱ5ο δδίεοπιεά 
νηήο. 

11. χορτάσµατα.] ἜΤ]ε ννοτά 18 ΡτοΡρετΙΥ αβ8οά οῇ 
Γουὰά ον λα (1ῆκε χορτάζω ἵπ πε Ν. Τ. 
απᾶ ιο Ἰαίοτ Ογοοῖς νγίνοίν π 18 ΥΘΤΥ 
ταΓε]γ 1εά {ο [οοὰ Γοτ πιεπ (56ο Ὑα]οκη.): 
γεν Τε 18, Τξ ἵ5 ΟΠΊΥ {ο {πο «οαἵΒεΓ βοτίΒ, απά 84Ο] 
α5 ατε Ποπι πεοθβεί(γ. 

12. σῖτα.] Τε ρ]αταὶ ῳ πεθά {ο ἀεποίο σοπετ- 
κ Κἰπά, 48 Ὑνο ΒΑΥ «οΥἨ, ΟΥ σγαΐπ. 

102. ἀνεγνωρίσθη] “« πιπὰο Πήπιδε]{ Κποννπ.”. Τμ] 
πςς οἱ νο Ῥαλείνο (κο πε Ηεύτενν οοπ]ασπίίοπ 

ρα]ε]) απεννετΒ {ο ιο τεβεείεά νετρθ οἱ ια 
8 

αἲς ἐρδ.] ἜΤ]ο οερί Οοπιπιοπίπίογς 
συνισταµένην. Βπί Οναῖ ἵ9 ἴου ατΏῖ- 

1 ἵπ {αος, ἴνετο 8 Ἠετο ποποθ αί 
Γοτ ἵπ νο -- οὗ Ώου. κ. 23, οἳ νηῖοΙ 

οτπιθά, να ἐν 18 {ΟΥ σὺν, παπά 8 
--. . 8ο Ναπὸ, κκ. 20, 

1. ος ωοδο οὗ τοπιονίησ Όιο 
ώμο ἵπ να παπηῖνετ ἵν ια οἱ 
εις, ο θτα, νηο η] ναί ιο 

ης μή 
μ5εε Ἱ 

ψοση αβιοτ )αοοῦ) ἀορατίατο, Ό 
ος. αἰγί, 20. ατο οχργενε]γ αὐά- 

Ρατα!. γη, 4. 
Ἰοίννοση εἶνο ῥτοκοπί 

πεσσαπί απά Ον π ση, αἰίκ. 50, Όνο Ἰνουί Οπή 8 
.19 οί ορίπίοη, Ον ᾿Αβραὰμ ἵν κριτίους, απά ἶναι 

.5 ἐξ 

µετετέθησαν απιά ἐτέθησαν ατο {ο Ὦο το[θγτοἆ ἴο ἴἶια 
ψ/οχάς οἱ πατέρες ἡμῶν ΟΠΊΥ, ποῖ {ο ᾿Ἰακὼβ αἱδο; 
απά ἴλαί αἲ ὠνήσατο ΝΕ πηπδί ΒΙΡΡΙΥ, {τοπ ἴμθ 
Ῥτεοςεάίηᾳ, Ἰακώβ. Τῃε τοαάῖπσ --ᾱ ΝΕΣΥ αἩ- 
οἴεπί Μ595. ὁ πατὴρ ἡμῶν αἴίοςίς αἱ Ἰεαςί ἐ]λαί, αἲ αη 
εατ]γ Ρρετίοά, ᾽Αβραὰμ Ίνα ποί Ἠθγε, απά {αί 6ΟΠΊ6- 
ης ννας (πουρηί {ο ὃς νναπίίπς: υνηίο] ννας, 1έ 
8Β6ΕΠΙ5, 5αρρ]θά ἵπ νο νναγ5. Το απἀργείαπά 
Ἰακὼβ ἴποπι {ιο Ῥτεσεάϊπα, 15 πο ηθαί 80 Ἰαγδῃ, 
35 ἵηῃ ΤΙάΠΥ ακαπηρ]θς ννμΙοἩ παὶσηί Ὃο αἀάποεά 
Ποια ΤἩαογά. Απά Ιπάςεά {πετε 18 {16 ]ε5ς Παγβ]ι- 
η655 Ἠθτε, δἶπορ «ατού ἶ8 ία οἩ]θΏ βαρ]θοί οῇ {λοςα 
{νο δεηίθηςθς, ἴαί οῇ {ιο οί]οτ ἶ5 οπ]γ Ιποϊάθηία]. 

17. να «έννπεῃ :” α Ν6ΣΥ ΤαΤΘ 8ΘΠ56, Ὀιπί ος- 
ουττῖης ἵπ ὁ Μαοο. Ἱ. 91. απά Γογπθά οἨ ναί ος 
ὧς, 1ρ]επ. Τί πιαγ Ὀεδί ϱο τοπάρτεά, ἆδ 800Π αδ. 

18. οὐκ ἠδει τὸν Ἰ.] “' Τα πο τοβροθοί ΓΟχ οβδ6ρ], 
ος Ἠΐ5 πιοτί{ς͵Ὀ ννας Π] αβεοίοᾶ {ο Ἠϊπι απά 118 
ΠΙΘΠΙΟΙΥΣ 35 1 Τ]ιοες. ἶν. 4. ν. 12. Μαϊ, αχν. 19. 

19. κατασοφισάµενος.] Τ]ο «εηςεο ἶ8, “΄ρ]οίῖηπσ 
ους ἀθείτασί]οι Ὦγ οταν ἀθενίσςβι) α βεπίιπιθηῖ 
Γατί]νετ ογο]νοά ἵπ α Κἰπάτοά ραβεασο οϐ ο ά1{1 ν. 
11, ννπ]ο]ι Βίαρμεπ, πο ἀοαδί, Ἰαά ἵπ νίουν : καὶ 
ἐπανέστη αὐτοῖς ὃ βασιλεὺς Αἰγύπτου, καὶ κατεσοφί- 
σαντο αὐτοὺς ἐν πόνῳ καὶ ἐν πλίνθῳ, καὶ ἐταπείνωσαν 
αὐτοὺς, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς εἰς δούλους. Τ]ο Ραββασο 
ἴοο, ἵ8 Γοτπιθὰ ον Ἐχοά. Ἱ. 10. Βορί. ο μ.. 8 
ΡοΙογ ἵβδ οπ]]οά Ὦγ Β]ή]ο 1ο Ι8ίΠµ ἐπινοίας ἀνο- 
σιούργους. ΤΠ τοῦ ποιεῖν ἴἶνο (4οΠΙ{. 6ΧΡΓΘΒΘΘΒ 800ρο 
παπά Ῥμρο086. Ποιεῖν ἔκθετι ἵ8 Γοτ ἐκτιθέναι, ἃ ἵΘΓΤΗ 
αρρτορτιαίο {ο επο αὐαπόοππιοπί οῇ Ἱη[απίς. ΙΤ ἶ 
ίταηρο Οιναί ἨΠαιηπα., Ῥοπτος, απ Ἰγ/ακοβ, εἸλοι]ά 
υπάστγαίππᾶ Ες οὗ Όιο Πσηρίαπα οπαβδίπσ ΟΥ ΟΓ- 
ἀετίηρ ἴἶιο οχροβτο, ποῖ οἱ ἴπο Γαγακ]ίον ἴ]νοιῃ- 
βε]νορθ. ΊΤ]ο ννοτάς νν] πο Ώοαγ λα 8οηβο, απιά 
νο οοπί{οχί τε]οοί» ες {ου Ίνοτο ννο Ίανο απ {λι- 
ἐγαζΐοπι οἱ εἶνο οταν ρο/ίοι ος Ῥ]νατασ], νν ίσο] να 
(ο τοάος νο Τμγποίον {ο α κίαίο οϐ 1ο] οχ- 
(οπιο ΠΙΙοτΥ, Οναί νο ο. πηιρ]ηί αἱ απ 
7α{ε ὃς Κερί ον ον Ὦγ ὑπ[απείοίάς. 

-εεἷς τὸ μὴ ζωογ.] “' ἠναί Όνογ παῖρ]ι ποῖ ἴνο ϱγο- 
πογνος,' Πα ΙΟΙΥ, {ο οχροτίσοποο νο πικοταρ]ο [ιίο 
οἱ Ονοίγ ρατοµί. Ο Όνο καππο ρηποίρ]ο αν Ενας 
οἩ νήσο νο Ν, Απιοτίοπη ΓΠάπΠ νόηση ΟΠΘΠ 
ἀθκίτογ Ονείγ (οπηπ]ο οἸή]άτοι, Ἴο νοτῖ ζωογ. ἵ8 
{οαπά αἱκο {π Ώιο Βορί, 



450 ΔΑΟΤ5 Ο6ΗΠΑΡ 

. Εχοά. 9. 9. 
Πευ. 11. 29. 

Εχος, 3. 7. 

ΥΠ. 90---26. 

νεῖσθαι. "Ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη ΙΜωῦσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ Θεῷ " 50 

ὃς ἀνετράφη µῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. '' Ἐκτεθέντα 9ἱ 
δὲ αὐτὸν, ἀνείλετο αὐτὸν ἡ Θυγάτηρ Φαραώ, καὶ ἀγεθρέψατο αὐτὸν 
ἑαυτῇ εἰς υἱόν. Καὶ ἐπαιδεύθη ΙΜωῦσῆς πάση σοφίᾳ Αἰγυπτίων" ἦν 

δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἐν ἔργοις. «ς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσαρα- 58 

κονταετῆς χρόνος, ἀγέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς 
απ Εχοά, 2. 1. ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς ἸἹσραήλ. "Καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον, 94 

ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουµένῳ, πατάξας τὸν Αἰγύ- 

πτιον. νόμιζε δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ὅτι ὁ Θεὺς διὰ χειρὸς 55 
κ Εχοά. 5. 19. αὐτοῦ δίδωσιν αὐτοῖς σωτηρίαν' οἱ δὲ οὐ συνῆκαν. "Τῃ δὲ ἐπιούσῃ 36 

ἡμέρα, ὤφθη αὐτοῖς µαχομένοις, καὶ συνήλασεν αὐτοὺς εἲς εἰφήνην, 

εἰπών ' ̓ἄνδρες, ἀδελφοί ἐστε ὑμεῖς' ἵνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους, Ὁ δὲ 51 

ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατω αὐτὸν, επών Τΐς σε κατέστησε» ἄρχοντα 

καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς; μὴ ἀνελεῖν µε σὺ θέλει, ὃν τρόπον ἀνεῖλες 58 

20. ἀστεῖος τῷ Θεῷ.] ᾿Αστεῖος ἵ5 {τοπα ο ἀαί. 
εἰπσ. οῇ ἄστυ, απά ρτοροτ]γ εἰσπίῇες (1ἶκε πε Τ,αἴ- 
ἵπ αγῤατιι) Ροΐΐε 88 ορροβεά {ο ἀγροῖκος. ΑΠά α8 
χο Ππ]χαὐ[ίαπίς οῇ οἴίίος ατο 5αρροθεά {ο εχοεεά 
Όιοςα οἱ λε οοΠί{Υ ποί οΠ]Υ {π ροίσπεςς, Ὀί ἴπι 
σοΠΙΘΙΙΠ6ΡΒ, 80 ἀστεῖος 63ΠΠΘ ἴο ΊΠθαΠ /απάδοπιο. 
Τῷ Θεῷ 18 ΒΥ νο Οοπιππεηίαίογς τεβειτεὰ {ο α Ἠο- 
υταίδιας Ὦγ ν/π]ο], {ο εχρτεβς πο εχσοε]]επσε οἳ 
ΔΠΥ Ῥ6Ιδοῃ οτ (πΐπα, {πα παπιθ οὗ ἀοά, οτ ἴπο8ε 
ο νε απσε]ς, πτο εαρ]οίπεά 1π νο (επί. ος Ραί. 
{ο Όνε Ῥοβ]1νο, νο πας αἰίαίπς α Ῥαροτ]αΐνε 
86ῃ56. Τ]ε «γεεκς εὔεοί 8 ὉΥ απ αα[εο[ίυε 4θ- 
τινοά {ΟΠΠ ΒΟΠΠΘ ΠαΠΙΘ ος αοἀ. "Ὁς ἶ5 {ο ὃε τθ- 
βο]νοά Ιπίο  απά Ἰ8,”) 

21. ἐκτεθέντα δὲ αὐτόν.] ἜΤηεεο γγοτάς ατθ οΟΠΙ- 
πιοη]γ τορατὰοὰ α5 Λοοικαίίνεος αὐθο]αία; (ποαρ]ι 
τουεπί (οπιπποηίαίοτς Ῥτείετ εαρροβίησ α Ρ]ου- 
ΠΠ ΟΕ αὐτόν νο], Ἰοννενοτ, νΠίη 8ο β]οτί 
ἃ ἀἰκίαησο, σα. Ἰατά]γ ο αἀπιεά. Ῥετ]αρς 
πιαγ Ὀοίίοτ ϱο το[οττοὰ {ο Μαι τ, τ, ὁ 4960. 
ὃ, ὉΥ νε], {ο α βαρδίαπνα αχρτερείης {λε Ίοα- 
ἴπσ Ἰάθα ο α Ῥτοροδ[ίοῃ, απά ραῖ αἲ 18 Ὀοσίηπίπα, 
ἱ ευρρ]ίεὰ φιοά αἰὑπεί αά; νν]θτθ πο οἱὰ ΡΗ- 
Ἰο]ορίδίς ειρροβοά απ ε]]ῆρεο οῇ κατὰ, Ὀαί Όνε τε- 
οεΠί 0Π65 ΒαΡρο8ο α Ῥτοσκίπσ οί οῇ εἶιο οοηβίτιο- 
ἔοη. ᾿Ανελέσθαι Ρτοροτ]γ εἰσηίῇθς {ο {ακε αρ, απᾶ 
8 οὔεη α9εά οἳ ταἰείηρ αρ ἀτοννπίπς πο {Τοπ 
Όπο 5οᾳ, ΟΥ {ακίησ 1ρ οοΓρ8ΕΡ [ος Ὀατίαϊς Ὀα{ 8οπηθ- 
ἄπιος, α5 Ίοτο, οἱ ακίης πρ οχρορεά ομ]άτεπ. 3ο 
ΑγΙΡΙΟΡΙ. Ναὺ. 69]. κἀγὼ Ἔξεθηκα, παῖς ὁ' ἑτέρα τις 
λαβοῦσ᾽ ἀνείλετο. ΒΥ ιο ν6τγ παϊατο οΓ 1ἶχο 86Π86 
Όποτο ἶ5 απ πἀ]αποί ποιο οἳ (ακίπςσ οαγε ο: 

23. ἐπαιδεύθη, ἃο.] ἵπ αἀνετίηπᾳ {ο Οής οἵτ- 
οµπηείαπσο, βίορΏσθη, α58 Ὀο[οτο, 866ΠΗς {ο Γο]]ον/ 
Όια ἐγαάλίοπ οί {ιο «ευ ; Γοτ ποίλίπα {ο Ο8 ρΙτ- 
Ρο5ο ἰ5 {οππά π βογρίηγε, 

---πάσῃ σοφίᾳ Αἰγ.] ΟΡ παιδεύεσθαι η ο ἆπ- 
[νο (ἐν Ὀοίπμ απἀθτείοος) οχαπηρ]ος ατο αἀάπσεά 
ν Υεί»., 6. στ. Τ8ΟΟΥ, τοῖς νεωτέροις ἤθεσι π. ἨΝΏν 
Όἶνο οχρΓοΡΕΙΟΠ παιό, πάση σοφίᾳ Αἰγ. Ῥτίοσις οοπι- 
Ρατος [μποἶαπ ΕΠΙ]ορ. θαυμάσιος τὴν σοφίαν͵ καὶ τὴν 
παιδείαν πᾶσαν Αἰγυπτίων εἰδώς. "Τὴἱ8 ννκάοπα οοή- 
αἰρίοά (45 ο Ἴοατ οπι Ρμί]ο, ἵπ 8 [ο οἳ 
Μοβο») ο) αβίτοποπιν απά αβίτοΙοαγ, πο Ιπίθτρτο- 
(αίίον οἳ ἀτθαπαα, παπαρίο, ππαϊλοπιαί1σ8, πιοἰσίπα, 
δίο. Ναγ, α5 Βρ. ατοατίοῦ (νο τπ Πς Ὠϊνίπο 
Ἱ,οραίίοι ενοτγν]οτο οχίο]ς ο νν]κάοπα οὗ Ίνα 
Εσγρίίαηκ) π]κο Ἀνογα, ἵῃ νο βοἶοποο ο) Γιεσίεία- 
«ἶοπ παπά Οἱ Γοψ. Ἰπάεεᾶ, αἲ] Όνο μτοαίοκί 

νυτιίοτα ο απ]α] η ἱ Εργρι νε 
πποίηετ οἱ νν] μή ω 5οἴεπος. πΊΟΓΕ 1π 
Ἠεο. 3ΥΗ. 

---- ὀυνατὸς ---- ἔργοις.] "Τη8 πιαγ 8εεπα Ἱπουπεϊθί- 
οηί ντ νο ἱππρεάίππεπί, νήσο] Μοςες 18 ΚΠΟΝΥΠ 
ἵο Ίαν Ἰαά 1π Ἠθ 8ρεεοῃ. Ἰπεοπιαςὴ Οναι αἲ 
Ἐκοά. ἵν. 16. ννο πιά 18 το χο 
Ῥοορ]θ. Βυαί (45 Όνε Ὀθαί Οοππππεπίαίοτς ατθ 
Ἀστοεά) δυνατὸς ἃπά ἐν λόγοις ἄτε αρρ]ἱσαρ]ο {ο 
Ῥεγκμακίυε, απᾶ ΏὈπετε[οτο Ῥροισεγ/Γαή, ἴ] που 
εἰοφιιοπέ, ---- - Απά Οιαί Μορες Ἠαά (ὲς {πο- 
υ)1γ, νο Ἱεατη {ΤΟΠ ο86ΡΗ. Απιι 1. 1. 4. απά ππαγ 
ποτ Π [τοπ Ξογί 1 νιου]ἀ Ἠετο οοππρατθ 
Τπαογάἀ. 1. 199. λέγειν τε καὶ πράσσειν ὀννατώτατος, 
νπετο 9ε6 Νοῖθ. 

29. τεσσ. χρόνος. Της οἰτοαπηπείαησςα, ἴοο, 8 
{οππάεἆ εο]εἰγ οἩ ο ουν]κ]ι (ταάλίοη, οὗ ννη]οὶ νες- 
εἶπεν ατα Γουπά ἵπ νε Ἠαρυϊηίσαὶ νπίηᾳς. Όπ 
ἀνέβη, ἃο. 5εε Νοίε οἩ Ίλικε χχὶν. 95. 

τοπάετεὰ δὐειο, Νη]ο]ι ἵς καρροτίεά Ὁγ νε Ῥεδε]. 
Ὦγτ. 3890 αἶκο ἵπ Μα. αχν. 5]. χὶν. 5Τ. 
παπά ἴπ πα Βθρί., Γοτπιεὰ οἨ ο 8απης η5ε οῇ νο 
Ηοεῦ, Ίι ΙΕ] (αἱ Ἰεαςί ἵη 158 Γοτπα Καὶ.) σανε 
Εἱτίῃ {ο Όλα Τ,αΕἴπ πες-ατθ. τῷ καταπονουµ. .. 

Το 8ΙΥ Όνε αλλος ρατίγ. ἜΤ]ναί ἠήοςες 
Όιο Ἠσγρίαη, οαηποί Ὁς Ῥτονεά; Ώνουμὴ τοι. 
ΒΊλους 1 να» ]α5ήβαῦ]ο. 

90. συνιέναι ---σωτηρίαν.] Τ]ν6υ Κπουν ἵπ ϱοποΓ 
γλγωκήμο«ο γεῦ μη .- ν Ῥτοπηίκοὰ {ο Λῦτα- 
Ἠαπα» απά παϊσΏ Ἱπιαρίπο ος Ίορο Εναί Όνο πρ 
οἳ ἐλοῖτ λα «ας -ὦ ἀτενν πεατ. {γοιη να 
τους μίνεη Ὦγ Μοφος ο Ἰ]ε τοπάἶποςς {ο νοπίητε 
κὰ νοτγ {ο {ο «οτνο (Ἴνοπα, νου παὶσ] Ἠανο οοἩ- 
οἰιάεὰ Εναί Ίο ννας αρροϊπ{οά οἙ ιο ο Όνα 
ΠηθαΠΒ οῇ μθίγ ἀε]ίνεταπος. Απά κ«ᾱ -ὖις. -ᾱ 
μίνι οι 0 πομνμονο ἳ 
ποἩ αρροθατα {ο ὃς νο ϱα]] 8θη9ο πίοπάεά. 

ππθαηῖ. 
Τηἱ8 Ίνας νε αἱ ὦτ. τίς σε κατέστησεν ---ἡμᾶς. 

πιαΥ ὃς οοπιρατθἁ οἵ α ρτονετυ]αὶ εχκρτεφείος, 
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99 χθὲς τὸν Αἰγύπτιον; Ἔφυγε δὲ Ἰωῦσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ 
30 ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ ΙΜαδιὰμ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο. 5 Καὶ πλη-.. 5 

ρω έντων ἐτῶν τεσσαφάκοντα, ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Όρους Σινᾶ 
81 ἄγγελος Κυρίου ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου. Ὁ δὲ ΠΙωῦσῆς ἰδὼν ἐθαύμασε 

τὸ ὅραμα” προσερχοµένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι, ἐγένετο φωνὴ Κυρίου 
ο δα... ιᾱ 3 -- . . 3 ς 

Ὦο προς αυτον Εγω ο Θεος των πατερων σου, ὃ Θεος ᾽αθραὰμ μαὶ ο 

Θεὸὺς Ἰσαὰκ καὶ ὃ Θεὺς Ἰακώβ. Ἔντρομος δὲ γενόμενος Πωῦὺσῆς οὐκ 

38 ἐτόλμα κατανοῆσαι. Ἐϊῑπε δὲ αὐτῷ ὃ Κύριο" «Αὔσον τὸ ὑπόδημα 
... 
ς 34 τῶν ποδῶν σου" ὃ γὰρ τόπος ἐν ᾧ » 3 

ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. ἸΙδῶὼν 
5 ᾿ ΄ - -” -- - ” 

εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ µου τοῦ ἐν 4ἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ 
... ». . , 3 . -ν 

αὐτῶν Πκουσα” καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς καὶ νῦν δεῦρο, απο- 
30 στε]ῶ σε εἰς 4ἴγυπτον. 

- ᾽ ”. ιο) 3 ’ 3 ’ 

Τουτον τον Μωυσην ον ηργήσαντο, ειποντες | 
4 ' ” λα. ’ .. ς α »/ 

Τίς σὲ κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον ὃ Θεὸς ἄρχοντα 
9 . 2 ΄ 3 . 3 ’ » 3 ΄ 2 ω 3 . 

καὶ λυτρωτην απέστειλεν ἐν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αυτῷ ἐν τῇ 
, στ ΄ 3 , ω . 

36 ῥάτῳ. " Οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς, ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν }γῇ τεποᾶ.7.ΦΑ, 
“49. ἃ 10, ἃ 11. 

΄ 2 - / ’ 

Τ αἰγύπτου, καὶ ἐν Ἔρυθρᾷ «Φαλάσση, καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσαρά- ἃ 1ἱ-4 Ιδ.Ι. 

ψηει ναί νε Βοάοπηϊίες φαἱά {ο Τιοί, (επ. χὶχ. 
9. Οοπιρατε αἶξο Ίωακο κ. 14. 

90. Σινᾶ.] Ἠποξεκ «αὖς Ποτε}. ἘΒταί νε πιοίη- 
(αΐἴη Ἰναά, Ηκε Ῥατηπεευς, α ἀουαθ]ο ςαπητοΙέ, {ΟΓΠΙ- 
ἴπσ Όνο ῬθαΚ5, οπε Ἠοτεῦ, ιο οίετ Β]παί. 

---ἐν φλογὶ πυρὸς β.] ΤΜετα]]γ, ἵπ α ΠαταῬ ο α 
Ῥα5] οἱ Πτα, Ἱ. 6. οπ Πτα, {πε (ἀαεπίί. πυρὸς Ῥεΐης 
[οτ απ αἀ]εοίῖνο. Τί ἶ9 5οατοε]γ ΠεΟΘΒΦΑΓΥ {ο αά- 
γετί {ο πε απῃαογγεᾶ ερεσοι]αίῖοης ο 50ΠΠΕ Τε- 
οεηί Γοτεῖση Οοπαιππθη{α{ίοτβ οἨ ἴ1ε παίατο ο Οχ]8 
οἰτοαπιςίαπος, νο] πεγ 5εε]ς {ο Ίούγεγ {ο (ἶθ 
Ἰεγε] οὗ α παητα] ΡΗΦΠΟΠΙΘΠΟΠ, απά επἀεανοιτ {ο 
ποσουπί κακά. χ απονς ν/αγς τν ναίπ; Γος -.- 
Ῥγείεγπα [γα] (απᾶ ναί εἶεο οοι]ά Ἠανο αΠβνγετε 
Όνε ριέσχὸ, σαπηποῖ, τετ αἲ], ο σοῖ τὰ οἱ. Τί 
ννετε νε]! 1 να ρετεοῃς ἵπ απεβίῖοπ Ὑγου]ά Ἰετα 
Ίεατη 4 Ίεββοῃ {τοπη {πε /ιραήιεπ 8ασε», ἴο Ίλετηθ 
οὗ Ονοῖγ {οο Ἱπά]κογπηϊηαίο αἁπηταίίοπ. ΈΤῆη8 
ρα - Ργήι. κ. 0. ἐμοὶ δὲ, θαυμάσια Θεῶν τελεσάντων, 

ποτε φαίνεται ἔμεν ἄπιστον. 3.10] 18, Ι «0η- 
οεΐνε, πε τα] Τεπάίπσ απά ραποιιαίίοι οἱ (ίθ 
Ράβᾳ1ρο. ΤἩε οοἵΙπιοη τεπά(πσ βαυμάσαι πηρε 
νε] ρετρ]εκ Ηογπε (νο, Ιπάρεᾶ, σοη/θβεςς (αέ 
Ἡ6 Κποννς ποῖ ναί {ο Ἱπακο οὗ 1) οἴποε Τε 15 ον]- 

γα Τα εἶνο πιρίγο πἀπηῖίς Ες τε - 
ἰπᾳ, επηποί Ὃα ἀουνέρὰ ; εἶπεο Όνε Ίοπα ϱγ]]αῦ]ο 
σαι Ίναμ ἵέ5 οφ πἱνα]οπέ ἵπ ἔννο εΠοτῖ 0Π65: απά ιο 
Όνο αἰιοτί 0Π65 ΠΊΑΥ Ὦεο ρτοπουποεά 45 οπο, Ῥεγ 

π, Ἔ]ο ἴοτπα, ίοο, 5 ερρεσία]]γ αρρ]ίσα- 
το Όνα νγοτκα οὗ Όιο ΠὨεϊη. Ἀεο ᾖοοὶ ΠΠ. 20. 

ἵπ, καν. Ἱ. Ἠεποο ἵπ Νηπη, χὶν. 1. ἵε ἵπ ἵπ Όνο 
Αοχαπάτίαη ΜΒ. απεὰ {ο ἀσποίο πιγαεῖρ, ΝΠ)ι 
γαυροςσί {ο να κεπίππεπί Πβε]ή, ἵτ {9 α ρτο[ουπά 
τοπιατίς οὗ Ῥπυκαπίας, χ. 4,4. ἐς τὰ παράδοξα ἀπίστους 
εἶναι τῶν ἀνβρώπων, οἷς ἂν μὴ παρὰ τὸν αὐτῶν γένηται 
βίον θεάµασιν ἠπιτυχεῖν λόγου µείζοσιν. 

51. Κατανοίω Υ ἱρηίβος, “' {ο πιακίοτ ΠΗΥ 
ἵπ Εν το  πἀσγκίαπά :) Όαί Ίντο 

Ὁγ α κα] Ἱπίστο οἳ νο πούοπα οἱ ἱπίοτηαί 
απά οαπίστηαὶ «ση.α, ἵο επαπήπ,; οὗ νο οχαπι- 
ρίεκ ατα αὐάπεεά Ὦγ νο (οπιπιοπΙπτοΒ. 
3. ἔντρομος.] Όνο καππο ογπιπίίοη ντι ἵμ- 

Φοβος, ποτό εσπ/οίπεά ἵπ Ηεῦυ, κ, 91. ΎΤ]ο (το- 
ΠπΟς κ, ποπενον, ο ὃς αφοτεὰ πο κο ππασ] {ο 
αν, α. ο σιος, 
“κά ὑπόῦ, δες. ἴπ οτάστ {ο δσατο α ἆπο 

εἸεαπ]]ηεςς ΙΠ {ιο ΡετΓοτπΙαπσθς ΟΓ απΥ οΕ {1ε οΠ]- 
ο65 οἳ τε]ἰσίοη, 1έ ννας, {Τοπα {πο εαγ]]εξί ασος, ᾱἷ- 
τοοίεά Ὠναί ἴπε ν/οτεμίρρετ εΠοι]ά {ακο ο Νῖς 
εαπάαἱ5 Ῥείοτε Ίο επίετεἆ α {οπιρίθ. Απά ἴα 
οαδίοπι εἰ] οοππιαες ἴπ {1ο Εαδί, νηετο 16, πο 
ἀοιαθί, οτἱσἰπαίεά. Έτοπι (πεπορ ἰί 566ΠΏς {ο Ώαγθ 
Ραβ5εά {ο Εσγρί, νν]ατε 1ῖ Ὑαδ ποίϊοεά απἀἆ Ῥος- 
τοννθά ὮΥ Ἑγίμασοταςδ; Ὑο, απιοπςσ Πΐς οίπεγ 
πιαχίπης, - θύειν ἀνυπόδετον καὶ πρὸς ἱερὰ 
προσιέναι. ]αί 1 ραβ5εὰ ϱαΓ]γ απά Ίνα αἀορίεά 
άΠΙΥΕΓΦΑΙ]Υ ἵπ {πα Ἰλοςί, ἶ5 ρ]αΐπ {οπι νο ἀταεὶς 
απά Τιαἰῖπ οἰίαοης ἴπ Ἠεἰκίεῖπ απά οί]εΓς. 

94. ἰδὼν εἴδον] “'Ρ]απὶβεϊπιὸ οοσπονΙ.”. Τη 
Ιάΐοπα, (Ὁγ ννμίσ] {ο α νετὺ ἶ5 εαρ]οϊπες α ραγοἱ- 
Ρί6, εἰίπετ οἳ {16 5αππς γετρ ος οπε οϐ οοσηαΐο 
...-ῇἷ (ποισ] Ὦγ πιοςί Οοπηπηθηία{ίοις 65- 
(εεπιεά α ΠΗεῤραίδηι, 5 Υεί ρατο (τοσκς (λοισ] 1 
οσσΤ5 80 ΤΗΤΕΙΥ 8 5οατοθ]γ {ο αἰίειτ (ο σᾳφο. 
Τ]ιο Ἰάΐοπι ννας, πο ἀοαθί, οἳ Οτἰοπία] οτἰσίῃ, απιά 
πε {ανν οχαπηρ]ος {οαπά Ἱπ πο Ο]αβείσα] ννγίεγς 
ατο απποησ {πα νερί]σες οὗ νο Οτίοπία οτἰσῖπ ος 
Ώιο (Τθε] Ἰαπσιαρο. Της ευ ατο λἰεβγ αά- 
ἀπσεά {τοπι πο πιοβί αποῖεπ ΥΓΙΙΘΤΕ, απά ἵπ ἴ]ο 
πηοδί αηίφμε ἀϊα]οοίς. 

--κάκωσιν.] Α τατο νοτᾷ, ο{ νν]]σ]ι Ἰλ7οίς. α- 
ἆπσςβ οΠ]γ οπο οχαπιρ]ο [τοπ Ἑ]αίατομ. Ὑοϊ ἵ 
Ἠπνο ποίοὰ 1 αἱφδο ἵπ ΈἨασγάα. ν. 4. απ 53. Π. 40. 

--κατέβην ἐζελέσθαι.] Έτοπι Ον Κιαῑπ. ἴακος 
οσσπαβίοη {ο οἈβοτνο, (Παί ιο αποϊθηίς εαρῃροβοά 
Όνο Ὠεϊίγ {ο αοί ππασ]ι ποτ {ο ΠΙΔΗΠΟΥ οἳ πιθῃ. 
Ὑοιί οκρτοββίοης κο {ἶνο ῥγοβοΠ{ κατ’ ἀνθρωποπα- 
βείαν, Νν6το Γγα!]νετ τοβογίθς {ο [τοι πεορακί{η, οτίς- 
πασά ἵπ Γήήαπ ἱσπογαπορ, παπά ννοτο 15ο 1π οοΠ- 
ἀεβοσηβίοη {ο πια ι0ραΠΟΝΝ. 

30. τοῦτον ----τοῦτον.] Το οοπείτασίίοι 18 Ἠογο 
κατ’ ἀνανταπόδοτον, [ια τοῦτον Ὀοίῖπρ τοροσίοᾷ πβίοτ 
Όνο ρατοπ(μοεί., Γοτ Όνο βακο Ῥοι]ν ο) οἸθαγηθμα 
παπά αίτοπρΏι, Ἡ 1 ουνίοις ενα Ελ] ἵς πποππί {ο 
Ῥσοαχ προῃπ Όνο σπ56 οὗ ους Τον σης Ο)γίκε, 
Ὑ ποπ Όπου νὰ το]οσίσᾶ, α΄ Οποῖγ Γοτο[α]νοτν αἲ 
βγεί ἀῑά Λήονονμ, 36ο Ὠοδςτ, 

---λυτρωτήν.] Το ννοτᾶ Ῥτορο)γ Πποπης οπο 
νν]νο τοάσσπια αποί]λοτ [γοπα οπρεν τν ΒΥ ραγίηρ 8 
λίτρον ΟΥ ΤΑΠΜΟΠΗ. 

30, Λἰγύπτου.] Λἰγίπτῳ ἵν (οαπᾶ ἵπ πΙπην ΜΒΒ. 
απά οπ]γ Εά,, Γη κ ργοΓονγοὰ Ὁγ κονοτα] Ἐά[εοτη 

Ι 
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Λ εις, 18. 15 
18 
εωρτα 8, 99, ’ κ. ο 2 , 

φητῃην ηιν ανγαστησει 

ν Ἐχοᾶ. 19. 8 
20. 

ΑΟΤ5Ρ 6ΗΔΡ. ΥΠ. 97 --- 45. 

Γ κοντα. 3" Οὗτός ἐστιν ὁ ΠΜωῦσῆς ὁ εἰπὼν τοῖς υἱοῖς Ἱσραήλ" Προ- 3Ί 

Νύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν 
3 - . , ε) . .] ’ υή 

ἀδελφων ὕμ ὤ ν, ὡς ἐμεέ᾽ αὐτου ακουσεσῦθε. ὃ Οὗτος ἐστιν 38 

ὁ γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λα- 
- 7 - ” .. ’ - .. . 4 - ο, 

λούντος αὐτῷ ἐν τῷ Οφει Σιγά καὶ τῶν πατέρων ημων, ὃς ἐδέξατο 
- - ω - σ 3 . 

λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν. «Ὃι οὐκ ἠδέλησαν ὑπήκουι γενέσθαι οἱ 39 
΄ ς ” }Σ.. 2 3 ’ 9 ’ π. Μα 

πατέρες ημων, αλλ ἁπωσαντο, καὶ ἐστράφησαν ταῖς καρδίαις αὐτων 

6 Εχοά. 95. ]. 

5 . ι. - 

σογται 1. ͵ 

εἰς 4ἴγυπτον, "εἰπόντες τῷ Ααρών' ΙΙοίησον ἡμῖν Φεοὺς οἳ προπορεύ- 40 

ὁ γὰρ Ἰωῦσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς 4ἱγύ- 

πτου ----, οὖκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ. Καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς 41 
ς , ) σ ε) 

ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀνήγαγον Φυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν 
ἆ ᾖεγ, 19. 13. 

” 1’ - ω 3 - 

ς 

. ἁ σεν τὸ. στ. τοις ἔργοις των χειρων αυτων  Ἔστρεψε δὲ ὁ Θεὸς, καὶ παρέδωκεν 48 

αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ" καθὼς 7έγραπται ἐν ῥ/όλῳ 
τῶν προφητών ΠΓὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ µοι 

ἔτη τεσσαράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἱσραήλ; Καὶ 48 

απᾶά Οοπιπποπία{οις. ἜΤ]ο οὗτος ἵψ Ίετο επιρµαίἶς, 
απά ν6τΥ εἰσπίβοαπές α. ᾱ. νὶγ ἴ]α ππασπ8. 

9τ. ὡς ἐμέ.] Ῥπὺ. ἀνέστησε ἴπκοηι ΓΓΟΠΙ ἀναστήσει 
Ρτοσθάϊπρ. 366 1, 232. πιά Νοίθ 

98. ὃ γενόμενος ---- μετὰ] “« νο οοπιππαπ]σπίεἆ 
ή ιο απρο] :) ΠαΙΠΕΙΥ, ὉΥ αοϊἶης α5 ππεάία τσ 
Ἰπίοτρτείογ Ὀδίνεσῃ (1οὰ απά ἴιο ἐκκλησία, Ἱ. Θ. 
πο αβεεπηὈ]γ οῇ Γεταρ]ίες οοπστεσαίοὰ ο ΑΤουπί 
Φ]παὶ, αἱ ιο ρτοπηπ]σαἶοη ος ο [ανν. Τ]α οοή- 
βίγιιο({οή 15 γενέσθαι μετὰ τοῦ ἀγγέλου καὶ (μετὰ) τῶν 
πατέρων ἡ. Όπ Όνα ἀγγέλ., ἀεποίπᾳ Όνε Ληρει- 
Ἰε]λονα], 5εο Νοίθ οἩ ν. 00. 

--ζῶντα.] 3Ζῶντα Ἠθγο ππεαπς οἶέατ υα[[ά, ε[ῇ- 
οαεῖοις, 05, ακίης Τί {ΟΥ ζωοποιοῦντα, 38 ο γ]. 91, 
παπά Ἠοῦυ. κ. 20, (απά εο ἵπ Ώευί. χαχΙ, 41, να 
1,ανν 18 κα {ο ο ζωὴ,) “ὁ πιοδί κα){ατγ 5) ΠαΠΙΕΙΥ, 
45 τοσατάοά {οπιροταὶ Η{ο: οἨ, ασαῖηπ, οοπ]οἰπίης 
Ὀοῦ]ν αἰσπιΠοσίοῦς, « πηοδί ο[ποποίοιςδ απά α]ι- 
{αγ Της πο σοποτγα] 56Η56 ΟΓ {16 ραβ5ασο ἶ5: 
ν. ος ονοπ (ή Ἀῆοφος, νο αοἰθοᾷ ας {πο πιθοἰαίος 
Ὀοδίν/θση {ο Λησε]-ο]λονα]ι, απ ἴἶνα οοπρτορα1οῃ 
οΓ (1ο Ρρ6ορ]ο, απά νο τοσθίνο ἴιεςε τενο]αίοης 
οϐ Ὠΐνιπο νν]] αἱ νο Ἠαπά οὗ ἀσά, εναν ᾗε οοπ]ά 
ποί βθοιτο ἰνοῖτ ουοάίεποο {ο Π5 ααοτίίγ.. Όπ 
Ώιο οοπίτατγ, Όνου τε]οοίοά Ἰ]8 ααχογί(γ, ἀθδίτοά 
{ο τοίπτῃ 1πίο Εσγρί, απά 5οἀασοά Απτοη {ο πηηκα 
Όνο σο]άοῃ οα1{, μα οἩ. νο απἰ]νοτίν Ὀοῖ]ι 
ο{ Μοβεος απἀ (οά. Ἀοο Νοίο 81ργα, ν. 

99). ἐστράφησαν --- Αἴγυπτον.] Της 18 Ὦγ 8οπιθ 
Οοπιπιοπίαίοτς {πκοῃ [ο θα, νου Ὑνθγο Ὀοηί 
οπ τοίτηίπα, (νεῖγ παπά ἀννο]ί ο τοατηῖπς Ελ ]ι- 
ογ.. 36ο Εχοά. χνί. ὃς χΧν. ὃ.. Οὔνοτε Ἱπίθτρτοί, 
ἔ ἠνοῖγ αβοσ{ἶοῦς τονοτίεά Ὠποκ {ο Ἠὐσγρί, 15 8οη- 
ιια){γ απά ἰάο]αίσγ.”. Ὦεο χο], κκ. ὃ. Βοῦι 
Β6Π5608 ΠΙΠΥ ο ὑπομάσα. 

40. θεος] Ἱ. ο. ἵπιαροβ οὗ ο. Οἳ προπορ. ἡμῶν. 
Τί ννας οβίοπηατγ ννἰ]ι νο Οτἱσηία] παίἶοης οἱ αη- 
εαν [ος νο Ίππασος οΓ ιο ροᾷς {ο ο Ῥογπο 
υε[οτο (ο Ροορ]ο ἵπ ΙοΗΤΠΘΥΒ, ΟΓ πλ Ηατγ οχρο]- 
ἤοης, εἶπορ νου Γαποϊοὰ νου Όνας οπ]ογοά Ονοῖτ 
πποτο οβοοἴαα] ρτοίσο(ίοη.. 6ο Νυπιῦ, κ. 90. οΟΠΙ- 
Ρραγεά νι. Ώου. κχχὶ, ὃ. 1 αμα. ἵν, ὃν (Πείητ, 
παπά Κυ.) 

---ὃ γὰρ Μωῦσῆς, ἃο.] Απ απατο]µίΛοπ, ἴο ο 
β]]οά αρ Τη ἱταπε]αίης Ὦν φποά αἰ(ποί αἲ. 

4]. ἐμοσχοποίησαν.] ου Ἰπὰ 8οθη ἵπ Ερνρι 
Ῥινιη{ ος ννογαλμρροά πόστ οοτίαϊῃπ ΟΤΙ: ππά 
Ώου ννετο ]εὰ ἴο ολοσβο ἰαί ο) α σοἰάεπ οαἰ/, οἳ 

οκ, {ογ α βγπιΡο] οὗ νο ἴτας (οά, (ὕνοαση ἵταῃβ- 
ρτοβεῖπσ ιο Ὠϊνίπο οοπηππαπᾶ, Εχοἆ. κκ. 4) Ὄδ- 
σα56 ἴο Εσγρίίαπς νοτεμίρρεὰ Οεἰτὶίς (α ΓοΓπ16Γ 
ΙΠΟΠάΤΕΊ οϐ ὃς {παπά ἴἶνα Ἰπνεπίοτ οἵ Ιπίτοάασετ 
οϐ αστἰοπ]ίατε, ἆτο.], ππάοτ λε {οτπι οὗ α Ὀα]] 
(Αρ!) ας Όνε κγπιδοἱ οΓαστίσ]τατα] Ἰαθουτ. (Καπ) 

--- ἀνήγαγον θυσίαν.] ᾿Ανάγειν αἱρηίβος {ο ῥγίπς 
πρ, απ, Γτοη πο αὀ]αποί, {ο Ία1 προ; απά ἵ8 οΏίεη 
αφθοά, οβρεοἰα]]γ ἴπ πο Ἰαΐοτ ντίίοτς, ο Ἰαγίης να 
γἰοῖπι οἨ ἴε αἰίατ. Ἀο νο Ηεῦτ. ΤΡΙ]. 
κενή. ἐν. πε εοπεο 8, ““ οεἰοῦταίζὰ αποτῖ- 
οἷα] Γεαείπρς ἴο νο Ἠοποιγ ο” Ῥεε Εκχοά, 

χαχι]. ϐ. 
43. ἕστρεψε δὲ ὃ Θεός] ἘΤηὶς ἵς νατίους]γ ϱςκ- 

Ρ]αϊπεά Ὁγ πε (οπιπιοηίαίοτα: Ὀαί (χα ἴτας Ιπίοτ- 
τοίαιίοι ἶδ ἀουδί]ονς ναί οἳ Ώετα, Ρἶδο., (ακανῦ., 
τος., Ηαπηπα. 1 οἵς., Καῑπ., παπά οὔνοτς, αΌεγκιές οκ, 

ποίῖνο {ο ραβεῖνα; ΟΥ 5ε αὐογεί, αοῖ. Γοτ τεῄοχίνο, 
Παρέδωκεν, “'ρανο ποια πρ: Ἱ. 6. δη/Γεγεά ἔλιεπι, ἱο 
εοτνο,”΄ ἃο., 48 (ἨΤγ8. απἀ Τ]ηδορ]γ]. οχρ]αίη. 
Στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, Γη ΟΤΙ ΝΝ, Όνο Ρ]αποίβ 
παπά Βί315. Ἐν ῥίβλῳ τῶν προφ.. Ἱ. 6. Όλο Όνε]να 
παῖποτ (ος ε]οτίοτ) Ῥτορ]νοίς. 

---μὴ σφάγια, ἃο.] Λη πίοττοσαίϊνο εοπίεποθ 
πδλογος ἵπ Ὁγ μὴ (απβινοτίηρ Το πο Ηεῦτ. 51) Ἠαβ8 
σοπογα]]γ {ια του οὗ α πεσαϊίίοηπ. Βαῖ ας 
Ροατς (οπα Βοτίρίατο, ναί πο Ἱαγασ]ίος αἷά οΏοτ 
κιοτίβοος {ο (οἱ ἵπ ἶιο ἀθεογί, βοπΠο οἴ]λοτ πιοάθ 
ο οχρ]απαἴίοή πηυκί ο πἀορίθά. Τ απα, (ποτο[οτο, 
Αἴ]] οὗ ορἰπίοῃ, (48 ἵπ Ἠοο. γη.) Ενας πο Ιάΐοπα 
Ἰα8 Ἠθτο {16 {οτος οὗ αθκεγίίοη: “« Ῥιὰ νο Ιπάθοὰ 
οβογ {ο πηο φαοτίῃοςς Γοτ Γοτίν γεπγς ἵπ πο νι ]άθγ- 
η0ςς Τ [Υος :] απά γοί [καὶ ΓΟΓ καίτοι] 8ο 11]ο τεαὶ 
να γοιτ ΡΙοίγ, Όναί [η οοπ]αποίίος ου πα 
ν/ογαΏϱ] γο ταῖκοά νο (αθτηπο]ο οὗ Μο]οςὴ.) 
Τ]ο αὔΏονο νίονν ἶς ερροτίοὰ Ὦγ α ποῖο οὗ νο 
Ἰοπτπθά Ἠογποεπῃ. οἨ Ίωακο χνῃῖ, 9. Ἠατίκείπιο μὴ 
ἱπεοττοσαῖναπα Ἱία πευτραίατ, αἱ, αἱ Ιου τας, αἲ- 
βτπιατὶ τοπα νο]. ἙἘποίαπα ου πιοπαϊπϊ ΆπιοἙ ν. 
30. ἱπάσφμο Λοῖα ν], 43. μὴ σφάγια καὶ θυσίας π 
ηνέγκατέ µοι ἃο. (ᾳπο ἵπ Ἰοσο πηπ]ία (Γηκίτα Κυῖ. 
ποςσ]ίας αν πἴηπο ἵπ 18 οχοπρ]]ς, οἳ απο 
ἵπ τοι ἸααδΑνΙί Οταςογ.” 
Της οὐ αίίοη ἵ ονἰάσπί]ν Ποπ ιο Αορί., απ 

ἵπ νο πππῖη αρτοςς νι έ . Το οπ]ν ν- 
τἰαΐοης ατο νορο, ---- ναί οἴκος Ἱσραὴλ ἵψ (ππηΒ- 
οδοᾶ, ρτοῦαδῖν Ὦγ οἴῖπσ Ποπ ΠΘΠΙΟΤΥ. Έος 
Ρεμφὴν Όιο Βερί. Ίναβ “Ῥαίφαν» απᾶὰ Γος Βαβυλῶνος 
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ας ὁ ο ο » κ. ως ο 
ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ, καὶ τὸ ἄστρον τοῦ 

- - ς 

Θεοῦ ὑμῶν Ῥεμφᾶάγρ, τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προ- 
. 3 κ ος, 

σκυνεῖν αὐτοῖς καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα. Ἱ Βα- 
- δε . . ΄ εἰ » ν ο τῶν ὃν ο Εχοά. 95.40, 4 βυλῶνος. "Ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐνιρρὰς 

’ λ ’ ς - - -.. .. . Ἡ ᾿ 
τῇ ἐρήμῳ, καθως διετάξατο ο λαλῶν τῷ ΠΜωῦσῃ, ποιῆσαι αὐτὴν κατα 

. ΄ «. ε , 2 { «ἲ ᾿ ἀ ψ Σε ς , 
4 τον τυπον ον ἕωρακει ην καὶ εἰσήγαγον διαδεξάµενοι οἳ πατέρες 

Ῥα5, ἰοσείμει υγ {ο Ἠεῦτθν/, Δαμάσκου» ΠΙΟ] 
γατἰαίίοη5 ατε ἀϊςειςςεά οἩ ἴῃΠθ ποχί νΥοΓ5θ. 

43. τὴν σκηνὴν τοῦ Μολ.] Όπ πε 5αῦ]θοί το)ιίε]ι 
οἱ ἔιε ροάς πε Τεταε]]ίες νγοτςπἰρροά υπάἆετ ἴπθ 
παπι οἱ Μο]οσοἈ (νπὶο] εἰσπῖβες α Αουογείσπι 
1ιογά)5εε Ἐοσεῃς. Ώγπορ. Ῥοπιε βαρρος5ε ῥαΐζωἩ ; 
οὔἶνεις, έιε δη, (ἶνε Επις ο/ Ώεανεμ) ΥΙΟ 15 Όλα 
ποτε Ρτοῦαῦ]ε ορίπίοἩ, 5ἶπσς Μολ. εἰσηίῇες πο. 
ουν αἲ] να παίῖοης οἱ απα αγ αρρ]ῖεά ἵ6γιης 1ῃ- 
ἀϊσαίίνε οἳ τοια)ίη το πεῖτ σοᾷ. ἜΤ]μς, Ὀεείάος 
Μο]οοµ, Βεἰ οτ Ώαα]. ΜοΙος] να απ Ίπασε οἳ 
ΙΠΙΙΠεΗςΕ 5ἶτε απά Πο[]ουν, Όγαςς μις (11κε 5εγετα] 
οἳ πο Βἰγπιαπ Ιάοἱς,) νν]Ών λε [αποε ΟΓ α σαἰΓ ος 
υα]], απάἀ ἴἶνε Ἱαπάς ου(είτείομεάς Υετγ πας] Ι]κε 
Όιο Μετίσαπ Ἰάο]ς ἀεποτιρεὰ ὃν Ηαπιρο]άτ. Τηἱ5, 
Ἠού/6νες, οη]γ απεύγνθτς {ο {πε ἀεεοτίρίίοη ο {6 
149] ἵπ α[γεγ ἐἶπιε». Αί ινε ρετῖοὰ ἵπ απθείίο {ια 
14ο] ννα, πο ἀοαθί, οἳ επια]] αἶσε, ἴο αἀπηί οἳ 
δεΐπσ εαςί]ν Πιάάεν {τοπα ια νίθυν οἳ Ἠοβες απἀ 
Αατοπ; απάἀ νε σκηνὴ Ὁνὶ εμας ἀεποίε α βοτί οῇ 
εαφε ἴο Ίπε]οβε απά «ΟΠΝΥΕΥ {ὲ ἴπς Γοτπιεά (1 πΙαγ 
Ρε «πρροφεά) ἵπ ἱπηίαίίοη ο{ α τεα] { 7ε, απά 
γετγ πιπο]ι Ικε ἴΊνοςο σἰ]έ ε/ιγίπες, ΟΥ βπηα]] πιοάείς 
οἳ ἴἶνε {επιρ]ε οὗ Ὠίαπα αἲ Ερήθδιας5 πιεηοπεὰ αἲ 
Αοἲς χὶκ. 94, ν]ετο 59ο Νοίε. ᾿Ανελάβετε τείετς 
(ο νε Ῥεατῖης 1ΐ οἩ {πο 5Που]άετβ, α5 ἵπ τε]ἰσίοιις 
ΡΓΟςΘΕΡΊΟΠ5, οἵ ἨΊεΠ ταἶκθά απά Ρ]αοεά α]οβί αί 
Όιε «ε]εθταίοπ οῇ τε]ὶσίοις ΥΟΓΞΒΙΡ. 
--- τὸ ἄστρον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν] Ἱ. 6. θε ἵπιασο οἱ 

Ἠΐπη ννηοπα Ὑε αοσομηΐ 45 α σοἆ, απά ν/ογδηῖρ πῃ- 
4ετ (νε ἵπιασε οἱ α.βίατ. 

---Ῥεμφάν.] Μτ. Τοψνηβεπά ας ἀίσεπί]γ τ- 
εουπίθά {πε νατίοις Ἠγροίμεκες Γογπιεά Ὁγ (πα 
Ιεατπεά {ο τεσοποῖ]ε εἶνε αρρατοηί ἀϊδοτεραπον Ἠεγε 
Ὀείνεεῃ νο Ηεύτεν, Όιε Τ,ΧΧ., απά Ν. Λ8 
{ο Ένα νο Ἰπ8ΐ, Ττ 5 ρ]αΐπ Ὠναί Όπς βαππθ Παπης ἶ8 
ππθαπέ ὮΥ Ὀοιμ, Τῆε ο]ήεί ἀῑνετείιγ ἵ5 {πιο µ, 
ν]ήοἩ επου]ά 8εεπα ποῖ {ο Ὀο οοττοοί. Τ]6 'Ῥε- 
φὰν οὗ πιαηΥ Μ85. οὗ Ίνα Ν. Έ. οἱ ἴα την στη 
οἳ Όιο Τ ΧΧΧ. «οαπης Το Ὦ6 {πο ἴτας ερε]]1πσ. ἵῃ- 
Ίοες Ἡ{ ἵνα Ονουσ]η Όναί να µ δίαπᾶς {οτ αποίἸοτ ϕ, 
οὗ νήςΗ, Ἰπάσοᾶ, ἴἴνθτο 15 βΟΠΠΘ Υορίίσο ἵπ πε 
Μ85. Ῥο ναί αν 1 πια, αἲ] ελα πιοβί Ἰοατηοςά Ἱπ- 

Άτα αστεσὰ ναί Ὦγ 'Ρεφὰν, οἵ ΄Ραιφὴν, Νν18 
ππεαπΙ ΞΑΤύΗΝ, οὗ νοπη 1 ν/αβ σπορ οί (ο ΠΑΠΙΟΒ. 
Απά Όνδγ ατα αἱπιορί α]ίκο αρτοεά ἵπ οοηρἰἁετίηᾳ 
Όνο Οµύν οἳ νο Ηεῦτενν α5 οπ]γ αποί]εγ παπιε 
ος νο καππο Ι4ο]-ἀθΙγ. Ἓπρπρρα-- [8 .. νν (η 
ο π .”α {ο απο; Ότο οοπι- 
Ρουπᾶ ήμκο Τουνποοπά) ογίσἑπα [η ἀορίσηος 
{ο τερτοκεηί Όνο στοαί Επίμοτ, ογ οι, η! νν]ο 
να αΠογννατᾶς πιο Όνο οπιρ]επι οὗ Ηιρ Αωπ, ο 
Οσα οἱ Ταϊναίπα, Ίνα ἵ πποαπί Ὦγ νο κίαγ ἵ8 
νε]! πος Ὦγ Ἐαΐνοτ αρ. ΤῬον/πκοπά. 

οσο ααπᾶ κο,” {, ο, Ῥροπηκο ο 1άο]α- 
ἵΥ παπά εἰπ[αποκα, παπά Όναί οὗ γουτ {ογο-[αἱ]νογν, 
Μεποικιῦ. Τα νιογὰ σεποτα]]γ Ιππρογί πο Πποτο 
παμπ (ο 6αµεε {ο επήσγαί,; Ἐν πι στο Ὦο πη- 
------ν πτιον- ο -. «το ο” -- 

οτ ’ ππο µέρη, προ 

[ον α απὸ µε Ανν ναι νθνωδα 4 Πποτο 
αά . Ἱσονοτπα νο ροπήὤνα, [ποπι ἴἶνο [οτος 
οἱ Όνα πόση µέρη, ανοά ἵπ Όνο ρίεπα ἰοσμίο, 

{Γ1ο51. 3. 14. 

Τη5δίεαά οἱ Βαβυλῶνος λε Βερί. Ἠαβ Δαμάσκου»; ἃ 
τεπιατκαθ]ε ἀἴδοτεραπογ, ποί εαδΙ]γ τεοοποῖ]εά. 
ΦΟΠΠ6 οοηκίἀος 1 α5 α 5Ι11ρ ο{ ΠΙΘΠΙΟΤΥΣ ΝΠΙΕΠ 18 
Ηή]ο ρτοῦαῦ]ε, απά Ιπάεεά οαηποί ο αἀπη(έεά. 
Τί πια ροβδίβ]γ Ὃε (α5 Βρ. ῬεατοῬ 5Ιβροςε5) απ 
αἰεγαξίοπι ΟΕ ἴῑε 5ρεαΚοετ, αοοοππιποάαίεά {ο {θ 
Γιο: {ος, α5 ἴ]ο Τετασ]ίος ννοτο οαττ]θἆ 5ο {αγ Ιπίο 
Μεάᾶϊα, (5εε 2 Κίπσς χνῖ]. 5) μοι οουπίτγ 14Υ 
ποί ΟΠΙΥ ῥοψοπά [λαπιαδεις. Ὀαἱ ῥογοπιᾶ οσο Ῥαθι- 
ἰοπ, Βίερπεη, Νο Κηθνν ἐναί {ο ὃς {ο Εποί, πηὶσΏέ 
Ἰαε{]γ δαγ, αξ Πο ἆοθς Ἠοτε, θεγοπᾶ Βαδιίοπ; {Πετε- 
Υ Εχίησ χε Ρ]αςσς οῇ ἐπεῖγ οαρΜϊνΙίγ πιοτε εχρ]1οἳζ- 

1γ Έναπ Όινε Ῥτορπεί ἀῑά, νο 6ροκο Ώθ[οτο ἴπθ 
ενεπί Ἰιαὰ {ακεη Ῥ]ασθ. Ταπι, Ἀονθνετ, ταίἸηες 
Ἱπο]]πεά {ο 5Ἱρροςθ (ναί {πο ργεςεπί τοαάϊίησ 18 
ΕΙΤΟΠΘΟΙ5, απ ἀθτῖνεά {τοιη {6 πιατρίΠ, Ὑνηοτθ 1ξ 
ν/ας πηθαηί {ο βίαΐθ {ιο γρίασο οἩ να οχ]]ο. Απά 
αἰ{ποισ] ἔιο ΡτορΏεογ ππαΥ Ὀς εαἰά {ο ϱο Γαζβίεα, 
α5 τοσατᾷς Βαδφίοπ απ νγε]] α5 Ώαππαδοι5, γεί «6ἵ- 
{αἴπ]γ ἴΊχετο 86ΕΙΠ5 ΠΟ ΤΘΑΣΟΠ ΥΝΙΥ {πο 5ροακοες 
εποι]ά Ἰανο οπασσεγαίεῖ. Ίος πατε ἴπετο ν/απίῖης 
οίπετ Ιπείαποςς ο{ α σ]ο55 εχρε]]ίπςσ ἴἶο αποϊεηῖ 
τεαάἶηρ. 

4. Πανῖπςρ ἀννε]ί οπ ία ἹπσταΠίαάς, Ἱπαρίείγ, 
απά Ιάο]αίτγ οὗ ια Τκταε]]ίος, Βίερµεῃ αἀνοτί5 {ο 
ἴπο Ῥ]αςθ οἳ ἴτιαα Ἠ]νίπε νγογςΠ!ρ, --- ἴλθ τὴν σκη- 
νὴν τοῦ μαρτυρίου ὮΥ ὙΥΠΙο] ιο Βορί. 6χρτο5ς {Πα 
Ηοῦτ. ΠΙπΡ σπιν αἱ Νο. κν, 8, απά 9ο οπ]]- 
ο εἰί]οι ννέ]ι το[εγεπος {ο {λα {αβίες ο ἐεδίμιοπή 
οοπίαϊπεά Ὠογεῖη: οΥγ ΟΠ 15 Ῥοῖπσ {Πο Ρ]ασθ 
νπετο (αοἆ ρανο ν]ίηοςς οῇ Πΐς σ]ογίοις Ρί65εηςθ. 
96ο Εχοά. κχν. 40. Ποῦ. νι. ὅ. 

----καθὼς διετάξατο, ἃτο.] ἜΤ]ο οοηείταοίῖοη 18 
ο) ρείσα], απάἀ {ο 86η5ο, ποπ οοπηρ]οία, ἶ5 {Πῖ5: 
«6 [ο ΡΜ] αξ5 Πο ν]ιο λα οοηνογςθά νι ΝΤοξοβ 
(1. ο, ΦεοναἩ) Ἰπά οοπιπιαπάοά Ἠΐπα {ο Ὀ]ά 1ἱ, 
ποτ ένο πιοάς] «Ἠπον/η {ο Ἠπα,. 96ο Ηχος. χχν. 
40. οοπαρατθά ννΏι Ηοεῦ, νηΠ, 6. Το ἀπίβ οἳ ελα 
εροπκοτ ἵπ (5 απά Όιο ἴἨτου ποχί νουςος 8 {ο 
πιοδσταίε ναί «ο][-οοπαρ]ασσηί ρτϊάς, ννπῖο]ι (Ίνογ 
οπίοτγίαϊποὰ ντ τοβροοί {ο ἠνοῖγ Γεπηρ]α, Ὁγ 16- 
παπάό(πσ (παπα επαί, αῇογ ιο σἰνῖηςσ οῇ νο Τμανν, 
Ενοῖγ αποθρίοτς Ἠπά ννοτεμήρρος (4 οἆ ποῖ πα π]ασ- 
πἰβοσηέ {οπαρ]ο, Ῥαῖ ἵπ α ππονοπρ]ο {προτηαο]θ. 
Απά Ὠιόδτο[οτα, ναί ας νο ρ]ησο [ου Ὠ]νίπο ννοΓ- 
αΜήρ /ιαά ἠροπ «Ἠπησος αἱ πο ϱ]οπδτο ΟΓ νο Ὠεὶ- 
{ν5 8ο νο ννοτα]ήρ ο Ἠῖπι 15 ποῖ 5ο Ὀομπά {ο οπο 
Ρ]ασς Ὀ{ εναί Τε παῖσ]ί ασπῖῃ Όο σἨπησος [οι ἴἶνο 
Ρτοροπί Τοπιρ]ο {ο βοπ1ο ο]ιοτ ρ]ᾳσο. 

40. διαδεζάµενοι] κο]. σκηνὴν, “« ανῖησ τουοϊνοα 
Π ας Ἰαπάσα ἀονπ Γγοιη Εποῖγ αποσρίογα. Το 
ποτ μετὰ ᾿Τησοῦ ατο {ο Όο οοηαίτασὰ Γπαπος]α{ο]γ 
ΛΠοΓ οἱ πατέρες. το Ὀορί ΓποτργοίοτΒ πτο πστοσἆ 
ναί ἐν τῇ κατασχέσει ἵ ΓΟΥ εἰς τὴν κατάσχεσιν͵, 38 
Να, κκ, 5. ῥοθήτω ἡμῖν ἡ γῆ ἐν κατασχέσει. απᾶ 
Ώουξ, ακκη, δἳ, " ἴπίο [πιά ῥοµκθεκος Ὦν ἱδη- 
Π]σφ. 8ο αρτα ν. Ὁ. ῥοῦναι εἰ κατάσγεσιν αὐγὴν 
(τὴν γῆν). Άπά κο Όνο Τ ΧΧ. τοπάςτ [ο ΠΙΠΝ. 
Γ Ἱανο, ντι Όννοῃ, Οἀγπία, απᾶ Κπίπ,, τοππονος ἴἶνο 
σοπιππα απο ἡμῶν, Ὁσσπιμο ως τῶν ἡμ. Δ. οπηποίς 
νο ρτοπί ζωνλνουο υο γο[ογτοῦ 1ο εἰσήγαγον } 
νήσος, νησι το[ογτοά {ο Τζωσεν, οι, Όιο οοη- 
ταση ἵά πα γα!, απά νο κοη»ο απἱκίηρ οχος]- 
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ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ, ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν, ὧν ἔξωσεν ὃ Θεὸς ἀπὺ 
1 Βαπι, 16. 12 

2ΒκΠι.Τ.1.δο,., - - 
1 Οµτον. ΙΤ. 13. ἐνγωπιον του θΘεου, 
ια]. 189. 6 

'προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν ἕως τῶν ἡμερῶν «αυΐδ: 8 ὃς εὗρε χάριν 49 
καὶ Ἠτήσατο εὗρεν σκήνωµα τῷ Θεῷ Ἰακώβ. 

κ] Κρθα. Ἡ τολομῶν δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. ᾽Αλλ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειρο- 41 

ἑαίτα τῇ. 9, ποιήτοις [ναοῖς) κατοικεῖ, καθὼς ὃ προφήτης λέγει" ο οὔραν ός 45 

µοι θρόνος, δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν µου" ποῖον 49 

οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, (λέγει Κύριος) ; η τίς τόπος τῆς 

καταπαύσεώς µου; οὐχὶ ἡ χείρ µου ἐποίησε ταῦτα πάντα ; 50 
Ηλ "Σκληροτράχηλοι, καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν! ὑμεῖς δι 

Σεκ, 4.7. 

Ιοπί: Γοτ, α5 Βρ. Ῥοαγος οἩβθίνοβ, {Ἴοβς παίἶίοπθ 
ν/ετο ποί οοπαρ]είε]γ ἀτίνει ουί 811 Ώνε ἆαγς οἳ 
Ώανιά. 

Βρ. Νοννο. νε]! τερτεδεη!ς {ης 86Π56 ΟΓ ἔξζωσεν 
Ὦγ « εοπ(ίπμεά ἴο ἀτίνο ου. ᾿Απὸ τοῦ προσώπου 
ἰς α Ηευταίΐπα οογγοβροπάίης {ο 11 η ἵπ νε 
Ἠεῦτανν Β]0]α, απἀ {οαπά ἵῃπ απ αποϊεηί Γαπίο Ἱπ- 
κε αν» ΡΓ6βοτνοεά ὮΥ Βτοσορίμ8. 

: ἠτήσατο] “'αςκεὰ {ος Ἠπηδε]”. ο Ὠίει 
απά Καπ, πιεί ο ἀῑ[Ποιι]{γ Ιπνο]ναὰ ἵπ εὗρεῖν 
ΒΥ α ἀθνίορ οῇ οοπβίταοίίοη νλίο] 19 νετγ Ἰαγδὴ, 
απά, Ιπάθθᾶ, 1ΠΠΠΘΟΘΕΦάΤΥ: {ΟΥ 1{ πιαΥ Ὁο εΠεοίι- 
)1γ τοπιονεά ὮΥ α τοίοτεποο {ο Ῥς8. οκκχΙ]. ὅ, 0Π 
νο] {πε εχργθβδίοη Ἠετο ἶ5 Γοαπάθἁ, απά Ὕνπετθ 
Π]21920 3 ΝΝΟΝΠΙ} ππαΥ ὃο τοπἀοτγεά, Ὁγ 54ΡΡΙΥ- 
1ῃσ ναί 15 ΠΘΟΘΒΡΗΓΥ {ο ἴπο 56Ἠ56 {τοπι {πο Ρτε- 
οεἀἴπσ ΠπιεππΏετ (ο{ νο] ἐπὶ 18 απ εχορείῖσα] 
Ρατα]]ε]ςπι), πα] Τ ανα Γοαπά οί α [ρίαςε 
/ογ; Ἱ. 6. ὙΝΠοτοῖῃ Τ ππαγ Λα α] Ἱαδίαον 
ὅτο. Έοτ αἲ] εἶνο {οχππθΥ ΠΠΘΠΙΟΕΥ α8 [ας α5 Ὢ ἶ5 {ο 
Ῥε γορεα(εᾶ ἵπ ο Ιαΐτετ, 

48. ναοῖς] 8 19 οπη{οἆ ἵπ Ἱ Μ55. απά 5ον- 
οτα] Ὑεγβδίοῃβ, παπά ἶ5 οαποε]]οά ὢγ (τίθεὺ.: Ὀαέ, 
ννποιί εαβ]οῖοπί ΤΘΑΡΟΠ, 1 Ῥεϊπσ ἀο[οπάεά Ὁ 
Λος αν. 24. Ματ]ς χὶν. 685. ΗΠεὺ. Ικ. 1, 4: 
Οιουσ]ι, Τ σταπί, Τί πιῖσ]έ ο Ιπίτοάασεά {τοπ πε 
Ητεί οῇἩ ποβοθ Ῥαβκ5σο8. Άογ 18 ένο ρτοῦαῦ]θ 
Οιναί πο ννοτάς επου]ά Ἰανο Όδοεῃ οπιἑοὰ ᾖοπι 
ιο )οπιεοίε[ειίοπ. Ἰηίοτηαὶ ονἰάεποο 18 ασαἰηκί 
ές Ῥαῖ 5 ια οχίοτηαὶ ονἰάσπος {ος Ιξ 18 ν6τγ 
βίτοπσ, 1 πιεί Ὀο τοίαϊηπθά. Οὐ κατοικεῖ 5αρσοςί8 
Όνο αἀ]αποί ποίίοη οῇ ««]βποί {ο ὃς οοπίαἰποὰ Ὀγ. 
96ο (ο Πππθη, 

49, 50. Τ]ιε νατιαίῖοης Ἰοτο ᾖοπι ἔ]ο Τ,ΧΧ. νν]] 
υο ἵπ α ΠΙάΠΠΘΓ Ἠοπο, ἵΓ λέγει Κύριος Ὦς ἴπ]κθη 48 
ἐπίεγροδεά [τοπ ναί οοπᾳος ποτ. Τπ ἴο σοή- 
ο]αάϊπα ννογᾷς, Ιπάρθά, Ιπδίεπά ΟΓ οὐχὶ---πάντα, 
Ὑο Ἠανθ ἴῃ νο Τ,ΧΧ. πάντα γὰρ ἐποίησεν ἡ χείρ 
µου, ὙΝΠΙοἃ 8 οοιπίοπαποοά Ὦν Όνο Ἠεῦυτον ; 
ννηοτο, ΙΓ έ1ο ρτοβοπί οορίος Ὁο οοττοοί, νο 8θη- 
ίοποο 15 οχργοβεοἆ ποῖ Ιπίοττοσαἰνοίγ, δα ἀθο]ατ- 
αἰϊνο]ν. Τ εαεροοί, ονθνοτ, Οπαί νο ἴοχί ἶ8 
Αἰρ]]ν οοτγαρί, παπά ποος νο οπιοπάαἶοή νν]ήο]ι 
 ππαγ τοσείνο Γοπι {πο Ν. Μ. ἜΤῆνο οοτταρίίου, 
ΙΓ Τ πη]θίακο πο, τοβί5 οη ὨΝΙ, Νο 8οοπης πο 
ΠΠΠΟἩ {ο νο ΡΙχρο8θ; ΓοΓ {ο ἴπκο Όνο } ἵπ νο 
86Π86 /ο, 18 α/γαἰιοά. 30Ππ6 Μ33. οπε νε 1 
Ῥί ναί 9 οπ]γ ομέψεσ νο Κπο. ἵ εα8ρεοί Ονπε 
Όνο Ῥτορ]οί νντοῖο ΝΏπῃ ποππο 2 νο] οςσγ9 ἵπ 
απ. ἵν, 7. απά οἸκοννμοτο, Ἠονν οπβί]γ 1 απά ση] 
απά ΩΝ απά κ πιὶσΏί ὃο σοπΓοιπάθἆ, 1ὲ ἵβκοατοθ- 
1γ πεοθΒΒατΥ {ο τοπλατ]. 

Ι οπηποί Ὀπί οὔαβοτνο, ναί ἵπ νο ννοτάς ΙΠΙΠῃΟ- 
ἀἰαίο]ν Γο)]οννίπς, ος ΟΠΠΠΛΟΠ νοτεῖοη, “« ππά αἲὶ 
Όμορο {πήπρε Ἠανο Όσοι, σαπποί ὃς αφβοά, αν 
οοπίαπίης πο εἰ πῦ]ο 86ηΏ8ε6, ΠΟΥ 84Ο] α5 να Πο- 

μα | ” ΠΠ. , ο κα. ῃ, 2 { ἁ 5 [ο . α 4 Ν 
αει τῷ γευματι τῷ αγιῳ ανγτιπιττετὲε ως οι πατεφρες τμωγ, και 

Ότθυν γνογάς οοπρε] 18 {ο αἀορίι. 86411 Ί6ςς οπη Ἰ 
τα μ.-» Βρ. ΙΤ,ονννς νογβίοῃ, “' απά αἲὶ νερο 

ἴπρ αγ πηίπο.”. Ἠο, Ιπάθες, 6αρροςες "Ἡ (η ο] 
Ἰα ή αὐφο]αε]γ πεοθβεατγ ἴο επ νὰ, ἰομέ 
οµί ο/ έιε ἐεπί, απὰ {ο Ὃε φαρρίίεά Γγοπι έ]ιε 1, ΄ 
απά 3. Βαϊ 0118 18 τας, Τ]ε Ἁγτίας σεπετα]- 
1γ {οἱἱουν οἱοβε]γ πε ΤΙ ΧΧ., απά Όιε Βερι. Ύετ- 
βίοη 15 ποί ΡΥ ἄΠΥ ππθαπ8 Γογιηεὰ υν εποἩ αοοιΙ- 
ΓΙΟΥ, 48 {ο επαῦ]ε 18 {ο ὃς «1γθ ναί ννας ἵπ τα 
Ἠεῦτενν αἱ εε πηο 1 νναβ παπάς, ἈΝοί {ο 5αγ ναί 
1”. νιου]ά ποί Ὦ6 Ηεῦπενν. 1 εαερεοί ἴνθ 
ἐμὰ ο νε Βερί. {ο Ἰαγθ ατίδδη {Τοπ απ αἰίεπηρί {ο 
πιαζο ομέ ἴο 86ης Ὁγ 16 αἱά ο (1ο οοηίοχί. 3ο 
[αχ [τοπ πε αἀά[πον Ὀείπα Ιπάϊκρεηφαῦ]ο, Ι 568 
ποίλ]ηςσ ναπίίηᾳ, 1 01ο ρή58ασο ο (.5 1 οαση{ {ο 
Ὦ6) νας ἰταηκ]αίεά: “« ΑΙ] Ίιοςο Οπ]πσς ἀῑὰ ποί πιΥ 
Ἠαρά οτοαίο Ί απά [ποςοτάιπσ]γ] Όνογ αἲ] ο) νεπα 
Ψοτε,”) 1. 6. Ὀτουσ]ί Ιπίο Ὀείπσ. ἜΤΓηε ραβκασε, ἵπ- 
ἀεοά, 86οΠΠΒ {ο Ἠανο Όθοῃ {π 16 πη]πά οὗ δε. οἩπ, 
Ἐονε]. ἵν. 11. ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέ- 
λημµά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν. 

51. Τ]ετε 5 Ἰετο απ αὐταρίπεκς ΟΓ ἰταπείίοῃ, 
νλ]ο] ας Ἰεά 8οπιο Οοπιπηθηίαἴογ8 {ο πηπϊη{αίπ 
Ὠναί κοπηε(Ἰήπσ Ύνας πον καἷά ννπ]ο]ι Ἠαβ ποῖ Όδοι 
γεεογάεά Ὁγ Ῥε. Ἰωακθ. Της, Ἰονενοτ, ρτουεεάβ 
προῃ α πιοδί οὐ]εοοπαρ]ο ρεϊποίρ]θ. ο Ὀεδί 
Ιπ{οτρτείοτς ατο αστοςὰ, ναί Οπής οἨπησο οὗ πηπη- 
π6τ, απα ἰταηβίοῃ (Γοπα σαι παγταίίοι {ο εΊνατρ 
τοβικθ, Ύναβ οοσαδἰοπεὰ ὮΥ «οπιθ Ιηδη]1, οΥ ΙΠΙΘΓ- 
ταρίῖοη οἩ ἴπθ Ρατί οὗ νο απἀ(ίογ, Ὑεί ναι 
ο ο ποί 6, ας ἴ19γ ἱπιαρίηπο, Ὦγ ορες {απιυ]ε, 
παπά οἸαπποιτ ΓΟΥ ἴπο ἀθαίὮ οἳ νο Ῥγίδοπετ, Ὀῖ 
ταίηογ (45 Ώοάάγ. απά Κπῑη. εαρροςε) Ὁγ Ἰονν θα 
4εορ ππαγππτίησς, ΟΓ Ἰή9.6ς, απά (γοαίοπίησ σο8- 
πτοςς ννμ]ο] νν]] αοσοαπέ ος, απ Ἰα5110ν 5θ- 
νογ!γ οῇ ναί Γοἱ]οννς, 

---σκληροτράχηλοι.] ἵπ πποςδί Ἰαησιασος, ομεῖ]- 
πποΥ απά ρογνογεί(γ ατα οχργθβεοε Ὃν ἵοττης ἀθτίν- 
κ. ΤΟΠ -. μον αλ μὰ Ἄρας, ΟΥ ο. Ῥοο 

60Θ6Η8. 3ΥΠΟΡ. Τη ητοι τῇ καρδία, τῃ 
δίᾳ 18 μα σσ Όναῖ νο ννοτὰ ἵ {ο -ᾱ ὃν 4 
βσιτηνο]γ. Έοτ α5 οἰτουπιοίείοη Νας α «υπιροὶ 
οῦ πιοτα] ΡαΓΙ{γ, 8Ο περιτομὴ 18, ἵπ ενα Ο]ά ππὰ Άθνν 
Τοβίαπιοπί, ο 6η αρρ]τοά {ο νο πεὶπὰ απὰ Ἰνοστι. 
9θο ἆᾖοτ, ἵν. 4. Ταν Ὦν ἀπερίτ. τῇ καρδίᾳ Ἀτθ 
πηραηί ἴἼοβο Ὑνηοβο νίοσς απο γεί πποοτγεοϊιεὰ 
(5ου Τοντ. αχνὶ. 41. Εσοκ. χ]ῖν, Τ, 9.), απάἀ 
ἀπερίτμ. τοῖς ὡσὶν. Όνοβο νο ἵπτη α ἀθαῇ οατ {ο αἲὶ 
οαἷἵα το τορθρπίππσθ απά τοβογπισίοἩ, “ ννηοςςο θητ 
(π Όχο ννοτὰς οὗ ὀοτοπῃ, νἰ. 10.) 18 αποϊτοιπιοίφεά, 
απά νο --ᾱ Ἰθαγκθη, ἣν 

--- ἀεὶ --- ἀντιπίπτετε] ''γο ροτροίυα]]γ τορῖκέ {ο 
Ἠοὶν Βρίπε,) 1. ο. τ ΙΘΑΓΙΠΠΟΠΥ οὗ ἴοςο νν]νο 
αροακ ὃν νο Ἠο]ν Βρίτιες ννη]ο]ν 8 γοσατὰοὰ απ 
ἰαπίαπιοαπῖ {ο τοβκίίπσ Όνο Ἠο]ν Βρίγιϊ Ἰήπικο]ς, 
μου Μαι. κ. 40. απά να ραγα]]ε] ραβδαρο». ἸΤ]εϊς 

Ν. 



Ξ.ΑΟΤ5 6ΠΑΡ. 

δο ὑμεῖς. 

ΥΠ. ὅ5δ --- 7. | 4556 

7 ς ” 3 

Τίνα τῶν προφητὠν οὐκ ἐδίωξαν οἳ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέ- η ᾿ 
3 Π υ. ιο Γ ’ ” Π τ 

Άτειναν τους προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως του «ικαίου, οὗ 

53 νῦν. ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε ᾿ 
Ί Ι Εχος. 19. 8, ο’ 1 7 1 φ 
οἵτινες ἐλάβετε τὸν Υ0µΟΡ εἰ νεα, 

6α]. 3. 19 3 3 / 9 32 » “5 Ῥ 
εἰς διαταγᾶς αγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε"...... 

3 ’ . -” ω μμ 

δ4 Ἅ᾿άκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν, καὶ ἔρρυχον 

66 τοὺς ὀδόντας ἐπ αὐτόν. “Ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ἅγίου, ἄτε- 
..] 3 3 κ - . 3 - 

νίσας εἲς τὸν οὐρανὸν, εἶδε δόξαν Θεοῦ, καὶ ἸΙησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν 
- - - 2 ᾽ - 3 32 

δθ τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶπεν. Ιδοὺ, Θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀανεωγμένους, καὶ 
᾿ . ”. 3 , ω ω . 

δΊ τὸν Τῖὸν τοῦ ἄνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ Θεοῦ. ἈΚράξαντες δὲ 
- , ,  - -. οὐ 

φωνή µεγαλῃ, συγεσζον τα ωτα αυτωγ, 

Γοτε[αίλετε Ἰαά ἵπ Ίἶκε πιαηπεγτε]εοίεά {ιο Ρτορ]- 
είς 5επί {οπι ἀοά, απά ἱπερίτεά ὮΥ Ώιε Ηο]γ Βρίγ- 
Ἡ. ᾿Αντιπίπτειν ἱ5 ργορετίη α8εάἀ ο{ οπο Ῥοὰγ τω]. 
ἴπσ Γοα] οἳ αποίἸετ, απἀ Βσιτα(ἶνεΙγ εἰσηίῇος {ο 
γεδί. Αί καὶ ἴπετε 15 4η ε]]ρεε ΟΓ οὕτω. 

63. τοῦ Δικαίου] “ Ώιε Μεςεία]ι; ” {6 ίΘΓΠΙ Ῥε- 
ἴπσ (45 ΜΙά4Ι. ο 

{ο ἀεποίε Οητίεί. Θθο ΠΠ. 14, 92. απά Νοίθ οἨ 
ο αχ. 47. Ἰπ Ῥτοοῦ οϐ πε Γαοί, Ὠναί Όλα 

ΏΣΤΩΘΕ ννας 5εά Ὁγ {θ «ον {ο ἀεποίθ {ο οχροεί- 
εἆ Μεκείαμ, Βρ. ΜΙάά]. Ίας αἀάποεά 1ο βίτοη- 
---- ενίάεποε, ἵπ α Ίοπς εχίταοϊ {τοπα ᾧ 06. οῇ ἴια 

Ἰβοτῖ. (πεπεΓ. εαυ]οϊπεά {ο Κεππ]σοοίς5 ἨΗοεῦτονν 
Βιο]ε, {ο νο Ἶε ας αάάεά 8οπιο αἀάίοπαὶ 
Ῥτουίς απ Παείταίῖοης. 

--- προδόται καὶ φονεῖς γεγέν.] ἜΤ]ιε /Όγπιογ Ὦ} ἀ4ε- 
Ἠγετίης Ἠίπι Ιπίο νε Ἰαπάς οἳ Ῥ]]αΐα, ---- ιο Ἰαΐ- 
{ετ Ὁγ τεφυ]τίπσ Πἶπα {ο Ῥε ριί {ο ἀθαί]ι οἨἳ [αἱ5α 
ο 

δ0. εἷς διαταγὰς ἀγγέλων.] Τηϊς οχρτοβδίοη ἵη- 
γο]νες 5οπιε {ή {3 απά οοηβεηπεπ{]γ ηας θεεῃ 
νατίιοιΣ]γ Ἱπίοτρτείεά. νεα οππ]πεπί ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 
{πίοτς (α5 Ξο]μπιίᾶ, οτοῦας, (]αςς, Πουπα., Ώοάάγ., 
Κτεῦς, Τ,σθρῃ., απᾶ Μοτιας) ππἀετείαπά διατ. ἀγγ. 
{ο πἹθΠ {γουρε ΟΥ ]ιοδί9 οί απσε]α; α. ᾱ. Ἰο5ί5 οΓ πη- 
ρε]ς εῖηᾳ Ρτεβεηί, 48 Ὑίπθβςες, αἱ {1ο Ρτοπηπ]σᾳ- 
ποπ πετεοξ. Βυαί Όνοασῃ ναί γίαν/ 566ΠΠ5 ΠΙΟ 
σοπῄτιπεὰ Ὦγ Ώειυ{. κκκ η]. 2. απά Ῥα. Ἰκνη]. 1Τ, γοί 
να Ἠανθ πο ρτοοῦ ο{ ὅιατ. 6υετ Ἠπνίπρ 54ο] α 86η5ο. 
Απά ας υν]ναί Όχα αὔουε Εκροβίΐοτς πτρο ασπ]ηςί (ια 
εεηεο ῥργοπι/σα{ίσπ, ---- Επαί {ο (σά αἶοπο, απά ποί 
(ο απσε]ς, ἵ9 Όχα ρτοππι]σπίοἩ ος 11ο Ταν φη](ος ---- 
Όνο ατσαππεηί Ἠας ἵπ τεα]1{γ πο [οτοῬθ. Τε 19 (τα]γ 
οὔρετνεά ὃν Οα]νίπ, Όναί Όιο Ὀοςί εχρ]απα οι οῇ 
Όιο ρτοπεηπί ρά55α4σο Ἰ5 οπο οῇ Ἡί,. Ρα], αἱ. 1, 
19, νιΊνετε Ίο ϱ.ὖγς μαί πο Τμπνν ννας ὁναταγεὶς δι 
οο- α8 αἱδο αξ Ηεῦ. 1, 1. λαληθεὶς ὃν ἀγγέλων. 

5 ππαν Ίακ1γ Όο Ονουσηί {ο ἀρίετππίπο νε ἵῃ- 
ἑοτρτεία{ίοῃ Ἡθτο. Τ νου] ἠνοτοίοτο τοπάςτ, νν Πε] 
Έοτα, Οπ]νίπ, Ηαπιπα., ΥΙΟΥ, ΥΝοἱέ, Βο]οσαμ., 
Ῥεμχσα, ταν, Ηοίητ., Κορρο, Καπ. απά λα] : 
“Ύε νο Ἠανο τουε]νοα νο ανν αἱ νο αρροϊη{- 
ππρηί οὗ πησε]ε,) 1. 6. απσε]ς Ὀοίπσ πρροϊηίοὰ 48 
πηϊπήκέρτίης Ἱπαίταπποπία [ο Ἱί Ῥγοπππ]σπίίοη, 
Της νο οχρτοκκίοη {π οφ πγα]οηέ {ο ἠλάβετε τὸν 
όμον ὁμιταγέντα ὃν ἀγγέλων. Τη Οής βθη.ο, ἴοο, 
νο ψ/αα [πκδη Ὦγ πο αποἰοπί! σοπογα]]γ : 
απά Ἡς τν οσπΏτπισᾶ ὮΥ α Ῥηβαλσο ο{ Ζοβαορῇμ. ΑΠΕ. 
αν. ὅ. 5. ἡμῶν τὰ κάλλιστα τῶν δογμάτων καὶ τὴ ὁσιώ- 
τατα τῶν ἓν τοῖς νόµοις ὃ ἀγγίλων τοῦ Θεοῦ µαθόντων. 
Τη ρἱα γα] ὀιαταγᾶς ἵπ ρα Γον Όνο κίπσα]ας, νν ει 
γο[οτοπες (π Ἡρ. Ῥομγσο καγ) {ο νο ευ γα[ 

' οἱ "νο Έμννν οὗ Μονο, νο νγοτο ᾳίνοι 
“1 ἀπεοτεπί Όπιοα, παπά νοτο (νογοίοτο πονοτα] 

{. 
ΑΛ ἠφολάζατε νο --"' βόθπης {ο Ἠπνο Ώσςῃ 

τνος) εγἰἀεπ!]γ α5εᾷ κατ᾽ ἐἔξο-. 

Ν 5! ] ᾽ 3 3 

καὶ ὤὥρμησαν ὁμοθυμαδον ἐπ 

απ]ίο Ῥτοκει ο’, οίπετνγὶςο {ποτε νγοι]ά Ἰανε Όεεπ 
αἀάποεά λε {π/εγεποες απά αργ[ἰεαίίοη ἴποπι Ὑγηαξ 
Ἰαά Όεεη βαἰά: οἩ γΥΠίο] 5εε Νοίθ οἩ ΥεΓ. Ἱ. 

64. Ἀεε Νοίο 84ρτα Υ. ὁ5, 99. 
6δ. Πνεύματος ἁγ.] ᾿Τηϊ5 πιιδί ἀεποίο {ο ἔπ/ίω- 

εποε οἱ ἴε ΗοΙγ α Ιπῖί, απἰπιαζίηςσ απά εαρροτίίπσ 
Ἠΐτα ππάετ {Πε ἱτῖα] ηε Ἰαά {ο εποοιηίοΓ. 

----εἶδε δόξαν Θεοῦ.] 1 οαπ Ὁ} πο πιθαΠς αΡΡΓΟΥΘ 
οῇ πο νίαν/ ἴακεη ὮΥ πιαπΥγ τοσθηί Ιπίοτργείθις, 
νο τοσατά ιθ ποτά 45 ΠΟ ΠΠΟΓΘ ἴαῃ α δίΓΟΠΕΙΥ 
Πσιταίῖνε πιοᾶῬ ΟΓ εκρτθβδίοη, Ἱπροτίίπσ Γιἱ{ ρεγ- 
αμαφίοπι οἱ πο]ιαί /ιο αἰά πιοί δεο, αἲ ἓ/ {ιε αεἰιαἰ{ή δα1ο 
Π.. Βαί νε ννοτᾷς νν]] πο, νο νιοἱθπος, αᾱ- 
της οϐ βπο] α οοηδίτασοἩς απά ναί Γο11ονν, 
Ἰδοῦ θεωρῶ, αα]ίο /ογδίά 1, ---- Ὀθῖης α Ρο5ίἤγο ἆδ- 
5ογίίοπ οΓ 5οππθί]ησ γεαἰ{η δεεπ. 18 πια ππάοεί- 
είαππά ὀόξαν Θεοῦ, ννΙι πιοδί Εχροδίΐος, ο {θ 
Με[ιρο[ιίπαΙι, οἵ ΒΥΠΙΡΟΙ οὗ 1ο Ὠϊνίπο Ῥτθδεπςοε, 
απά 5αρροξθ Ολαί ια γίδαα] [αου]έίος οἳ {5 1]]19- 
ἀίοις Ματίγτ ννοτα, τατασα]οιδίγ, 5ο βίτοησί]θη- 
οἆ, Οιαί νο Ἠθανοις απ {ο {ητοπθ οϐ (ο ννοτο 
πας γὶδίυ]ο {ο Πίπας Ῥαί 1 ννου]ά ταίμες, Ὑν 1] 
8οπιθ αποϊοπί απἀ πιοάρτα Οοπιπιοηίαίοτς, 51ρ- 
056 απ υἰδίοπατιη γεργοδοπίαξίοπι, ---- 4.οἆ παἰτας α]οιιδ- 
Υ ορεταἶπσ οἨ Βίδ6ρ]μεπ’5 ΙππασΙΠα ΠΟΠ, ἂ5 ΟΠ Ε)7θ- 
Κία]΄ς, νπθ Ίο δαΐ ἴπ Ἠ]5 Ἰοιδο αἱ ΒΑΡΥ]οη αΠΟΗ 
έπο Ἐ]άετ οὗ οπάσα, απά 8ανν ὁδτδα]θπῃ, 8η 
βθοππεᾷ {ο Ἠϊπιβο]ι/ ἱταπδροτίεά [μίνοτ. Όθο 
Επεὶς. ν]. 1 ---ᾱ. 

Τ]ιο Ὀεεί Οοπιππθηία{οΓς ατα αστοεᾷ ἴλαί ὀ68δβ 
ν/αν τοργοφοηίοά αξ αἰίπςσ αἲ {ο σέ Ἰαπά οἳ 
(οά, {ο βαμρσοβί {ο ΒίορΠΘΠ {ια ρτοβεηί Πεἱρ αιἀ 
εαρροτί Ίνα ππὶρηί οχροοί ΓΓοπα {ο Ἠ]νίπο Ροντ. 

ῦΤ. συνέσχον τὰ ὦτα.] Συνέχειν τὰ ὥτα βἰσηϊβες 
Ρτοβροτ]γ, ποί {ο αίορ Όνο οατ (Τμαίίπ οεο/μάεγε 
απιγος), Ὀέ {ο εἶοδε πρ ἴ]νο 6.8 Ὦγ ἁἀγαιοῖπισ {]ιθην 
(οσρίήεν, οα]]οά ἵπ Όιο Οαλείσαἱ νΥτ{οΓς, ἐπιλαβεῖν, 
καταλαβεῖν, ΟΥ ἐπέχεσθαι τὰ ὧτα. Την νου ἀῑά, 
πο 5ο ΠΙΠΟΣ {ο ανοἰά Ἱοπτίπς πο βιποῖιος Ὀ]αβ- 
Ρ]νοπιγ, 38 1 νναΒ α δ/πιδοδίεαί αρίίοπ οχρτοβδἰνθ ος 
ἀθίορίαίίοη απά αβποττεποθ : Ες 18 ΡΙΛΙΗ τοπ ἴ]χο 
Ῥάβμασο» οῇ νο Οαβθίσα] απά ΜΠαβρυϊπίσα) ννγίογι 
π]άποσὰ ἵπ Ἠθορηβ, ΥΠ. 8ο ῬΙα{ατοἩ, νο]. Π. ϱ. 
1095. Τὰ ὥτα καταλήψη ταῖς χερσὶ, ὀνσχεραίνων καὶ 
Αὐελυττόμενος: Τ]ναί κράξαντες ΙΠΗΣί Όο οομἰά στοά 
π πο πιο ἴρ]νι, παπά πο Ὁο γοννοῦ 38 ΠΙΟΤΟΙΥ 
πποπηί {ο ἀτονία ο νοίσο οῇ Βίορῃοῃ, ἵπ Ρα 
[γοπη α ῥᾳββασο οὗ Ἱτοπιρυς αρ, Ε9οῦ, Π]εί, ος]. 
ν. 90, οιιοᾶ Ὁν Ἠλοίμ.: εἴ τι τοιοῦτον ἀκήκοεν ἐκεῖνος 
ὁ µακάριος καὶ ἀποστολικὸς πρεσβύτερος, (Ἠο1γοπτρ) 
ἀνακράξας καὶ ἐμφράξας τὰ ὦτα αὐτοῦ ---πεφείύγοι ἂν 
τὸν τόπον, Ψν]ογο Ἠοπάίηςσ τοπππγκα: “ιο πιο 
οπί νοίστα πα ( Ἠπήκήαποτατα, αἱ εἰ (οτίο ἵπ πα {α- 
τί οοἱ]οφαίο Ἱπαρίαπα αἰη ποπ ΒΟΓΙΙΟΠΟΙΑ οἱ ὰ βὰοἱ 
πιο σας τορα]ὴ ἀἰμκοπιίσπίοπι πα {κκοῃί, ρποῖν» 
π0, ορ γα πείρας, βονο {π βασαπα ἀπγοί 
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ϱ τη Τη ίσα 20. 20. αὐτόν. 

.) ’ .. ’ . 

ϱες απεώεντο τα ἵματια αυτων 

-’ 2 ” ’ ᾿ - ’ 

Ιύριε Ιησοῦ, δέξαι τὸ πνεύμα µου / 

ΑΟΤΣΡ 6ΠΔΡ. ΥΠ. 08---60. ΥΠΙ. 1, 2. 

Ἡ καὶ ἐκθαλόντες ἔξω τῆς πύλεως, ἐλιθοβύλουν. καὶ οἳ µάρτυ- ὅ8 
παρὰ τοὺς πόδας γεανίου καλουμένου 

Σαύλου, " καὶ ἐλιθοθόλουν τὸν «Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα ᾿ ἴβ 

Θεὶς δὲ τὰ γόνατα, ἔκραξε φωνῇ 6) 
µεγάλη Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην! καὶ τοῦτο 

ο Ἱη[τα 0. 90, εἰπὼν ἐκοιμήθη. ΠΠ. Ὁ Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐ- | 

τοῦ. ᾿ἘΕγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς µέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλη- 
σίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις' πάντες τε διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς 

Ιουδαίας καὶ Σαμαρείας, πλὴν 

58. κ ἔ Ἠανῖπς Παττίεὰ Ἠϊπι οί οὗ ια 
οΙ(γ.”. Οοπρ. Τακο ἵν. 99. 

---ἐλιθοβόλουν.] ἈϊποςῬ ννθ Ἰανο α ΠΠ]ο ϱατί]οτ 
ΟΠ καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στ., Ματ]κ]. οοπαρ]αῖπβ οἳ απ 
ΏΠΠΘΟΘΒΒΑΥΥ τερθΠΗ{ίοή οῇ Όια ϱαππο [ήπς. Τ]ηο 
ἀ/Ποι]Τγ, ονγενουγ (αἲ ννλίο θΥεΠ Ὑα]οκῃ. βίαπῃ- 
Ῥ]αοἆ) Πιαγ Ὄ6 τοιπονοά Ὁγ οἰίπας, νι Ἠείητ., 
οοηβἰἀοτῖηα {ιο βγβί ἐλιθοβ. 38 ἀεποίϊπσ Ῥγεραγα- 
ἐἶσπ Γοτ αοΠοἩ; ᾳ. 4. κα αροιί 5ίοπίης Είπα; 
ος (ν( ΚΙοίΣ,  αμᾶνν ΟΒΕΠΙΗ., απά ΚπΙπ.) ὮΥ 
{ακίμσ (ο (λίης α5 αχρτοββοἀ πιογο ΠΗςίογἰσογΗτη 
έπεται: απᾶ ἴπεῃ (αῇοτ απ Ιη5ετίοπ τοδρεοί- 
ης Όιο Κοερίησ οῇ ια ο]οί]ες ὃν βαα]) ραγείσ- 
ἰατίή; παττα(ἶπσ ὮΥ 1ο/ιοπι κε γναβ δἰοπεά, απἀ ἆθ- 
βοπθίης 5οπιθ οἰτουπηρίαπσοςς γν]ήσ]ι αἰίεπάθά ἴἶνα 
βίοπίηρ. 

---ἀπέθεντο.] Α ΠΘΟΘΡΣΑΤΥ Ῥτεραταίίοη, αἶπορ 
Όιθ βίοπος ἀοφίῖποά ος 5ο] α ΡΙτροβο Ἡθτε εκ- 
οδεάίησ]γ Ίατσο. ἜΤηϊς Ἰαγίης αφἰἀο σαγπιθηίς, 1Π 
οτάετ {ο Ῥο ΗἩσ]ίετ {οτ απγ οῇ]ος, γνας α5α] υντ(]α 
Όια Ἰοπρ-νορίθά Ἱπ]αρίταπίς οἳ (τεεσο α5 νε]] α 
ο{ νο Εαδί, απ 15 αἰ]ιάεά {ο ΡΥ Ατίδίορμ. ὙΨοβρ. 
408. ᾽Αλλὰ θαιμάτια βαλόντες, θεῖτε, καὶ βοᾶτε, καὶ ---- 
ἀγγέλλετε. 
Ἠλουρ]ι Όιθ ννλο]ο ρτοσθθάίπσ γνας Ι]]ορα] απά 

ταππυἱίαατγ, γε, (45 Βεζα απά (τοί, οὐβετνε], 
Όνογ οοπ{οτπιθά {ο {πο {οί οἳ ἴἶνο ανν; νν]οἩ 
ἀϊτεοίεά ναί ἵπ οπ56ς8 ο βἰοπίπς, ἴἶια ννίπθςςθς 
]ιοι]ά οαςί {ιο βτδί βίοπς, --- ἀοπδθί]οβ {ο ἀεποίο 
ἠθίγ γεδροπιἰλ {1 {ος νν]αί ννας ἆ4οπο. 

---νεανίου.] Της ἵογχ 18 α5εὰ οἳ ΠἹθῃ ΘΥ6Π ἴἵη 
Ώιο Πούνετ οῇ ἠπεῖτ ασε, απά βοπιείίπιος οῇ {ηο8θ 
1ο Ἠάνο αἰίαϊποά 1585 πιαατῖτγ. 

09. ἐπικαλούμενον, ἃο.] Βοπί]ογ απά Ὑαἰοκη, 
ΡΓΟΡΟΡΒΘ {ο Ἰηβοτί Θεόν. πο ΘΝ, νογ πι, 
πηϊσΏί οᾳ5!]γ Ἰανο Ώου αὈφοτθοά Ὃν ἴπο ργθοθ ἀπ 
ΟΝ.  ΕΒιί ναί Ες «ου]ά Ἰανο Ἠαρρεποά ἐπ α 
ο ΜΒ. 19 νουγ Ἱππρτοῦαβ]θς ποῖ {ο 8αγ (]λαί ἴ]νο 
Αγιοιρ ννοι]ά Ὃςο νναπίθὰ. Τβ, Ιπᾷσθᾶ, Ὕνο ννογο 
μυς ᾱ- ιο 8πρρο8ο Ἰπνοσπίίοη {ο («οά 1 99ο 
ποί Ἰουν αηγ (πίηςσ Αχοτί οῇ 1ο επργρς ἱπδεγέίοπ 
οἳ πο ννοτὰ οοι]ά Ὦο αἀπ ίσος. Τ]ναι, Ἡοννονου 
18 πιοί ἴ]ιο οπ8θ : απ ννἩγ ἴἶνο Ο οπΙΠΙΘΠΙΛΙΟΓΒ κου]ά 
Ἠανο Όδσῃ 50 πηχίοΙς {ο ππακο Βίορ]οπ οβοτ 
Ἰπνοσαίίομ {ο οσα, Τ Κπονν πο; αἴποο, ας ΝΤατ]κ], 
ταν οὔδοσνος, “1 ννογο οοπίτατν {ο Βίορ]θμ)8 
π{ίεπίίοῦ ς ---- Ν]ο] να {ο ἀἱο α πιπτίγτ ἴο {ο 
ιυὐπίέη ο) «εις Οία, 8ο να 18 19 οηἳγν Είπε 
Ίς Ἰπνοκος.  ἜἼ]οτο ἶ πο ΤΘΔΒΟΠ «’ Κέριον 
Ἰησοῦν αλλου]ά πο Ῥο φρρῆίεά [τοπα Όνο Γο]]ονν πα 
ποτά οἳ νο ἰπνοσπίίοη Κύριε Ἰησοῦ. Αηαιαζ- 
εἶοπα [ροπι ιο οὐπήεκέ Ὠοῖπα, ονθη ΤΠ ἴἶνο Ο]αφείσς, 
βοπιοίἴπηος ἴακον [τοπη Όνο ννογᾷς νο] /οἱοιο. 
ΟΥ ἐπικαλούμενον ΠηπΥ ὃο ἴπκοη ἵπ απ αλκοίμίε 
86ΠΑ86: (πηπ ἰάίοπι [γοφπθηί ἵπ νο Ἰοεε υντιίθτα) 
απά Όνας ἐπικ. απᾶ λέγ. πιαν θ τοπάστθὰ, “' πιπ]- 
ης Ιπνοσαίοῃ {ο μὴ οβ σοι. Ἡ 9 απο ρ]αϊα 
Νιαί οεσμς 19 Όλο οὐ]οοί οὗ Όιο Ἱπνοσαίίοας Ίο] 

-- 3 ’ ή : , τῶν αποστόλων. (συνεκόµισαν δὲ τὸν 3 

Καπ. ϱΗ11γ αἁπα[ίς, οοπβτπηῖηρ Ομ] νίθυν Γγοπα Ἠεν. 
χχΙ]. 320. νηετε ἵπ ἴἶνε νΥοτάς ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ, ε 
ἱ οργίαἶη Ελαί ὀθβυς ἐς αάάγεκφεά π μγαψεγ (5 Ίνα 
ἱ πετ) ἵπ ἴθγπης ννη]ο]ι πεοεβεαγί]γ Ἱππρὶν Ἠϊνίπε 
Ροννετ, απἀ ποίΠίπσ α]οτί οὗ Πε, ενεπ ἵπ Ίαῃ- 

αρε Ὀοτγον/θὰ {Γοπη Ἰής οἵνΏ Ἠο]Υ εχαπηρ]ε. Ἀεθ 
Γιο χχι. 94. Ἠονν 1 ια Βοοϊπίαης ἀῑσεςί τ]η]8 
ΤΙΣΥ ὃς Ἱπιαρίποά; Ὀαί οπς νου]ά βοατοε]γ 54ρ- 
Ρο8ο {αί ουεπ {Πεψ οοι]ὰ Ὀτίηα (πεπιβε]νες {ο τε- 
δογί {ο {πε ἀθερεταίο εχρεά[επί οῇ εαρρ]γίης τὸν 
ὄχλον αά δίωπ. Ἔ]αι, Ἰογνενετ, βγουν Ὀπείτ 
οοηνἰοίοη {μηϊ τὸν Θ εὺν οπηποί ὃς εαρρ]1εά. 
Τπο Ῥεβί Οοπιπιεηία{ίοΓΒ πτθ αστοεά αι ὀέξαι 

τὸ πνεῦμά µου πιμδί ππεαη, “τεοεῖνε πηΥ 5ου] {ο επ 
ΠηπΗΦΙΟΗΦ ΟΕ ιο Ὀ]εεεεά.”. Θεε ἴακε αν]. 9. ὁ οἶνα 
χὶν. Ὁ. απά Νοίθς, απἀ οοηκυ]ΐί Ῥελοείίρ. αρ. Ἠε- 
66ΠΒ. 3ΥΠΟΡ. 

60. μὴ στήσῃς α. τὴν ἁμ. τ.] “στημι, 19 ων), 

αἰσπ]ῇας, Ὦγ απ ε]]ῖρεο οΕ ἐν ζυγῷ οἵ ῷ, (80Πη6- 
απ μας ) ιο ..- εώᾷ αἱοο ο οπβίοπα 
οἩ τοπιοίο απ] Ὕνας {ο πνοῖση ου, ποῖ υπῃ- 
Ῥ6ς, ΠΙΟΠΕΥ) {ο ραψ. Απᾶ ας ο ννας ΡΥ ἴε Ἠο- 
πουν τερτεςοπ{ίεὰ 5 υνοϊσλίηα νο ποίίοης οῇ 
ΠΠΘΗ, Ὦν Ρ]αοῖης ἴο απά ἴῃπο ενΙ] οπες ἵπ 
Ραΐτ ο 5οα]θς βοραγα{ε]γ, (566 Ὠα. ν. 37. Ῥ8. χο. 
ὃ.), 5ο πο Ὀδρί Ἐκροβίίογ ἴπκο Όνο Ρήταςε {ο 
πηθαῃ, “ Ώο ποῖ εκαπη]πε εῖτ αἷπ ἵπ ἴηε Ὀα]απος,” 
απά οοπςθοισι]γ υἱκίέ 1 ννη ην ραπίκππεπτ. Βαῖ 
ννθ ΠΠΑΥ ΠΊΟΤΘ βΙππρ]γ οοηδίἀετ ἴ]πε 56η5ε α5 “Ώο 
ποί ραῖ {ο πο Ῥαίαπος Επί Οχείτ αἰη,” [. 6. 4ο πο 
Ραΐ 1{ Ἱπίο {6 βοα]ε νλ]ο] οοπίαίης Εγεῖτ εἶης, ἆο 
ποῖ ὑπιρμίρ Τε {ο ἴλοπα, αὴ ἡἲ ποί ἰο Ειεῖγ εἶιαγρε ; 
5 ου ααἰ)γογῖπεὰ νοτείοη ΤΟΠάΘΓΒ. ' 

---ἐκοιμήθη.] Της ἵκ Ὀου]ν απ δαρ]οπηίσπι, απᾶ 
πηεπηί {ο βασσεςί ἴἶνο οοππροβΙτθ νι νο Ὁνί 
Ῥτοίοπηπτίγτ πιοί 5ο ν{ο]εηῖ α ἀθαίμ. 

ΥΠΠ. 1. Σαῦλος--- αὐτοῦ] Ἴ]θεο ννοτάς ατα 
ο]οδεῖγ οοηποο (θὰ γην (ἶνο ργοσθαἴπᾳ, {Γοπα νο 
ευ ουρὴῖ ποῖ {ο Ἰανο Όοθυ ἀἰε]οίπθά Ὦγ ἴἶνο ᾱἷ- 
νἰφίοη οὗ ΟΜαρίετβ. Συνενό. δἱρπ]βες {ο πρρτονθ 
οΓ αγ Ονίης νι αποϊίἸετ. Ἀεο Τήπι. 4ε Ἁγῃη 
191. 

---πάντες] ἜΤηϊς πιεί Όο τοσοῖνοά να Πποία- 
ἴἶοπ, Γοτ α ΌεγἩ οοηδἰ πηώηδεν; αἶπορ ἴἼνοτε 
ἰ Πτα ἀουδί Όνί Οναί ππαπΥ οὗ νο Ίογγετ τα 
ννθγο «αῇετος {ο τοπησίη ἵπ 69 οπη. Α 

--πλὴν τῶν ἀποστόλων.] Ίου γεπιαϊπεα ἵπ ΟΥ 
46τ {ο 5αρροτί νο οοµτασε οΓ Όνοθο νο εἰαγες, 
ππά νο ΓΗΓἩ οΕ {Ἴνοβο νο Ἠπά ᾖοά, Ὀοῖηᾳ ρτοῖεοί- 
οἆ Ὁν ἴἶνο οερεοίῖα] ρτον]άεπος οϐ οά, η ογάοτ {ο 
ια] νο Οτο] αἲ ὀσταφα]οπα, απἀ, ὃν Ογείτ χεα] 
απά οουταᾳο, ο πονογῃ ἴὲ Υ Οπείγ ννκάοπη. 

3. συνεκόμισαν.] Συγκ. αἰᾳπίβος τν {ο ῥγίπς 
(οσεί]ον; Ὀαῖ 19 «ροσια/η αφεὰ π5 α (υπογθα] ἵοτπη, 
κο νο Τα άπ ο ; απ «οπηθίπηος ἀεποίες 
ποι οπ]ν νο Ἰαγίηα ους οὗ Όνο Ῥοάγ, Ῥῖ οἴνοτ 
Ρτεραγαίίοης ΓΟΓ 119 ἱπίοτπηθηί, Της 86η9ε ἰς Γατθ 
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κιὃ νλ Μ Δ ἐ ’ Ν ῃ 3 4 ϱ 
«2τέφανον ἄλδρες εὐλαβεῖς, καὶ ἐποιήσαντο κοπετὸν µέγαν ἐπ αὐτῷ.) 

- αν , 4 
3 5 Σαὔῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, Τη[α 99. 4, 

96. 10, 11. 

4 σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν. Οἳ μὲν οὖν 

διασπαρέντες διῆλθον, εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον. 
6ὅ «Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας, ἐκήρυσσεν αὐτοῖς 

6 τὸν Χριστόν. ΙΠροσεϊχόν τε οἳ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίπ- 
ς ᾽ Β ο... «ὰ ’ 3 . π , Ὁ κ «ὶ 

που ομούθυμαδὸν, ἐν τῷ ἀκουειν αὐτοὺς καὶ βλέπει τὰ σημεα α 
3 ΄ ν ᾿ ” αι ’ 3 ’ - ’ 

Τ ἐποίει. Ιἴολλων γαρ των ἐχοντων πνεύματα ἄκαθαρτα, ῥοὠντα µεγαλῃ 

φωνῇ ἐξήρχετο" πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν. 

8 Καὶ ἐγένετο χαρὰ µεγάλη ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. ᾽Ανὴρ δέ τις ὀνόματι 
.. - .. , ’ . - . 3, νά 

9 Σίμων προὔπηρχεν ἐν τῇ πθολει μαγεύων καὶ ἐξιστῶ» τὸ ἕθνος της 

ἵπ {πο Ο]αξεῖσαὶ υντῖθετς; Ῥαέ 1 οσοατς ἵπ ΒορΗ. 
Α]. 10608. 

--- εὐλαβεῖς.] Τί 15 ποί αστεεά απιοησ ΟΟΠΙΠΙΕΠ- 
{αίοτς νΥμείμετ ἴἨεςε Ῥρετ5οης Ίνθτε (/ωδίίαπς, ΟΙ 
ποι. Ἀΐοςί η] νεΥ Ίγετε τε]σίοις 3615, ΟΥ 
Ηε]]επίςεο ρτοβε]γίες, απἀ ΡεΓΊαρς 5εοτεῖ ΠΙεηάς 
(ο ΟἨτκίαπηγ. Τηευ ΡτοβαῦΙγ οοηβείεἀ οἱ Τα- 
Ἠσίοις ππεπ, Ὀοία ΟΠτ]κάαηπς απἀά υνε]]-άίδρο5εά 
φενις. 3ο Ίμκε Π. 25. 5αςἩ ἃ οη6 ἶ5 οα]]εὰ ὀίκαιος 
καὶ εὐλαβής. 
--- ἐποιήσαντο κοπ., ὅτο.] Τηεεο νγοτάς (Γοτππεά 
μμ» οἩπ (επ. Ι. 10.) εἶουν, ὈΥ εκαπιρ]ε, ἴνε 
στεαί Ἠοπουτς «Ἀονῃ Ἠἶπ. Όπ {πε Ρροῖηί οῇ ΑπΠ- 
ΏὨφπ]ήες 5εε Ἐθοθῃδ. 3Υπορ. απά ΤΥ ΊΝοίθ οη 

αογἀ, Π. 94. Νο. 12. Τταηβ]. 
3. ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλ.] ΑΛυμαίνεσθαι βἰση]βεβ 
μα {ο Τανασε απά ἀεβδίτογ, 5 α ]]ά Ῥεαςί; 

15 οὔεπ εθεά οΓ πιεπ, απιὰ εἰσηίῇθς {ο ν/αρίθ ος 
ερο!!, α5 φαὰ οἳ Εέπγς, ΟΥ ἴο ἀεβδίτογ απἀ ῬεΓςε- 
οπίς,͵ α5 εαἷἁ οἳ ρεγβδοπ». Τ]α8 νε 8εη5ε Ἰεγε ἵ8 
ο Ειαί ἵπ (α]. 1. 19. ννετο Ῥαι] 8αὖς 
͵ Ἠήπηφε]Γ ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπ όρ- 
ουὐν . 

-- κατὰ τοὺς οἴκους εἶσπ.] Τηε Πα] ε5εη5ε 15, 
«επίετίησ Ἱπίο Ἠοιβες, ' ροῖπσ [τοι Ἠουςε {ο 
Ἰουφε.”. 8εε ν. 45. κχ. 20. Ἰπ ινε ν/οτᾷς Γο]- 
Ἰονιῖης νο 5εηςε 15 ποῖ απ{ίο ἀενε]ορεά; ἴο οοπι- 
Ρ]είο νε] απ τες ϱγ ἴἶνε οοηδίταοἴἶοῃ 4Π οὓς 15 
τεφυἶτεὰ αΏίετ γυναῖκας, Όπε οοἵητηα Ρείπρ εαηςε]]- 
εἆ αῇΏοτ εἶσπ. ενος. 

4. ὀιῆλθον.] Ἡαε (Οοπιπιοηίαίογ ΑΙΡΡΟΡ6 απ 
ε]ῃρεε ο τὴν χώραν ΟΙ τὰς χώρας. Ῥυΐ Ἡ 19 εί 
{ο γερεαί κατὰ τᾶς χώρας, ΟΙ Δϊ Ἰθαβί τὰς χώρας [τοπι 
Όνο ) 

ὅ. εἰς αι Σαμ.] Τί 1 ποί αρτεεὰ πεί 
Σαμ. ἵδ ππεαηί νο εσωπίγη, ΟΙ 15 πιείγοροί ο 
βαππο ἨαΙπθ, 1ο [αεγ Ἱ νο ορίηίοη οῇ 

α]πιοκί αἲ Όιο Ἐθεί Οοπιπιεπίαίοτε; απά νυν 
Γ6πβΟΠ: αἶπος (γε ΓΟΓΠΛΕΤ Ἱπίετρτείαάοη 86ΕΙΗΒ εχ- 
εἰιδοά Ὃν γ. 14.: Γοτ (ο καν ναί νο οοµπίγή Ἠπά 
τοςεί Όνο Οοερε!, νηοῃ Ἱέ Ἠαὰ Ὄεεῃ οΠΙΥ 
Ρο αἲ οπ εἴίη, νγου]ά ὃο απ οχασμοταήοη. 

ΑγΕΙε (1 Ἁγεβοπη) ἵπ πο ΠθοθακατΥ, εἶποο 
η ας] α οπκε Τξ ἵς ηκαα]]γ οπα/εεο ὰ, Ὀοίηρ ἐπιρήίκα, 

βοππε οἵ Όνο πιο απε]επί Μ988. Ίιαυο Ὠια 
νο κκμέν ν αἲ αν ἴνουν {ο πμκνςὶ οΓ -τ-- 
περτρτείαήσης νο παν νο] ϱαρροβα, Οιπί 
ννανω -- Όνα παπια ο{ Όνα οἷγ Ἰά ονα ανν 

{ο ελα, ἵπ Ἱοπουτ οὗ Απρυίς,  ε41Ι 
γτειαῖποᾷ ρορα]ατ]γ ἵν οὐἱμίηα] π' [Πο 
--Ικήρυσσεν --- Ἄριστόν.Ἰ Τ]ή σον ποῖ ποςθη- 

καγ]γ ἱπερογέ πνοτο Όναη νο ψγεαελείτις {ιο 6σεφεῖ 
,απᾶ οὔετίηᾳ αὀπιοπίήάοῃπ οἱ οχΏογαήοῃ 

Γώῤνκφ 8ες Ἠπηπι, ος Όνο ἀἰκπάποιίοη Ῥο- 
εεπ κηρίσσεν απᾶ εἰαγγελίζεσθαι. Την αι- 

Ειογίίή ἴο ἆο (Πῖβ πιαγ Υ6τγ υνε]] Ὃο τεδίεά οἳ 
Επεὶς Πανίηρ ἴπο αχίταογάίπατν απά πιἰτασι]οιιβ 
ο οἳ ἴμε Ἠοιν ΒΜρίπι, Τπουση Ιπάεεά ες 
ααθείίοῃ, 50 ΥνατΙΠΙΥ ἀεῦαίεὰ Ὦγ ΥΥΠΙΩΥ, α5 ἴο 
Ονεῖτ Ο]ετῖσα] νατταπί, ἶ5 Πἱνο]οιδ; 5ἶπος ἴπο ἀῑ5- 
ΏΠποίοη είνεει ἴπε (Ἴ6τογ απά Για νναδ, πο 
ἀοπαθί, ποῖ γεί πιαςε, ---Ῥεσαιεθ Ἱί ναδ ποῖ γοῖ 
Ὀθοοππθ πεοεδδαγ]/. 

ϐ. προσεῖχον.] Τε Ῥεςσί Οοπιπιεηπίαίογ αἴθ 1 
ὄνονα αστθεά, Ὠναί (Πὶς 15 {ΟΥ ἐπίστευον, “' πα 
αλ 1η ἴηἩθ (ο8ρε|.. Οοπι. ν. 14. Ἐκαπιρ]ες 

{τοπι Ζοξερῃ., ΡΙ]ο, απάἀ {]ιε Τ,ΧΧ., ατα αἀάισαά 
ΡΥ πο ΟοπηπηεπίαίοΓ8. ΄Ομοθυμαδὸν τηςί Ὀς ο0Ἡ- 
αίτιθά ΥΙ{Π προσεῖχον. ἛΓνν τῷ ἀκ. αὐτοὺς, Η{θτα]]γ, 
έέοπ νετ Ἠεατίηπσ, ὅτο. | 

Τ. πολλῶν ---- ἐξήρχετο.] Τ]ιε οοηδίγαοίἵοη (50Π1θ- 
ναί οὔδοιτο ὮΥ (ταπεροβΙ{1οἨ) ἶ5 έπς Ἰαιά ἆογντ 
ΡΥγ ΚαῑΠ.: πνεύματα γὰρ ἀκάθαρτα (ἐκ) πολλῶν τῶν 
ἐχόντων (αὐτὰ), βοῶντα µεγάλη φωνῇ ἐξήρχετο. Ἠοτο 
ασαῖη νε ΠΙαΥ οὔξοτνε, ναι ἀσπιοηπίαςς απ ἴποςδθ 
ππετε]γ αβεοίεὰ υγ Ῥοά1]γ ἀῑκοτάθις ατθ ο4ἴ6- 
Γα11γ ἀῑπιπσι]θ]οά. ᾿ἘΕξήρχετο 18 ἄπ΄ ΘΧαΠΙΡΙ6 οΓ 
Όιο 15ο οῇ {πα ποιίετ {ος {πε ραδείνε, ία 56η5θ 
Ὀείης ΄ πετε οχρε]]ε. 

ϱ. Σίρων.] Οοπιπιεηίαίογς αγ σθποτα]]γ πστοεά 
Ὠναί Πρ 5 ΒΙποη πο Ογρτῖοί, πιοπίῖοπεἁ Ὦγ 
1οβδερῇᾗ. ΛηΠΐ, κκ. ὄ, 2. α5 Ὀείηπσ α ρτείοπάοτ ἴο πιασ- 
ο. Προύπῆρχεν ἵ5 Ὦγ 8οπ1ς (οπιππεπίαί{οτς ἀπκοπ 
Ὦγ Π86]{, ἵπ χε «οηςε, ΄« Ἠαά Ώθεῃ εἰπγίπσο. δα 
Ὁγ οπετς {9 Τοἶπες ννΙτἩ µαγείων; απᾶ τίρλΏγ, α8 
Ἄρρεατβ [Τοπ μα. ΧχΗΙ. 12. προὐπῆρχον ἐν ἔχθρᾳ 
ὄντες. ΝθΥθ «οο Νοίθ. {6 56ηβο ἶ5, ΄ Ἰαά Ώδοπ 
Ρτο[ερείηρ πηασίο,. Μαγείω ἵδ α τατο Ὑοτά, γεῖ 
εχαπηρ]ος απο πἀάπσοθὰ Έοπη Ἠΐρροσγ. απά Ῥ]ι- 
{πτοἩ. Όπ ιο μάγοι ἵπ ο ογἱσίπα]) 86Π86, 809 
ἸΝοίε ον Μαι. . 1.  Τηο αρρο]]αίίοῃ ννας, ἰνονν- 
ενετ, (οὔκοτνος Κυπ.) Όνοῃ αρριεά 6νεῃπ {ο 
αἰτο]] ης πιουπίοναπΚα, Ῥτοίοπάίηςσ {ο α Κπον]- 
οὖσο οἳ πιοθ]οῖπα, ππίητα! Ῥ]Ι]οκορἩγ, απά ᾳδ- 
{γο]οσγ (ννμήο Ἱπο]ιδεὰ [οτίαπο-ἴε]] πρ Ὦγ Το 
είπτκ), απ] οἱ ἴἼνοπι Ὀείπσ ποσοπιραπίοὰ ή/ νο 
ΠΙΠΤΠΙΠΘΤΥ οἳ ρτοίοποὰ Ἱποαπηίπίοηυς, απά οἴ]νοτ 
ἀενίσομ, ὢυτ ονοκίηᾳ ἀορατίιοά ερἰτ 5 απᾶ οχρε]]- 
ἵπρ ἀππποης.' Τα ΒΠΠΟΠ, Ἰοννθονοτ, ννπΒ ἃ ΡοΓ- 
βοη οἳ α νοτγ επροτίογ οτάετ {ο [ο οΟΠΊΠΙΟΠ ΤΠ 
ο απο] ΡΟΓΕΟΠΑ, Ὀείηρ οπάποςὰ νι πππο] τοπ] 
Κπον]εάσο οὗ πα ταγα] ΡΙΗ]οβορΗγ  (πορ] νο, Τε 
βοσπῃα, αρακοῦ Ἡ {ο νο ΡΙτρορο οῇ νογκίηςσ ση 
Όνο πι πάρ ο Όνο νη]ρατ ὮΥν ρτείοπάσά ρτούἱρίον; 
(γοννῖηρ ποπ Ἱπίο ππππποπισοηέ, ἀουρέ]ορα Ὦν νο 
οχΗήμή {ο οἳ οσγαἶη ϱΗΠΟΠΙΟΠΑ ΚΠΟΝΝΗ οπ]γ {ο 
Πήπκο]{, 8ου δή γα ίογ Ῥσοοι) Έκαγ οἩ Ῥο 
πΠοπο]οργ, απᾶ Ὀτ, Ἠήήνοτι αν ον Αρρατίήσην, 
Ἠ πο νοτ Ίο ποια γ ακοά 8οτοστγ, οἵ ρτούμοσάα 
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Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν µέγαν' ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ 10 
μικροῦ ἕως μεγάλου, λέχοντες ' Οὗτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ 

µεγάλη. Ιφοσεῖχον δὲ αὐτῷ, διὰ τὸ ἵκανῷ χρόνῳ ταῖς µαγείαις ἕξε- Ἡ 

στακέναι αὐτούς. Ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ τὰ 19 

περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

ἐθαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκε. Ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσε, 13 

καὶ βαπτισθεὶς, ἦν προὐκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ" θεωρῶν τε σημεῖα 

καὶ δυνάµεις µεγάλας γινοµένας ἐξίστατο. ᾽᾿Ακούσαντες δὲ οἳ ἐν Ἱερο- 14 
3 ή « ΄ - - . 

σολύμοις ἀπόστολοι, ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέ- 
. 3 3 ι . ΄ 

στειλαν πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέτρον καὶ Ιωάννην. οἵτινες καταθάντες προσ- 15 

ηύξαντο περὶ αὐτῶν, ὅπως λάβωσι ΙΠνεῦμα ἅγιον. (οὕπω γὰρ ἦν ἐπ᾽ 16 
΄ . ο. - η ᾿ ’ 5 ΄ κά 3 εε. 

ουὐδενὺ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, µόνον δὲ ῥεθαπτισμένοι υπῆρχον εἰς τὸ ὄνο- 

µα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.) Ίύτε ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ αὐτοὺς, καὶ 1Τ 

ἐλάμθανον Ινεῦμα ἅγιον. Θεασάµενος δὲ ὃὁ Σίμων, ὅτι διὰ τῆς ἐπι- 18 
, - ” - 3 ’ Π . ” . 5 ΄ 

Φέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ ΙΙγεῦμα τὸ ἅχιον, προσή- 

νεγκεν αὐτοῖς χρήματα, λέγων ' 
3 

Αότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα 19 

ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας, λαμβάνη Πνεύμα ἅγιον. Πέτρος δὲ εἶπε 30 
. .. δι) . ο ’ / 

προς αυτον Το αρ;υφιοΥ σου 

οχίταογάἴπατγ οβοςίς Ὦγ Βαϊαπίο πῇῄασπςς, ἄ8 
ΦΟΠ16 Ἠανο 5αρροβθᾶ, ππαΥ ὃο ἀοπῦίεά. 

Ῥοππο οῇ ο Εος]οςίακίίσα] Πκίοτίαης {6]] 5 
Οιναί Ίο ργοίεπἀοὰ {ο Ὦο (ο νε Εαν, οἵπετβ 
Β4Υ {νο Μεβαίπι, ΟΥ ο Ῥατασ]οίο. Ἠο 5 πο 
ἀοιδί νι τησ {ο ρα» Γοτ ννλαίενοτ (6 πια] ια 
εἸοι]ά Ρ]οᾳ»ο {ο αοοουπί Ἠάπι.  Απά ευ ρτοῦα- 
Ρ]γ τοσατὰθά Ἠ]πα αξ ἴπο Ργοπηϊκοὰ ΜοβείαἩ, ος αἲ 
Ἰοαδί α ἀῑνίπο Ἰεσαῖο. 

--- ἐξιστῶν.] Ώου Μαι. χἲὶ. 93. απά Τμικο χχὶν. 
9». 30 ΛΙΙΕΠ. οἴ(εὰ ΡΥ Ἠο]β: ὃς πῦρ τε αὐτόματον 
ἐποίει ἀναφίύεσθαι, καὶ ἄλλα πολλὰ φάσματα ἐτεγνᾶτο, 
ἀφ᾽ ὦν ἐξίστα τῶν ἀνθρώπων τὴν ὁιάνοιαν. Απά Τη 
Οποβαπά. 90. αἰί. ννο Ἠανο: ὄψις καὶ βοὴ καὶ πά- 
ταγος ὅπλων ἐξίστησι τὰς τῶν ἐναντίων ὁιανοίας. 

---λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν] 50Π16 δχίΤΑΟΓ- 
ἀἴπατγ ῬθγφοἩ, 6ο Νοίο 5.ρτα Υ. 9ο αἶδο 
Ἠοτσᾶοί. 1ν. 198. δοκεῖ δέ µοι οὐδ' ἀρετὴν εἶναί τις 
ᾗ Λιβύη σπουδαίη, ὥστε ἢ ̓ Ασίῃ ἢ Εὐρώπῃ παραβλη- 
Πναι. 

10. πάντες --- μεγάλου.] Τ]ο 8εη8ο 8, “' αἲ] ο 
6ΥΟΓΥ ασο απά εἰαΐίοῃ.”.  Ἔστιν ἡ δθν., ἃο. ΤΗΙ8 
πΙΣΥ, νι ΚαῑΠπ., ο οχρ]αϊπεὰ ὃν Ἀγρα]]ασο, ἵπ 
Όιο 6θηφα, '' Τ]ο παἰσ]εν ρονγοτ οἳ οἆ οπετρίχθς 
ἵπ Ἠΐπα,. 6ο Ῥοπη. 1. 10. 1 Οοτ, Π, 4: 

19. ἦν προσκαρτερῶν τ. Φ.] “'αςθά ἴο αίοπά οἩ 
ΡΗΙΠΗΡ, ντ. 8 α ἀῑκοίρίο. Ἀθουκ. Ἱ. Μοεί οἳ 
Όιο μι ν ν--- τοσατὰ Πὶ5 οπιυτασίησ ΟΗγῖς- 
ΕππΙίγ α8 α πιοτο Ρτοίεπσςς ἴ 19 ρτοβαβ]ο ναί Ίο 
ἀῑά ποί τοσατὰ ὁσδιςβ 8 ἴπο ἠεςκίαιι, απἁ νναβ 
συ]άεά Ὦγ 5οου]ατ νονς. 

14. ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Π. καὶ Ἰ.] Τί ἴ9 
Ρ]αίῃ [γοπα ναί Γοἱ]οννς, Οναί Ονοίτ ρτίππατν ΡΙΤ- 
Ρο8ο6 ας {ο Ίαν Ἠαπάς γην ρταγοτ οἳ πο πουν 
οοηνοτία, απά {ποτοῦγν Ἱπαρατί {ο Όχθια νο σίθ 
οὗ νο Ἠοῖν Βρϊτε, “Το Λροδί]θς (αγ Κυη.) 
βοσοπῃ ἴο Ἠανο Ἰπίά ὀἆοννη α ταῖα, Όιαί οοηπνοτί8 
πβοτ Ὀοίῃπσ Βαρσοὰ απά οπἱοολχοᾶ, εἸοιπ]ά Ἠανο 
Όνο ἱπιροβ] ίσου οῇ Ἰναπάς, ποοοπαραπἷθά νν τὴν αν. 
-ᾱ ἵπ οτάστ {ο Ειοῖτ τοσοο]νίης αἶβιβ' ο Όνο Ἠο]γ 

Ιτιε, 
Ἶς. ἐπιπεπτωκός.] "Πα ννοτά 18 αφοά οὗ ναί 

θα] Ον ααπάσησοα, αν κ. 441. χὶ. 16. Ίο οκ- 

π Δ 3, ε) 2 ’ ϱ, ᾽ 
συν σοὶ εἴη εἰς ἁπωλειαν, οτι την δω-- 

Ριοβείοη ἶ Γοτπιεά οἩ Ἐτε]κ. χὶ. 5. ἐπέπεσεν ἐπ ἐμὲ 
πιεῦμα Κυρίου. 

τὸ ἀργύριον --- εἷς ἀπώλειαν. Όπ ιο οχαοί 
παίατο οῇ ναί ἵ5 στο φαἷά 80ΠΠ6 ἀἰΠετεπος οἳ 
ορίηίοη εχἰδί». ΒΥ πιαΣΥ Πεατπεά Εκροβίτουγς ι]ς 18 
τεσατὰεά α8 α /ογπι ο) ὑπργεοαίοη,; νι ννλῖο] 
Όνογ οοππρατο βἰπί]ατ ἀτοε]ς ΓΟΓΙΗΝ, 5Η6Ἠ 45 ἀπό- 
λοιο, ΟΙ βάλλ᾽ ἐς κόρακας ΟΙ ἐς ὄὀλεθρον. Βυαῖ Τ 18 
ΒΙΓθΙΥ ἱποοηβίκίεηί η νο Βρίτίί οὗ Όνο (1ονρε] 
{ο ἱπιργοσαίο ρετάΓΐομ οἨ 4ΠΥ ΠησΗ, Ώοννενετ Όαά : 
ππά αἰλοαση να αὔονο ΓΟΓΙΗΒ ννετο ο/ῇίοπ α5εᾷ 48 
Ηπ]ο πποτο ἴλαπ οχρτοφείοης οἳ ρθεγίκηηθςς απά 
Ἠ1 Ἰπαππους, Υαί πο 5ΗοἩ αἰπεπικτοη ΟΕ ΒΕΠΒΟ ζ8Ἠ 
ϱο Εουσηῖ οἳ ἵπ απ Αροεί]ο οὗ Ομίκ,. Ευ, τη 
[ιοῖ, ἴνοτο 5 ποϊλίης 1π να Ὀε[οτο 18, 
Όναί οπἩ, Ργοροτ]γ εροακίπς, ὃς οα]]εὰ ὑπργεεαέίοη. 
Α ἴο Όμο γγοτὰς τὸ ἆ όν σου σὺν σοὶ εἴη, ΕΥ 
ποεά πο, απᾶ, ἵ Επ], ος] ποῖ ἴο ὃο εἸοκθ]γ 
απτος ΤΠ 86η5ο ΝΕ εἷς ἀπώλειαν: 8ἶποο ΏΙΘΥ 
πποτο]γ Ἱππροτί «' ππαν ΥΟΓ ΠΙΟΠΕΥ τοδί νι φοωγ- 
δε/{, ἶ. 6. (ὗιο Ορίαΐυε Ὀεῖηα ῃ απο Γοτ Όγο 
πιρεγα(ίνε) Κεορ Ελ πΙΟΠΘΥ το φομγφεί{ [1 ννΏ] 
ανα ποίλ]ησ {ο 4ο νν ον 1]. ας ἵπ α επηΐ]ατ 
πο. νο] Τ ανα ποϊθά η ζοφερῇ. Απια. κ. 
1. 5. Δανιῆλος δὲ τὰς ἠξίου αὐτὸν ἔχειν" 

τὸ σοφὸν γὰρ καὶ τὸ Θεῖον ἆ ν εἶναι. ὃν . 
Όνοισὴ νο ΜΒ. Ρργοβοηί πο νατίαζίοη, ἵ Ἰνανο πο 
ἀοαὺί εναί Όνο ἵτας τοαδίης 18, ποῖ αὐτὸν, Ὀπξ αὐτῷ, 
Ν]ΙοΙ, Ιπάθθᾶ, 86δΠΠς {ο Ἠπγο Όεου ἵπ ο οΟΡΥ 
οῇ νο αποϊοπί Ταν Γταηρ]αίοτ, Της επιοπάα- 
ἄἴοη Ιπάθεά 8 ρ]ασεςὰ Ὀνογοπά ἀοαὺε ὃν νο 
οὗ Ώαπ. ν. 1Τ. ο οδερβας Ἠοτο (οἱ]οννεά, απά 
νηίοὴ πηὶρηέ αἶκο ο ἵπ νο πηϊπά οὗ νο Αροβί]ο : 
Καὶ εἶπε Δανιὴλ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, Τὰ ἁόματα σοὶ 
ἔστω, (οἵ π8 νο Α]οχαπάτίαν απά οἵπογ ΜΞ5. Ἠανο, 
σὺν σοὶ) καὶ τὴν δωρεὴν τῆς οἰκίας σου ἑτέρῳ ὁός. Νονν 
Όνο Ἰαΐτοτ οἼπαβο Έγογο «πργδβδες ἃ 8ΒΘΗ8Ο Ἰν]οἩ π 
Όνο Ῥλβφασο Ῥο[οτο τις ἵ 16 {ο ὃς μπάεγκίοσά. 
Αμαΐπ, ποϊί]νογ ἆοος ἴἶνο Ρ]γαφο εἰς ἀπώλειαν αλε αἰό 
ὑπιργεσαίίον. Ὦγ ΥΝΜΙΟΥ, Ματκ]., αἱργ, Α ο, 
απά Μΐτ. Πο]άσαη, ξ ἶς ἵακοπ {ο ο 
παπησ]γ, οὗ ννηπε νου] Ἰνοβι]] Ἰηπή 1 Ίο ἀῑά ποῖ 
τοροηί. Υεί Όνοτο 18, ἵ αρρτε]ιοπά, πολίηᾳ 1η 1 

-υ--- 

| 
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91 ρεὰν τοῦ Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι. οὖκ ἔστι σοι μερὶς 

οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ 

990 ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 

δεήθητι τοῦ Θεοῦ, 

3 3 -. 

λόγῳ τούτῳ ἢ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν ευθεῖά 
5 3 - ’ 

ΠΜετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ 
» » 3 ’ ' Ενω ον - δί 

εἰ ἄρα αφεθησεταί σοι η ἐπίνοια τῆς καρδίας σου. 

93 εἲς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα. -ἄποκρι- 
94 θεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπε' «{εήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριο», 

ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε. 
ο Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράµενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, 

ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ, πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαρειτῶν εὔηγ- 

/ελίσαντο. 

190 άγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησε πρὸς Φίλιππον, λέγων ᾽Ανάστηθι καὶ 

νγοτάς οπαι Ὑηῖο] Ῥτεᾶιοίοπ σαπ Ῥο ἀῑτεοί]γ 
ε]ἰείεοά. ἜΤηε παίατθ οἳ με εχρτεδείοη πιεί 4θ- 
Ρεπἀ προπ {νε εἰς, νυμίοὮ Ἠετε 8εεπὶ5 {ο ἀεποίθ 
{επάεπει; α5 αἲ Ῥοπῃ. Υ. 16. εἰς κατάόκριµα. απᾶ γ. 
16. ἁμαρτίας (φερούσης) εἰς θάνατον. Τη5 1 ἶ5 ἵπ- 
εεπάεά ἴο Ἱνατη Ἠ]πα ο ἔε «ΟΠΒΘΩΠΕΠςΕςΡ ΟΓ 5ο 
επιρ]ογίηςσ ΠΙΟΠΕΥ, απ]εβς (15 ηε σίνες ἨΙπῃ {ο πΠ- 
ἀειξίαπά αἲ ν. 92.) Ίνα ανετί5 Τξ ὮΥ ππε]γ τερεηπί- 
αποθ. ΑΑ, Ποπενοτ, ργοάἰοίῖοη 156 απιοβί ἐπερ[οά 
η γγατηῖης, ὈοίἩ ΤΙΣΥ Γονό νε Ἰπο]αάεά. Ῥετμαρς 
νο ἔεντα ἰαέΐοπι νυν] Ὁθεί εχκρτοςς {πα ΠΙ]Ι 
Ἱπιροτι. Τηο αΏονε νίευν ἶ5, Ι Ππά, 5αρροτίεάἀ ΡΥ 
Ένα αιλοτῖίγ οὗ Οα]νίπ, νο οὔβετνες (μαί 9. 
Ῥεΐεγ ἆοθς πο ἱπιρτεεαίε, Ῥαί αδίαπι νΙπά]οίατα 
Τεϊ, Ἱποιεπάϊ (εττοσῖ σααςᾶ, ἀεπιέίαί Ῥτορθ 
Ἱπρεπάετο. Τηας νε 111 5εηςε ἶ5, “΄ Κεερ γοιΓ 
ΠΙΠΟΠΘΥ {ο γουτβε]{---- {οι Υοιχ οιοπ ρετά]ίίοη [ποί 
πιῖπε].”' . 

91. οὐκ ἔστι--- κλῆρος.] Τηϊ8 56ετης {ο Ἰαγε Ῥεεπ 
α οοπΙΙηΟη Ρηταρε, 5ἶπος ἴΐ οσο ἵπ Ώευα{. χ. 9. 
Π. 19. 5 Βαπι.κχ. 1. οὗ. κκ. 20. Τῷ λόγῳ τούτῳ, 
Ες πια{{ργ; Γοτ λόγος απᾶά ῥῆμα, αξίεγ Ώλε εκαπιρ]ε 
οἱ (νε Ηεῦ. Ὕπ, οΠΠεπ εἱρη](γ α Μίπις. 

ο -ἡγᾶρκ ---Θεοῦ.] Ἐοτπιεά οηὐ 2 Κἰπρεχ. 
15. - ἀεποίῖηρ ελαί Ἠΐ6 Ρρτο[ερείοπ οῇ Ο τὶς] απΙίγ 
ν/αβ Ἰηδίποετο απά Ἠγροοτίέίσα], ος οοτιαρίεἁ ὮΥ 
Ρυτευίηρ Ὀγθ-επάς. 

90. εἰ ἄρα ἀφεθήσεται, ὅτο.] Εὶ ἄρα 15 ὮΥγ ΠΙΙΠΥ 
Ἱεατπεά Οοπιπιεηίαίοτς (ακεη ἵπ 11ο 5θη9θ 1έ, 48 
εἴπως ἵπ Ρ]Η]. Π1. 11. απά φοππείἶπιος ἵπ νε Ο148- 
εἰσα] νυτίέοτα. Απά {ο νο Ηεὺ. 11 οἱ /οτίε 18 
τεπάετεὰ ἵνα ὉΥ Όνε Τ ΧΧΧ. ἵπ Εκοά. κακή. 20. Βυι 
{ο 9ο Γατο α ἱρπίβοασίίοῃ νο πηαδί ποῖ τοβοτί; ϱ9- 
ΡοείαΙ]γ ας {έ ννεαΚεηΒ ἴἶνο βοηβθ. Τε ρῄταδθ 
ΠΊΑΥ Όο ἴπκοπ ποσοτή(ηπςρ {ο δ οτάἵπατγ 1.6. Ἰπ 
.. ποννενοτ, (ο Γα]1ν απἀεγείαπὰ πο εηςο, 1 
1 {ο ὓο οὐκογνθὰ Ενα εἰ ἄρα νΊνοη οσσοττίης 4ΠΥ 
νηοτο εχοερί αἲ νο Ὀερίηπίηρ οὗ α εεπίεηπος, 18 
εἰΠρίσα!; απά βοππθ ρατοἰρ]ε, (190 .11Υ πειρώµε- 
ος, ΟΥ 4οππο ου ἱνα]οπί (οτπι), ἵ9 ἴο Ὃο ΙΠάεΓ- 

8ο ως χἰ. 10. εἰ ἄρα εὑρήσει τί. Λοίβ 
Ἡ, ΣΤ. εἶ ἄρα γε Ψηλαφήσιιαν, απά ΥἩ. 1. Ῥοπιθ- 

ἴοο, 

«ἱ 
{α νο σπ5ο νι νο εἰπαρ]ο εἴ, α8 

Ηετας]. 040. πάλαι γὰρ ὠδίνουσα τῶν ονν- 
ἠτήκου, νόστος εἰ γενήσεται. '' ΑπΙπιο 

.(άμήέαηκ) δίο. Τις νο 11] 6οηκο 
[εεγίηρ] νηνείνετ,” Διο. απά 1ο ἀοαδε ἵπῃ- 
(α. ᾱτ . Ὡοδάτ., απὰ Ἠο]άση οΏπετνο) ἰ8 

νήνο νετ, σπ εἴποστο τεροηίπησο, ΦΙΠΙΟΠ ννο]ἀ 
Γογρίρεπ ; Όαῖ νο νετ Ίνα ννοπ]ά κἰποργείη τε- 

Ρη. πα ἵπ εἶσαι [τοσα νο ννογὰν οἱ εἶνα ποχέ 
γεγκα, εἷς χολὴν, Δεο., ήοἩ το κγαίνο οῇ εἶνο 
πηκίῖοτ, παπά εΊνονν εἶναι Όνο ἆ σα γοκιοά οἩἨ ιο 
ειαίς οἳ βπιοπ)ν νδαγί (οννατόν Ο οἱ. 

Υοί.. Ι. στ" 

ΕμΗ 
Σε 

Ἐπίνοια βἱρη]ῆοες ποῖ 5ο πππο] {οισ]έ, α5 0η- 
ἐγίναπεε, ἀευΐεο; Ῥεΐησ παβαα]1γ {αϊκεη ἵπ α Όαά 
56η;η86. Ῥογ]αρς Ιί ἶ5 Ἰετε 5]Ισηί]ν επιρλα(ἶσα] ---- 
βασσος{ίῖηρ Ἰονν θανγ α σα]]{ νγοι]ά Ἰαγνε αϊεπάθά 
Όο ετεειαϊίοπι οἳ 816Β α ἀεβίση. 

-0. εἰς γὰρ χολὴν --- ὄντα.] Τ]εςο Ἱνοτάς αἴθ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ἴαΙκεη ας ριΐ {ΟΥ ἐν γὰρ χολῃ, ὅσο., ἄο- 
εοτάϊπςσ ἴο υΠίοἩ, (Θαξία]ο εἰεσαπί]γ τεπάσις, 
« Ναπι ἴθ απῃατο Γε]]ε ργααἰίαπι εί Ιπ]ας]ίία «οἩ- 
βίγιοίαπι ο556 νἰάεο.”. Τ]με Ῥοδί 6 οπππιοπίαίους, 
Ἠονενετ, {τοι Αἱθοτί απἀ Ίο] {ο Ἰζαίῃ., πανα 
Ὄθει ο{ ορ]πίοη (οοπιρατίηπσ Ώουί. χχὶκ. 18. ννῖτ]ι 
ἨΗευ. χΙΙ. 15.) εἶναί εἰς χολὴν 6 {ος χολὴν, 38 Αοίβ 
ΧΙ. 22. 4Π. νι. 21. ΕΡρῃ. Π. 16. Απά ευ αβείση 
Όιε Γο]]ονίηα 86η8ε: “Ιου ίποι ατί α πηοδί Ρει- 
πΊοῖοιςβ ῬείδοΠ, κε {ο α Ὠἰίετ απά Ροϊΐδοποαβ 
Ρἰαπ{, α ρεςί {ο Οτικίαπ κοοϊθίγ.. ο ΛπίμοΙ. 
ατ. Π]. πᾶσα γυνὴ χόλος ἐστίν. Τε σύνδεσμος 
ΤΠ6Υγ ἴακο {ο πἹεαη ΄α Πιετο Ὀαπά]ε οῇ ΙπίααΙγ.) 
Ῥυιί ἴπε φοαπἀπεςθ οῇ {Π]5 πνοίε Ιπίετργείαίίοῃ 
ΏΙαΥ 6 ααδίίοποᾶ: Γοτ ἵη {6 ῬαδεασεςῬ αὀάιιοεά 
Ώιθ εἰς ἵ5 Γοτ ὥστε, απᾶ {Ἴετο 18 απ [ρε οἱ εἶναι; 
νἨίο]. 1 ποί πο σᾳ5ο Ἠθταο. Βοβίἀες, πο 5ίγ]ο 
οῇ απιπθαςατο τορτοας]ῃ Ιπνο]νοά ἵπ σύνδεσµον, 18 
ποῖ Ιπ χολὴν, 5ο ἰπίετρτείεά, ἶ5 ποῖ οΠατασἰεείκέῖο 
ος πε 5αογοᾷ ντΙΤΘΓ8: νν]οβο Ἰαπσμασο, ΙΚκο ἰαί 
οῇ ουσ Τιοτᾶ, 8 ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΑ 86ΝΟ6ΤΟ, Ὀαί ΠΕΥΘΓ 
αθμθίνο, [ πηαδί ἠνετείοτο ασφαἶθδοο 1Π ια οοπ- 
πο Ἰη{ετργεία({ἶοπ, νο] γἱε]ἀ5 α 5οη5ο, ἔποιρ]ι 
βἰτίοί]γ Ἰαδέ, Ηί]ο Ί65ς 6δνοτε, παπιο]γ, « χοι αγ 
Ππππποτεθά ἵπ γνοκοάπαςς οῇ {ιο ν]]οςί δοτί, απᾶ 
{α5ι Ῥουπά ΤΠ ἴπο οἰαῖπς οῇ απ απά Φπαίαπ.. Ες 
πιαΥ Ῥο (πο ΓΟΥ ἐν, α5 ο θῃ ἵπ ιο Ν. Τ. απά {ιο 
ΟΙαδείσα] ννγίογς. ἵῃ υγ] σαβο εἶναι 18 αςθά ἴη 
Όνα 8οη8ε {ο εοπιε (18 Ἰοτθ) οἵ Άεοσπιο; απ ἴἶν εἰς 
βἰσηίῇο» αἱ οἵ ο. χολὴν πικρίας ἵδ ΡΥ Ηευταίια 
{ΟΥ χολὴν πικροτάτην. 

24. ὀεήθητε ὑπὲρ ἐμοῦ. ας αἁπαῖης ή οΥνη 
ΠΠΝΝΟΤΗΜΠΘΗΑ, 9966 ἆοἨπ ἰκ. οἱ, ΕΥ Πὶ5 αθίηρ ἱθ 
Ῥήωγα] πΙΙῦθτ νο ΠΙΠΥ ΒΡΡΟΒΘ ναί ο νναβ 
Ρίοβοµ!ί. ἜΤ]αέ ΠἱΑ τεροπίαηος, ἨοννΘΝΟΣ, ΝάΒ ποῖ 
τοπ], ννο Ἠπνο ϱνΘΥΥ ΓΟΆΒΟΠ {ο Ῥο]ϊενο, {τοι ἴἶα 
οἰτουμτηβίπποςθβ ο{ ιο σ.8ς6, 8 οι] αἱ οι Ἠἱ8 
ϱυνθοφαοπί οοπάπος, 48 τοσοτάοὰ Ὦγ οατ]γ Εεο]ο- 
αἰαρίίσα] (πάλάση, 

20. διαμαρτυράμενοι.] Διαμαρτ. κἰση][ομ {ο ρτονο 
πρ ονἰάσῃσα, παπά, ὉΥ Ἱπαρ]ίσοπίίοῃ, {ο ἴθας]ι, 

). ἄγγελος ---ἐλάλησε.] Μπηγ τοσθη{ ΟΟΠΙΠΠΘΗ- 
πίστη ϱρροεο ή σοι απἰσπή ο {ο Ίπνο Ώθθῃ 
πηπόςο ὃν α ἀγραπι, Ἐηπί ἴἼνοτο ἵπ πολης ἵπ ἴἶνο 
πἰτ οῇ Ὠνο ρβµβαρο {ο ννατταπί (ή καρροβ ο; 
απά, 45 Β{οἵς οὔαογνον (Όρυνο, ΠΠ, 19],  ἵν πο 
νοπάςτ Ενας Ε]Η Πρ εου]ά Ίνανο Όσο πάπιοπίκ]ηεὰ 
Σοπιε(ίπιον (48 -ν ᾱς 09) Ὁγ νο Γπίεγηα] βαρρον- 
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πορεύου κατὰ µεσημύρία», ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταθαίνουσαν ἀπὸ Ἱερου- ϱ μεσημθρ ρο 
σαλὴμ εἰς Ιάζαν. (αὕτη ἐστὶν ἔφημος.) Καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη" καὶ 51 

ἰδοὺ, ἀνὴρ 4ἱθίοψ, εὐνοῦχος, δυνάστης Κανδάκης τῆς βασιλίσσης. αἱ- 

Φιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς" ὃς ἐληλύθει πφοσκυνήσων 

εἰς Ἱερουσαλὴμ, ἦν τε ὑπουστρέφων καὶ, καθήµενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος 38 
- 3 ᾿ α. . . - 

αὐτοῦ, [καὶ] ἀνεγίνωσκε τὸν προφήτην ΠΗσαΐαν. εἶπε δὲ τὸ ΙΠνεῦμα 39 

6οπβ οῇ ιο ἨΗο]γ Βρίτιί, απά αοπιοίίπιες (18 Ἠοτε) 
Υ νο Ρογβοπα] πἀάτεβθ οἳ 4 πηρε]; 5ίπος, ἵπ ἃ 
αιπηί]ατ σᾳ8ο, αΏΠοτ Ἡε ἨὨπά Ῥοδεῃ οπςθ απά αραῖῃ 
Ππίθγπα]]γ αἀπιοπίκηοά . ἃ υἱδίοπ (566 Λος χνἰ. 
ϐ. εεαα.) Ίνα ννας αἱ Ἱεηρί] οχίογπα]1γ αἀπποπίδ]οά 
ν ἃ ΠιεΦΦΕπσεΥ 8ο Γγοπι (οά (ν. 10). Ῥεε αἱδο 
πππιοπά. 
20. αὕτη ἐστὶν ἔρημος.] ὙΝ1ι Όνεκο ννογᾷς (πα 

Οοπππθηία{οτς ατο ποῖ α Η{1ε ρετρ]εχαά 1 Ροΐπρ 
ποί αστεεὰ ν/ποί]οτ Π6Υ ατο {ο Ὃο τε[εττεὰ {ο 
Γάζαν, Οἵ {ο τὴν ὁδόν. 30 Ηε]ο κακβεᾶ, Ἰοννενετ, 
ΤΘ 5Ο0Π16 νι εἰίογ αρροβδίομ, ναί Ἰἡ/εδκε]., 
γα]οκηῃ., Ηείπ., απά Καπ. βα8ροοί Όπε νγοτάς {ο 
υο απ ὑμεγροίαίίοπι [γοπι (]ιε πιαγαύπ: Ὀπί οῇ 8 
Όιετο 19 ποί να ε]σ]ίεεί ρτοοΓ: απά ναί 15 Ῥαί 
οιεἶπσ ιο Κποί, ννμ]ο]ι πιαΥ, 1 ήπ]κ, Ὁο ν6τγ ννο]] 
υπο, ΑΛ ἴο μα (νο [οτεσοῖηρ Ἱπετρτείαίίοης, 
Ενας ννμ]ο]. τοίοτς χο ννοτάς {ο Γάζαν οπηποί Ὦθ 
αὐιηᾖ{οὰ Σ Το, {αζΐπσ Γου ϱταπίεά Εναῖ Ώιοτα ΊσεΓε 
Έποι. νο (αχ48, Λειο ἄαχα, απᾶ Οἷά (αχα, 4θ- 
βιτογεά ὮΥ ΑΙαοχαπάετ, απά Ἰθτο (πουιρηί {ο θα 
ππθαηίς γΥεί Πνογ Ψετε 5ο πθατ {οσείνετ, ναί Τί ἵς 
ποί Ἰκε]γ ἴΊνοτο ννοτο {ιοο γτοαᾶς Ιεπάῖπρ {Γοπη 16θ- 
ταβα]οπῃ {ο οασ] οὗ (επι τοβροο(ἶνε]ν. Βεείἀες, 
πἩΥ α τοπά ελπου]ά Ὁο σαττίοὰ {ο ἃ κ. ΠοΆτ] 
απ]η]αδ]{θοά, Τί 5 ποί 645Υ {ο 566. Τ]νας, Ιπάθεά, 
που] τοφιίτο, 45 ΚΗΙΠ. 8418, ἴο Ατοϊο {ο ἔρη- 
µος. Ότ ταί]ετ, Τακο ννοι]ά ανα νυτΙίθῃ εἰς τὴν 
Γάζαν ἥτις ἐστὶν ἔρ. Ἔλα ἰαίίογ Ἱπίετρτείαίῖον, 
Νο] το[οτς Τί {ο ὁδὸν, ἶδ πἀορίοά Ὦγν Όνο Ῥορί 
Οοπαηπιθπία{οτς, αποἰθηί απά πιοάργη (αρροτίεά Ὦ} 
Όνο Ὀγτίας Ὑ οΓ5ΙοΠ), Νο ΒΙΡΡΟΡΟ ναί ἴογο Ίνετο 
Όνο τοπάς Ἱοπάΐπσ Γγοιη οτήδα]εῃ {ο αζας οπθ 
ατήιοτ αὐοιί απά οαγτ]οὰᾷ α]οπς {Πε να]]εγ οἱ ελα 
πνα]εί Εδιοο], ἴἶνο ολοι εποτίος, Ὀαί ἱτανοτδίησ 
Όια τουσ] ἰταοί οὗ πιουπί αξίας, απά Ώιοτε[οτο 
ἀθβδοτί απά απ/οφπεπίοά. Βαΐ Οναί Όινοτο 1οογε 
ἵννο τοπάς τοςίς νπο]]γ οπ οοπ]οσίιταος απά {πι 
Ροτερίοι{γ, απά ονοπ Ῥτορτίδίγ, νου [ά τοφ το 
ἥτις ἐστὶν ἔρημος. Ὑοί Ὕνγ οπιθαγγαδς οΓ86]Υο8 
υηποοςρρατΙΙν Ἱ ἜἼ]οτο 5 πο ΤΘΙΣΟΠ ΝΗΥ να 
αλοι]ά πο, νι Ἠοδεππῃ, απά οἱμοτς, 8πρροςθ 
Όινο ννοτάς {ο Ὦο (οφ οὗ αὲ. Ἰ με, ποῖ ος νο 
Απο, απᾶά (το[οττῖηα ἴποπα, 48 6 πηικί ο, ἴο 
τὴν ὁδὸν, ἃτο.) τορατά΄ νοπα π8δ α τοπιατκ οὗ το 
1υαπισο[ἰκί Εἰπη]]ατ {ο ΠΠΗΥ 51ο] ἵπ πο Ν, Τ. απά 
(85 Τ Ἠπνο εδαονν]οτο αονη) ἵπ πο Ο]αεεῖσαὶ 
νο». Όσο 1οἨπ ν]. 10. απά Νοίο, ϱε, Τω1κο, Τ πρ- 
Ρτο]οπά, ποπ {ο Ππλπιαίο ναί Π παρ] 8οοπα 
βίτπησο ἴιαί οπο 8ο ἀθείτοις {ο οναηρο]ίτο 8 
ΓΙ Μρ, αοι]ά ἵνα εοπί προῃπ 5ο απ ποφποπίοά α 
τοπὰ α5 Ομαί Γοπα ογαβαίοπι {ο οπσα. Ἠε]απά, 
ἰπάσοά, οὔ]οοίς τηε ἴνογο 18 ΠΟ ΓΘΠΡΒΟΠ ΤΗΥ (ια! 
τοπὰ ελου]ά Ὄο οα]]οὰ ἔρημος ΔΠΥ ΠΠΟΓΘ ναι ΠΥ 
οἵποτ τοσὰ ἵπ πάσα, Βπί Ονας καρροβος ΓΑΓ ΠΊΟΓΘ 
Κπονν]οάσο ο Όνο αποϊοπί είαίο ο) νο οοΠΙΤΥ 
επαῃ νο Ἠανο, οἳ 18 πονν ααἰπαρ]ο. Ἐο]απά Ἠήπῃ- 
κο! οοπ]ά ποί Ἠπνο ρτονοά Ενα νο τοπὰ Ὕνας ποί 
οἩ. ΤΓ Πέ ννας οπττ]οὰ ἵηπ α ἰταῖίσηί οοπτεθ, 1 
πιαβί Ἠάνο ραββοά πιοδί οἱ νο γναν ὀνοτ α ΤΗΥ 
απά ῬαττοἨ. ἵταος, Ἠντουρ]ι πο ον ος Τον οΓ πἩ 
ποίο. Απά (πογο[οτο ἴἶνο ορί]ιοί ἔρημος, Νο 
πιοσπς υπημαθ](οᾶ, Ἱ, 6. ν6τγ ΟΠ] ροορ]εᾶ, 

ν/ου]ά Ῥο ευ]{αβ]ο οποαρἩ. Θο Αιτίπη, Ἐκρ. Λ]οχ. 
11. 21, 11. Οἱ δὲ εἰδέναι μὲν ἔφασαν (01νεγ καϊὰ ΕΥ. 
Κπονν α τοαᾷ), ἔρημην δὲ εἶναι τὴν ὃδὸν ὃν) 
ἀνυδρίαν. απᾶ Τπασγἀ. Π. ΙΤ. τὰ ἔρημα τῆς πόλεως. 

ὦτ. Ι Ἰανο ρ]ασεά α οοπππα αῇοτ Αἰθίοῳ, 
Ῥθσαι5ο ἀνὴρ Αἰθ. ίαπᾶς Γοτ α εαρείαπίίνε (να 
Φκ η, αἰπιοβί ὠκ-, ο. απά μμ --- 
νε] φμα)ί[ι εὐνοῦχος. Ἐὐνοῦχος εἰση]βεςν Ρτορετ 
ο τἌγνρι «3 ολῤκάλν. ώς οὗ νε . - 
οἸαππΏετ. Απά α5 εο] ννετο ρεπετα]]ν εαφίγαῖ, 
8ο {{ οαπηθ {0 Ἱπθαπ οραάο, απ ϱΕΙΠΙΟΗ. Απά 54ο] 
Ῥδίης, {οτ (είτε εαρροςεά ΠάεΠΙΥ, σεπετα!]γ ρτο- 
πιοίεά {ο οὔιεν οοπβάεπ{ίαὶ οουτί οίπσας, Ἰεπος (6 
ἴθΓΠα οαΠΠθ Το ΠΠΘΠΠ, ἵπ α ρεπετα] ἵναγ, απ οβιοςτ οΓ 
Βίαΐε (5ο Ἠθτο α Ί1γραδΗγΕΤ, 8 Νε ππά [γοπη να 
{οἱ1οννκ), ννπείετ απ ομπασ οτ πο. Τ]ας Ῥοί- 
Ρατ, (επ. χχχὶκ. 1, ἐλουσ]ι οπ]]εὰ εὐνοῦχος Φαράω, 
γοί Ἰαὰ α νο. Δυνάστης εἰση]ῆες Ῥτορετ]γ οηπθ 
νο Ἠας ρτεαί Ῥονετ οι Ἰπῄπεηποςθ. 389 μέγας 
εἶναί τινι 1π πο αποϊεηπί νΓΙίθΓ8, Τε οοπΒίγαςο- 
Ποπ, Ἰοννενετ, Ίνετο τοφαίτες ναί 1 ελοι]ά ο 
ἴακθῃ, ποί 48 4η αά)οείίοε (νν τν απαοβέ αἲ] Επσ]ε] 
Ἐταπκ]αίοτα), Ὀπί 5 α αυὐείπηίνε, πιασπας, ἃ 
βνέν, 48 Ῥοάτ. τεπάετε. ο, απά είς. 
ἄγο ρτονοά {οπι ΕΊΙΠΥ, Ὠίο Οᾳ58., απά βίαβο, 

Ειναι Οαπάασε ννας α Γαππὶ]γ παπης οΟΠΙΙΠΟΠ {ο 1] 
Ωπεεπς οἳ «ὐλιορία Ῥμροτίοτ, ος Ἀίοτος, Ἰἶκα 
Έ]αταο], {ο Όιε Κίπρ8 ο . Νίο] ἵ ννε]] 
ληκίταίεὰ Ὁγ Ὀτ. Ἐκ], ἵπ Ἠἱ8 ποοουπί οὗ Να- 
ία, ἵπ Όιο 12ἱ1 νο]. οὗ νε Εάπυστο (αὐϊπες 
Τ 1 ντατγ. 

Τ]]5 Ῥογεοή Ίνα8, πο ἀουὈέ, α «ουν]φ]ι ο. : 
35 ἄΡΡΟΕἄΤΑ, ποί κο πππο]ι Ὁγ 5 κακία 1 ο Ετορ]- 
οἱ Τκαΐα]ι, αφ Ὦγ 5 οοπηῖης {ο ετακαίσπι ἴο νΟΓ- 
ΒΙΗΡρ {Ἠετο. Τ]ναί εαπασης Ὕνογο πο αάπηττεὰ π5 
Ρτοδε]γίος, ἶς πο ρτοοῦ Εαί Ἠο Ίπ5 ποῖ οπος οδ- 
«3189 εὐνοῦχος 4οθΒ πο, νθφες, ποοθβκαγ]ν ἱπαρ]γ 
Όιαί Ἠο Ὕνας απ πο] ἵπ νο ρ]ηγεἰσπ] 5θηςο. 

--- ἐπὶ πάσηςτ. γ.] 3Ξυῦ. τεταγµένος, Νίο] 8 
βοπηθίίηθς ετργραδεά, Γάζα ἵψ ἃ Ννοτὰ οὗ Ῥογείαπ 
οτἰσίη, παπά εἰσηίῇος ἔγραφηηο. 

» καὶν καθ.---- ἀγεγίνωσκε.] ἵ Ἰνανο ἵπ Ες ρης- 
βασο πἀορίεά α ρΗποτσίίοη εοπιονηαί νατγίηα 
{τοι αΠΥ ΓΟΓΠΙΟΥ Ἠάῑοπς νο,  πρρτελεπά, ἆο- 
πιπηόεὰ Ὦγ ρτορτίείν, παπά νο παίατο οὗ Όνο οοη- 
ἰοχί. κ Εάν «ννἨο Ἰαά σοπο {ο ἑὀεγηκαίοπῃ {ο 
Ψ/ΟΓΑΜΗΡ {ποτο, απά Ὕνας τουγηίης: παπά, α5 Ίο καῖ 
η Ἰής οναγῖοἳ, νναν π]κο τοπόης,” ο. Τῆηο εος- 
οπά καὶ, Ἰουνδνοτ, 18 αὈκοπί (οσα ΤηπΗΥ Μ58. 
(ἰπο]αδίπς Όλο ΑΙοχαπότίαν απά 0οὰ, Οαπταῦτ.], 
8ΟΠΠ6 Ὑοτείοπς, π Όνο Ῥοβο]μ. Ἀντ. απᾶ Ὑπ]σ. 
παπά ατοβο Ῥτοῦαδ]ν {τοπ ἴἶνο οοπβαςἴοῃ οσυίοσοὰ 
ὮΥ νο το οοηβίτας ο ο Όιο «οπίοῃοο Εοῖησ 
πηϊκυπάργείοσά. Τῃ Όνας τοπάΐης νο ῬΒοτίρίητος, 
ππά, αφ ξ αρροαγς ΓΓΟΠα 1ο ποχῖ νογβο, αἰομά ΟΠ 3 
10ΓΠ6Υ, νο ρτοβο]γίο Ἱνας, ν νι οσση [ο] οννίησ 
Όνο ἀτοσίίοης οὗ νο οννίεὴ Ἠαῦθίθς, νν]νο (45 νο 
Ίοατη ᾖοπι Ῥομοείαρ.) εαἰά, να ἵέ νν]οη πην οπθ 
Νας σοΐης οη α Ίο"ΓΠςΥ, απ Ἰγπὰ πο α οοπηραβίοη, 
Ῥο εου]ά εαν ἴἶνο Τμανν Τα εἰαάεπῖς 
(ο τοπὰ π]ομά, αρρθατε αἷκο Ποια βονοτα] οἰίαίομθ 
[οι νο Ἠαυδίης πἀδασοά Ὦν Ἀελμοοίίς. 

39. εἶπε τὸ Πνεῦμα.] ΛΙαπΥ απεϊοπί (οπιππεπία- 

ι 

ι 
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3) τῷ Φιλίππῳ" ΙΠρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ. «Ἰροσδρα- 
5 . 3 .. 3 Ὀ 

μὼν δὲ ὃ «Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος τὸν προφήτην 
3 -- . κ.  -- ς η 3 . 

81 Ἡσαΐαν, καὶ εἶπεν 4ρά γε γινώσκει ἅ ἀἄναγιώσκες; Ο δὲ εἶπε ο 8 
- . ο] ' Φε ’ ς Π 

Πῶς γὰρ ἂν δυναίµην, ἐὰν µή τις οὀδηγήση µε; 

3 Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ. 

/ ΄ 3 

παρεκαλεσέ τὸ τον 

αἩ δὲ περιοχὴ τῆς γραφης, ᾳ Ίσα. 68. 7. 

ἦν ἀνεγίνωσκεν, ἦν αὕτη' Ὡς πρόδατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, 
3 - 

καὶ ὡς ἁμνὸς ἑνάντιον τοῦ κείρογντος 
3 λ Ε., 

αυτον αφαω- 
μ α 3 3 Ἡ . , » ο : ώ 

Άθνος' οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόµα αὐτοῦ. ἐν τῇ τα- 
3 - 32 ων ΄ ' 

πεινώσει αὐτοῦ ἤ κρίσις αὐτοῦ ρθη, τὴν δὲ γενεὰν 
2 » , , 

αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἣ 
3 . .. 3 . ς 3 - υ] . ” . 

ζωὴ αὐτοῦ. «Αποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπε᾽ «4έομαί 
ς ΄ νά ς - Ε.] ’ 

σου, περὶ τίνος ο προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ, ἡ περὶ ἑτέρου 
. 

{οτ5, απἀ, οἱ {λε πιοάετπ ο0Πε5, Βρ. Ῥεατοε, ἴακθ 
Ες {ο ππεαπ ἴηε απσεἰ πιεηίοπεὰ αἲ τετ. 26. Θεθ 
Ηεὺ. 1. 14. ΤΓΗἱ5, πούγενοτ, ΙπΥο]νες πια] Παγδη- 
πες; απά 1 ἶ5 Ρείΐίετ, πΙῖῃ {πε πιοςί επη]πεηί 
πποάετη Οοπαιπιεηίαίοτς, {ο τεσατὰ {πε υνοτάς ἃ5 
 Ῥορμίαγ ΤΠάΠΠΕΤ Οἱ εκρτερΣίοη, οΠΙΥ ἀεποίίησ 
Ειαξ 5πςἩ γγας ἴιε βασσεείίοη οὗ ία ἨΗοΙγ Μρίπές 
5ο οοπιππαπ]σαίεἁ (Ίο νε α/Παίις οἳ λε Ῥτορῃ- 
είς) α5 Εναί {λε ἱπβρίτεὰ Ῥθγεοη οοιι]ά αἱνγαγς ἀἱδ- 
Ππριϊκὴ βπο]ι Ὠϊνίπε εασσεςίίοης {Τοπ {1ος οΕ 
Πἱ8 ονγη παπά. Απά (μας (πε .-, Βρίτίί πιὶσηέ, 
ἵῃπ α ορτίαϊπ 8εη5ε, Όε 5αἱἁ {ο 5ρεα]ς νο γγοτάς {ο 
Πίτα. 

---κολλήθητι τῷ ἅρμ. τ.] Κολλᾶσθαι νη(] α ραφδείνο 
Γοτπη Ἰναβ (11]κε ὗις Ηεύτεν οοπ]ασαίοι Ηοίπρα- 
Πε], νο] ἵα αἱ οησθ ρᾶδείνεο απἀ τεβεςίῖνε) α 
τεβεοίίνε 86Π56, απά 5ἱσηίῇες {ο αίίαε]ι ΟΠ δεί 
{ο, ]οἶπ εοπιραπη μοι... 30 Όιε ἨΗεῦ. 1 ἵπ2 

Βαπι. χχ. 2. 2 Κπσε αχνῃ]. 6. Ῥαίτ 1. 14, ννηοτεα 
ἄιο Τ,ΧΧ. µ56 ἀκολουθεῖν. ἜΤ]ας αἱ Βαν . ὃ. 
κολλήθητι μετὰ τῶν κορασίων, ο 86Π56 ἶ5, “΄ ]οἶπ 
σοπαραπΥ η πιΥ πιαϊάεης.” Τ]ε εἰιαγίοί 15 Ίετε 
(Ὁγ απ µ5ααἱ ρορα]ατ Ιά1οα) Γος Ὠλο Ἄογποπ ἴπ {ιο 
εἰναγίοί; Ἰαδί ας, ἵπ {πε (]αβείσα] νυγίίετς, 5ἱρ5 αἴθ 
Ριαΐ {οτ νο ααἶ]ογ5 {η Όνεπι. 

90. γινώσκεις --- ἀναγινώσκεις.] Μοςί Οοπππθῃ- 
ἐπίοτ» ἴτοπι Οτο, ἀοννηννατάς 84ΡΡΟ8ΞΘ α Ῥαγοπο- 
πιακία; υγ νο οπς πιῖσΒί οοπιβατο ἴ]αί οϐ 
{α]αα ἵπ 5 Ἰποοπίο Ερίδήο {ο Βα81]: ᾽Ανέγνων 

ν, κατέγνων ; ο ννηίοΕ εινα Εαΐ]οτ, νν τε] δη ααί 
νε, απά βοατοε]γ Ίος Ὀτεν{ίγ, τερ]ίοὰ : ᾽Ανέγνως, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔγνως. εἰ γὰρ ἔγνως, οὐκ ἂν κατέγνως. Βιΐ 
γατοποπιασία ΤΠ ο Ῥγεδεπέ σᾳ8ο νγου]ά νο [ὶσιᾶ, 
απά αἶικο η (αῦ]ο {ο Όνο στανΙ(γ οἳ νο βροεα]- 
ετ, απά Όλα ἱπεροτίαπος οῇ ἠπε αυ]οοί. 

5]. πῶς γὰρ ἂν δυν.] Ἔ]ε γὰρ τεζετΏ (18 οΓίο) 
{ο α ποραίίνε φεπίρηςσε οπή οά [ος Ὀτον1{γ κο, 
Της οπικείοη οἳ αἰοτί οπαβομ, ο πεσανο 
απά ατπιαίνα, τε[οττοὰ {ο Ὦγ γὰρ, ἵ (οφαθΠί Τη 
Όνο Οακκίσαὶ ντίέρτα, απά αονοτα] οχαππρ]θς αἴθ 
πάάῤποεά Ὦγ Ἡρ. Ῥεπτοο. νο ννοτᾷς, νο ΠΙΑΥ 
οἵνατνε, Άτο α πποδθεί αρο]οργ {οι Ισπογπησθ. 
{ .Ἡ αροἆ {πα γα νο 5οηΏφο (ὑποίγμςί), 88 
π ον ανῖ, 15. απᾶ Ῥν, κκν. ὅ. 

35. περιοχή.] Την ννοτὰ βππ]1γ αἰσηίβον 1ο 
Σι οἳ μα ἵν εοηαἰποὰ ἵπ ΑΠΥ βοοκ, ο,, Ὀί 
Ἡρτο 1 πποπῃα Ἡ ων νὰ οἱ αεέίσπ, ος ννπ{σ]ι β6ηκθ 
Ἠγεις, παπά Ὑαἱοκη, πάάπσς οχλπηρ]ον. 
--- ώς πρόβατον ἡπὶ σφαγὴν ---ζωὴ αὐτοῦ.] Ί]οεο 

ποτά αΓὸ (ο οι Ἰ. ΠΠ, Ἰ ᾱς ὅ, ἁπὰ [ο]]ον 
νο -- Υοπείοη οππσΏγ: Όνο γοτίνα] ἀᾖκοτορπη- 
εἶει κής] οσεσατ πο Ἰνοίπα Γουπά ἵπ νο Αἰοχαή- 

ἀτίαπ απά οίπετ σοοᾷ ΜΙΡ5. οΓ ο Φερί. Ἐ6ο- 
Όνθθη ἴἨα Βερί., Θὲ. Τμακε, απά {πο Ηεῦτενν, 
Ώπετε {5 οοηβΙἀεταρ]ε ἀῄετεπος, Ὀαέ πο 5ο] αβ 
πιαἰετία]]γ {ο αβεοί {λε σεπετα] 5εη5θ. Τη6 νατῖ- 
ου5 ποάθς οῇ τοσοποἰ]αίίοπ ατα Γα11γ ἀείαι]εά Ὁγ 
ΤῬονηδεπά, Νο ΙαιάαῦΙγ επάθανοιιγ {ο Τ6ΠιοΥΘ 
Ώιε ἀϊδογεραπογ υ]ίμοιί γεδογίῖης {ο αΠΥ οοπ]θοί- 
ατα] εππεπάαξίοπ οἳ {πα Ἠεῦτενν. Βταί {ο επ{ΙΤΘΙΥ 
τεοοποῖ]ε {ηε ἀϊδετεραπογ ἶδ ρετῃαρς Ἱπιρταςσἶσα- 
Ῥ]6. Τί νν]], πον/ενετ, στοαί]γ οοπίτίδαί {λοτείο, 
ἵΓνγα 5αβροςε Όμαί με 1 ΧΧ. τεαά 199) 1ΝΝ 

ΠὪσ. Τ]ε Ὢ απά ῇ ατα ᾳδί]γ οοπ{οιπάἀθά. Α. 

Ὦ πηϊσ]ηί εις] Ῥε Ἰο5δί Ὀε[ίοτο αποίπεγ Ὢ, απᾶά 

τηϊσηέ ϱαθῖ]γ ατα {ποπι {ο Ὦ Γο]]οννίηπσ. Τ]αξ 
Όιε ΓΧΧ. Ἠαά 1 α[ίες Ἵν να, 68 ππαΥ Ιπίετ {Γοπι 

{8 Ῥεῖησ {ουπά ἵπ ια Ν. Τ. 1π αἰπιοβί ουοτγ ΜΕ. 
Τ]η8, Πον/ενος, Ιπνο]νθς πο τοα] ἀϊδοτοραπογ ΓΤοΠΙ 
Ώιο Ἠεῦτενν : {οτ νε Ἱ ΤΠαΥ 6 {ακεν γη] ιο 
Ώγεεεάίπσ, απ]ίο α5 νε] αξ υίἩ ιο Γοὐ[οιοῖπι 
νγοτᾷ. Απά 5ας]ι, Τ 5α5ροοί, ἶδ ἴΠαο ἴπαο τοαᾶἶπσ 
οῇ ια Ἠεῦτονν. Ἰποι]νος Όνο ἨΠεῦτενν Παά οτἰσ- 
πα] Ὦ Ῥε[οτο Ἵμ) οἵ Ὢ, ἵδ α πιαίίεχ οἱ πιοτθ 

ἀοανί, Ὀδσπιαςθ Ἅ} ΤΠΑΥ ΤΠθΘαΠ αἲ, 1ήιάεΥ, ἃο. 3669 
(6βεη. Γ,οκ. ἵῃπ ν. Πα Όποτο εἸοι]ά Ὃο α {111 
βίορ α[ετ 19, οαηποί, Ι ΟΜηΚ, ωο ἀοιρίαά. 

Της νο ἨΠεῦτον ΠπαΥ Ῥο τοπάεταεᾶ, “΄Βο Ἰθ 
ορεπεᾶ ποί Ἠΐδ πποιι απάοτ 5 ορργοβδίοη. 
Έτοπῃ ]αάσπιοπί ννας Ἠο Ἰαττιοά ο" [ίο 4 οσα]. 
Βρ. Τιοννι, Ἰπάεθᾶ, απά Καπ, ἴακο Ὢν να ΝΙΗι 

Ότο ννοτὰ» /οοισίπο, παπά τοπἆοτ, “ ὮΥγ πη οΡΡρτοθ- 
ενα Ἱπάσπιοηί Ίνα» πο οί οῇ”’.  Βυιί ιο Πομαία, 
άφι Ομας Ἰπνο]νοά 19 νετ Ἠατε: απά {Παογ ατα 
οὐ]ίσεά {ο οπποθ] ἴο Ἱ. ΙΓ νο νοτο α]οννεά {ο 
4ο Πιαί, νο βοπίσποθ ννοπ]ά ρτοσθοά Ὠοίίοτ τοζ]ι- 
οµέ πο Ηοπάιπά γα. Βηαί ιο ΤΧΧ., 1 ἀουδί ποῖ, 
Ἰπά πο Ἰ, απά αίασ]οὰ {ο Ὕνν. Απά 90Π- 

1οἶπίης Ἴποβο ννοτάς νι ναί [οἱ1ον/ς, Όνογ 
είπιρ]οά αἱ 7 απά ποί Κποννῖηρ ναί (ο 
ππακο οΓ νο Ἴτωί Ἅ ἵπ ιο Μ3Ν., 1ογ ραβρο Τέ 
ονος, απᾶ οἶ]ιοτ Επά(ηπς αἩ } αΠοτ ΟΙ ἵπ ἠνοῖτ 
ΜΡΡ., ο: οἷκο αρρ]γίης Πέ, {ο πιακο πρ Όθ 
βθηκο, τοπάστοὰ αν 1ο αν {ιή οοµίά, παπά ναν 
ρανο α βοη86 [νο ννην ἀορτίνοῦ ο α ᾖαβί Ἰπάρ- 
πιο] νουν αρρΗοπβ]ο {ο ϐ Πηῖκέ, Όί πο, Τ οοη- 
οσΐνο, Ιπίοπάθὰ Ὦγ νο Γγορ]ιοί. 
Τι ννογόν τὴν δὲ γενεῖν --- αὐτοῦ πγο, Ἰ]κο 1ο 

οοττορροπάσπί Ποῦτονν πο (οἱ ν]ο]ι νου ατα 
Πποτα] τοπσ τη ρ], κο οΏαουγο, ΟΥ1{ νο (τς ΒΟΠΝΘ 
οπηποί Ὁο ΛΗΙγ ἀοθίοτπίπος, Ἠππαπα,, Ὠοάάτ,, 
Κμίπ., απά πποµί τοσσηί (οπΙσΙΙΚΟΓΗ, ἴπκο Όνο 
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τινός; ᾿Ανοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόµα αὐτοῦ, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ 36 

τῆς γραφῆς ταύτης, εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν ησοῦν. «Ως δὲ ἐπορεύοντο 36 

κατὰ τὴν ὁδὸν ἠλθον ἐπέτι ὕδωρ' καί φησιν ὃ εὐνοῦχος" Ἰδοῦ, ὕδωρ" 

τί κωλύει µε βαπτισθῆναι; [εἶπε δὲ ὃ Φίλιππος" Εἰ πιστεύεις εξ 3 
ὅλης της καρδίας, ἔξεστιν. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπε' Πιστεύω τὸν υἱὸν τοῦ 

Θευῦ εἶναι τὸν Ἰησοῦν Χφιστόν.] καὶ ἐκέλευσε στῆναι τὸ ἅρμα" καὶ 58 
, 3 / 3 . 6ο 5’ ΄ 6 2 - . ο 

κατέβφησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ύδωρ, ὁ τε Φίλιππος καὶ ο εὐνοῦχος" καὶ 
μ.εν.Ἡ οἴννννν τρ Ἑ.. ειν» 

εοηςο {ο Ῥ6, έέ πο σαπ ἀθεοτίοο ἴ1ο ση] οἳ Όια 
ΊΠΕΠ οἱ Ἠΐ5 πιο [τοι Ὑν]λοπα ο 5αῇογοά 5ο] 
(ήπσε] 13 Βιαί 5 19 περα(ἶνεά Ὦ} νν]ιαί {οἱ]οννβ. 
Βρ. Τ,ονγία τοπάςτς, “΄ απά Ἰ]5 ΠΙαΠΠΕΓ νν]ο νου] 
ἀεσ]ατε 13 1, ο. Όθαι νγ]ίπεβς ἵπ Ἰς [ανοιττ α. ἀ. 
ο οπο. 'ΤΗΙ8 5εηβθ ΟΓ ΥΠ Ίαν οοπίθηαηοθ {π 
Ώιο Αταθίο. ΈΤ]ο οἰγοιπιδίαπεε ΥΝά5 ππαπ]Γεβί]γ 
Γι]ῇβ]εά ἵπ Ολτὶκί: απά πα ροῖπί οὗ Ηεῦταενν 
Απζηηιισς οἩ νο] 1 ἀορεπάς 19 αὐἀπιίταῦ]γ Ἱ]- 
Ιαβίταίεά Ὁγ Ῥτ. Κεππ]σοίί απά Βρ. Τον. Τ]ο 
ἹπίετρτείαίΙοπ. ἴοο, 8 ΠΙΟ οοπβτιπεά ὉὮΥ Όια 
ννοτάς Γο]]ουνίης, απ {5 ρτοραβ]γ ἴπε ἴταο οη6, 

Τη πο γγοτάς ὅτι αἴρεται --- αὐτοῦ εῑε 8επςε ἵ8 {ιο 
ΕαΠ1θ αφ ἵπ Ίνα Ἠοεῦτεν; Ῥαί νε βερί. Τταηδ]α- 
{οτς οἰέ]ατ τοαὰ οἰπετννα, οἵ (γαπβ]αίοᾶ {Γες]γ. 

20. ἀρξάμενος ἀπὸ τ. γ.τ.] Ὁοπιρατο α Κἰπάτεὰ 
Ῥαββασο οί Ίμικο χχὶν. 21. Γραφὴ 38 α8δεὰ οἱ α 
βίησ]ο ραβ8αρο οῇ Βοπίρίτο, οσους ἵπ Ματ χν. 
68. --- Τη εὐηγγελίσατο αὐτῷ Ἰ (νλίσ]ι 
γγοτάς αἰσπΙ(γ, “Ίνα Ἰηβίτισίοά Ἠϊπα 1π πο ἆος- 
ἴπίπο απά ρτιποῖρ]θς οῇ {πα τε]ρσίοη οῇ εις] 
1ΐ 19 ἱππρ]]οά ἐλαί Ἠο οοπηππεποςὰ ὮΥ τε[οττίησ (να 
Ἠγγοτάς οῇ {πο ΡτορΏθοΥ {0 16815, απά {γοπι (πεπος 
πίτοάασθά υνλαίονετ 65ο Ίο Ἰαά {ο οοπαπηαΠ]- 
οαίαο. ΤΠ Ἰησοῦν νο Ἠανθ ἴα ρεγδοπ ριαί Γοτ Όινο 
(έπος, 5 Ίμικο ΠΠ. 18. Λο χνί. 10. (αἱ. 1. 9. 
1 Ροεϊ. 1. 19. Άη Ιάίοπι (οσααεπῖ ἵπ νο (ϱ]αβείσα] 
ΨΤΙίΘΓς, ΟΠ υν]]οἩ 9οο Μαίμ. αγ. ατ. ὁ 409. 

96. τι ὕδωρ.] ἘτοῦαβΙγ 8οιπθ Γουηίαϊη ο; Ροο!, 
{ογπιοά Ὦγ α Ὀτοοκ οἴέ]νετ ταππίηρ Πίο {πο Ἐ2ησο! 
τινα]εί, ΟΥ Γογπιοά αἱ α Ὀοπά οὗ {ο Εκηοο] Π5α]{, 

--- ἰδοὺ, ὕδωρ ---βαπτισθῆναι.] Έτοπι Π]8 νο ππα 
Ἰπ[ατ, ναί ΕΙΡ Ἰαὰ β111γ Ππκίταοίθά να Εππας 
ΟΠ {ο Ἠπίιγο απά ποοθβείίγ οῇ Ὀαρίίαπι α5 απ ἹΠ]- 
ἠαίοτγ οτάίπαπςο οϐ ΟλγὶκαπΙ(γ: απά επαί ια 
Ἐππασ]ι Ἰαά ργο[οφεοά Ἠΐ5 γης {ο τεσσίνε, απἀ 
ΡΗΗΡ Ἰάς ννἸ]πσποςς {ο αἀπι]η]δίοτ ἰ{ αἱ α Πί ορ- 
ΡοτίαπΙ{γ. ΤΠ τι κωλύει Όινα 86Π86 πηιδί ποῖ Ὁο 
Ώγεςφεᾶά Ἱπροπ; [οτ, {τοπι ο οχαπιρ]ος οὗ ναι 
Ἠταφο, απά νο φίά Όοίαί οἳ ργολίδοί οἳ Ίνα Τατ, 

Ἡ{ {95 ρτοῦαῦ]ο ναί πο 5οηςο ππεπηίῖ {ο Ὦο 6ΧΡΤΟΕΒ- 
οἆ ὮΥ ἴἶιο ἘαπάσἩ ννας 5:  Ποτο ἶ5 ππ ΟΡΡΟΙ- 
ταπῖίν Γοτ νο Οήπσ {ο Όο ἆοπο Γοτίηνν τὴν,” 

ὦτ. Έ]οτο Ίνας Ώσοῃ πο Ἠτ]ο ἀεθαίο ας {ο {ο 
πιαίποη Ιον ο) Οή5 νογκο, Ὑ]]ο]ι ἵδ ποί Γουπά ἵπ 
ΠΙΣΠΥ ΟΡ πο Ὀδεί ΜΒ. απά πιοβί οὗ Όνο αποῖεηί 
Ὑοτείομς, Ἱπο]μάϊπρ πο Ῥοεομ. Ἀγτίας, απά ἵ8 
οπη{οὰ ἵπ βονοτα] οαίοπς οὗ ια Ἐ αἴλογς, ας αἶκο 
ἵπ ο Ἐάῑ. Ῥτπο, ἸἈΜοτοονοτ, ἵπ 80Π1Ι6 οΓ νο 
Μ35. νν]ήσῃ ἆο οοπαῖη Πέ, 1 ἶ9 Γουπά η στοαί 
ἀῑνογειίν οἳ τοπάϊΐης. Τί 18, ἠποτοίοτο, οαπος]]οά 
οἱ τε]οσίοὰ Ὦγ (γοῦ., ΝΠΗΙ, οίς., Ῥόπτοο, ΜαΠΙ,, 
Ίοννο., Οτίδς., Ῥηέπα., Κπαρρ, Και, Οταίς, ππά 
γα. Τ να, Ἰπάσσὰ, ἀρ[οπάσά Ὦν ΝΟΥ απά 
Ἠγοἰ)---τοππονκ]ν, Ὀαί πο, ἵ Οίηκ, βασσθβκῇ]- 
Ιγ. Τί 18 ευτο]γ πο. αφ Νο] οοπ{ςπάΒ, ΠΘΟΕΒΒΑΓΥ 
(ο ἴἶνο οοπίοχί. Τ]ο οτίογπαὶ ονἰάσπος αραἰπαί Τί 
ἰα ορτίαϊπ]γ, ΙΓ πο οφ πα] {ο ναι [ου ἴὲ, αἲ Ἰουκί 
Ρτοί{γ αίτοπᾳ. Απ ὑμίογπαί! ἵψ '-- αραἰπιαί 
5 ΠΟΥ πο σοοᾷ ΤΟΠΑΟΠ οαπ Ὦς Ἱππαρίποά ννν 
Σλου]ά Ἠανο Όσοι {οι ο, ος οπιτθά ἰπαά- 

}γ ΟΥρτίαῃ, παγ, 5 ΜΗ] απά οἴπεγς βαγ, 

. 

γοτίθπί]γ: ἨΊετεας, ΓΟΥ 19 ἐπεεγέίοπ νο ΤπαΥ εας]- 
1Υ αοσοιη!, ---- ΠΑΙΠΕΙΥ, [τοιι Ένα απχ]είγ οἱ ννε]] 
πηεαπίης, Ὀα{ πηϊς]αἁρίηρ ΡΕΓΒΟΠΕ Το τεππονε νηαῖ 
Ών6γ (οιρί απ αὐταρίπθες: απά {ο εοπιεν ας 
απα1(γ ναί Όνεγ ἀθαπιεά ἴοο {ανουταβ]ε το Ἠαείθ 
π αἀπι]ηίετίηᾳ Ὀαρίίδπι: ΠΙΟΓΕΟΥΕΣ {ο ΓΕΠποΥΕ α 
βιππιῦ]1ηᾳ-Ό]ος| {τοπα πε Γίο ποῖ Ὀείηᾳ ἀθεοτίνεὰ 
48 Ρογ[οτιηεά ἵπ αμε [ουπι. ΑΦ το ΝΟΥ ς ατσι- 
πιεηί, οἨ {ο ρτουπὰ Όιαί «πε νθγ8θ ννας ρτοῦαῦ]γ 
οπη {ο ἵπ Ἰαΐετ ἀπῃθΒ, Ὀεσαυδε το Όνε ἆ4ε- 
Ίαγ οἱ Ὀαρίίκπα νεο] ἴἶπε οπίεοϊαππεπς εχρετί- 
εποεά Ὀε[οτε ἴἴπεγ ννετο αἀπητίεά Ιπίο νε εατ]γ 
ΟωτοἩ, 1 Ίαβ πο [οτος αίθνοτ, Έοτ 5ατε]γ 
1Γ Όνε νετεο 6 γεπιουεά, πε ἀε]αγ οἳ Ὀαρίίςπα 
που]ά 8θοπι {ο Ὄο α]] πιοτε ορροφεά. Τὴο 
είτοηρεεί αγριππεπί Ὀτουρηί Γογννατὰ [ον νε αα- 
Ὀνοπίογ οἱ νο ραβεασε 18 ἴιαί  Ὕνας τοπὰ Ὁ 
Ίτεησ5 (866 Ἠἱ8 ννοτκ Λάν. ΗΙετ, Π. 19. Ρ. 196.) 

σι Β Γοττίηᾳ Το {]ι ... Σ ἑωίαπ. Βυαῖ, προῃ τε[εττίηᾳ ἴο πα Θ 
Βαρίαπιο Ο. 18.), 1 Επά ποῖ α εναάονν οἱ ή. 
Ὠναί πο νεγεο ννας τει Ὁγ Ἠππα, Ὀιί α ΡργτοῦαΡΙ(γ 
Όιαί 1 ννας ποί. Α ἴο Όνο πα λλοτίίν οὗ Ουργίαν, 
Πέ 19 ποί ρτοαί; [οτι ρεποτα]]ν Γοἱ]ουνς νο Ἐ- 
ξαις, νλ]ο]ι ια ἴἶθ νεο. Βαΐ Ιπάοεά, Ἰαά 

εη οἷίοά Ὁγ ἵτεπαις, Πέ ννου]ά οπ]γ Ῥτουε 19 
ον. απϊφιέη οἳ νε ραβκαρε, ποί 15 ϱ επι ΙΠΕΠΕΔΝ. 

Ἰαί, Ποννενετ, ἡ κά αονν ο οπίου ο) 
Ρτϊπινο ΟἨατοῇ οἨ ης Ἰεαᾶ, απά ρτονς Όναί 1 
τοφι]τοᾶ, Ῥτονίους {ο νο αἀἁπαλπ]κίταίοπ οῇ 
εκπα {ο αἀπ]ίς, απ απῃθεϊίαίίπςσ ανοννα] ο) Ὀε]εΓ 
η νε Πἱυὐεέη ας ννε]] αφ ἀῑνίπε Ἰοραίίοι ο εδ 
Οκ. θε Ὠοδάγ. 

9δ. ἐκέλευσε στῆναι τὸ ἆρμα] “ Ἡε ρανο οτἆετς Γοτ 
Όιο οαττίαρε {ο Ὁο αμ. 

--- ἐθάπτισεν αὐτόν.] Νο ἀουδε, νν η ες ακθ οῇ 
Όνο Ῥτορογ [ογπας Ὀπί ννηείπετ Ὁγ ἹπιππρτείοἨ, ΟΥ 
Ὦγ αρτίηΚ]ης 5 ποῖ οσα. Ὠοάἁτ. πιαϊηίαῖης πο 
} ὄεεω ; Όαί Ἱατάπετ αρ. Ἂθννο. πο ᾖα{εν νῖονν: 
παπά, Ι οοποσΐνα, πποτο τἰσλ]γ. Όνπ οι Ἰανίπα 
ἀεξοεπάεά Ιπίο νο νναίος, ΡΠΗΠἱρ 8εεπης {ο Ίνανο 
ίακοη αρ νναίογ νν Ἠής Ἠαπάς, παπά ρουγεὰ Τί οο- 
Ρἰους]γ οἳ ο ἘΕππασμ Ἰοαά. Ἡ 19, Ιπάεεά, 
Ιαΐπ, Γτοπα γατίοιθ ρήςκαρος οῇ {νο (Οοµρε]», μα 
Ρέίβπα Ὕνας ἴἼνοη αἀπ]π]κίετοά. Ὁγ χο Ῥαρήσοτ, 

αΏογ Ἠανίηπσ ρ]ασθά ἴἶνε Ροτεοπ Το ὂε Ὀαρείσεά ἵπ 
ΒΟΠΊΟ τίνοτ ογ Ὀτοοκ. Απά ναί Ῥ]επίν οῇ νναίοτ 
ννας {ποισηί ἀοείταυ]α, νο Ίοατη γοπα 1 ομ 1. 39, 
Ῥυΐ Όνουρ] Ες ΠΊαΥ 9οοπῃ {ο ΓανΟΙΥ ἐπεπεγκίοη, 
οἱ νο οἴ]νογ πιοίλος παϊσηῖ ας ννε]] ὃς αἀορίες, 
αίοτ πιίσἸι, Ιπάςοᾶ, ὃς /ο/ο]ιεᾶ ἐπ α υεςφεί Γοτ Όνθ 

παρ. οὗ ρουτίησ 1 οἩ Όνε Ἰνοαὰ οἱ νο Ῥογεοῃ. 
οἳ ναι ἴ{ εἸνου]ά πο, πιαΥ Ὃε αοσοαπ{εὰ Γοτ ὮΥ α 

το[Έτεποθ {ο πο οπηαίς, οπβίοπης, απά ορίπἰίοηφ 
ο νο ρεορ]ο οὗ Ῥαϊδείπο, νν]λουξ τοπάστίης Τε 
ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ {ο βπρρος8ο ναί ποϊηίπσ Ὀαῖ α ρυτροςα 
ο ὑπιπεγκίοπ οον]ὰ οτισ]παϊο Όνο οπείοπα Γοτ νο 
Ὀαρείσοτ απά ο Ὀαρείτοά {ο Ὀοίμ σο Ἱπίο νναίογοΓ 
8οπιο ἀορίμ. Ἰλο Ἱεατη γοπα Ἐακεῦ. Εοε]. Ηἰει. 
Π, , Όνας Όνο Ἐππασὴ αβιετννατᾶς Ρτοας]θά (νο 
(οερο] ἵπ Εμιορία. 
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ὅτε δὲ «ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, Πνεύμα Κυρίου 
.. Ν ῃ ε« 9 3 α. ἈἌ, 3 ᾱ- ς 3 - Ξ 

ποπασε τον Φίλιππον και ου» εἶδεν αυτον ουκετι ο ευγουχος, επο- 

«0 ρεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἲς ᾿4ζωτον ᾿ 

καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας, ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν 
΄ 

εἲς Καισάρεια». 
τΤη(τα 26. 10, Ι. ΙΧ. "Ὁ 4Ε Σαῦλο ἔτι ἐμπνέων ἀἄπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς οι 18. 

-”- Λ . 3 « 3 κω. Ά 

9 μαθητὰς τοῦ Κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερε, ἠτήσατο παρ αὐτοῦ 
ο 1 Τη, 1. 19. 

΄ 4 3 . . υ υ 5’ α., [ο] 

ἐπιστολας εἰς «αμασκον προς τας συναγωγας, οπως ἐάν τινας εὐρη 

τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεµένους ἀγάγη εἰς Ἱερου- οτε. 
’ 32 . -” ’ ΄ 4 - ϱ Ἱ] Οοι. 15. 

ὃ σαλµ. Εν δὲ τῷ πορευεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ «αμασκῷ, 96ος 19.5. 

99. Πνεῦμα Κυρίου ἤρπασε τὸν Φ.] ΊΙη 8οπιθ αη- 
οἶεπί ΛΤ95. απἀ Ἰαΐίο Ὑογδίοηθ ατε Ιηθετίεὰ Ῥε- 
Ώνθεη Πνεῦμα απά Κυρίου ἴ]ιε γνοτάς ἅγιον ἐπέπεσεν 
ἐπὶ (οἱ εἰς) τὸν εὐνοῦχον, ἄγγελος δὲ: ὙΥΠΙοΙ τεαάῖπς 
15 αρρτονεά ὮΥ Ηαπαπι. απἀ Ῥονγη5.: Ῥαΐ υνέηουί 
ΓΘΔΡΟΠ; {ος 1 ἶ5 α πιαπ]{εςί Ιπίετρο]αίίοπ ο έπο5θ 
«ο (ποασΏί πο απαἰο]ῖπς Ἱρ οἳ ΡΠΙΗΡ πιοτθ 
ει]{αὈ]ε {ο απ απσε] απ {ο λε Ηο]γ ΑρΙπ. Απά 
έπετο πηὶσηί Ὁε 5οππθ στοά {ο Ω118, 1 ννε γνετθ 
{ο απἀετείαπᾶ, Ὁν βενεταὶ ΟοπηπιεηίαίοΓς (α8 
Ποάάγ. απἀ Ξσοί(), ἐἶναί ΡΗΙΗΡρ 1οας οαισ]ιέ ρ ατιά 
ραγτίεά {ιγοιισ]ι ἔ]ιε αἲγ δηρεγπαίηταἰίη ; Ἔοτ ϱΧαπῃ- 
ες ο πἰδος Ώι6γ τείετ {ο 1 Κἰπρς χνἠ. 12. 2 

Κίπρι Π, 16. Ετεκ. ΠΠ. 14. ἜΤπετε 18, Ἠονθγετ, 
πο ποςθεβεΙ{γ {ο βαρρος5ο (αί {ο Ρε {θε σα5θ Ἰετθ. 
ΊΝαγ, αοοοτάἶηπᾳα ἴο Βρ. Μιάά]είοπ Όαποπ, {θ 
Ῥεγεοπαί 4ΕΠ5Ε Ἠθγθ ἵΠ πνεῦμα ἶδ Ἱπαδπηϊκείρ]ες 
νηηή]ε, α5 Μπτ,. Ώοφε οὔβετνες ο Ῥατκῇμ. Ρ. 100, 1 
ἤρπασε Όε {ταγς]αίεά “' εαασΏί αἵναγ,) 1 866Π16 Τθ- 
ν ώργμον ΙΓ ααἱ{ε αστος νι] Ῥατκὴ, απἀ Μτ. Ἐοςθ, 

αἲ ποίμίησ παίτασι]ους ἶ5 Ἠθτε Ιπίεπάεά. "Ἡρ- 
πασε ΤΠΑΥ νΘΓΥ Ὑγε]] Ὀο απἀετείοοά 66 {ο ἔπιρογα- 
εἶνε «ασ εδίίοπς οἱ πε Ἠο]γ Βρίτιε; νν]ο ΒΡΙΗΡρ 
ἀοπθί]εςς ννε]] Κποενν ουν {ο ἀἰδαπσι]δ] Γγοπα ἴθ 
πιοίίοης οὗ Ἠΐ8 ονη παπά. Τὴο πιραπίπς, {ηθτθ- 
{οτα, 866ΠΏ5 {ο Ὦθ Ενα αβεῖσπεά Ὁγ Μτ, Ώος6, αβ 
Γοἱ]ουνς: “ῬΠΗϊρ ννεπί ανναγ ααἰοκ]γ απάἆογ {λα 
ἀἰτεοίίοη απά Ἱπβαεπορ οὗ {ο Βρίτ.” Απά Ἰ 
σου]ὰ οοπιρατο Ηετοάοί. ἵν. 19. Ἔφη δὲ ᾿Αριστέης 
--ἀπικέσθαι ἐς Ἰσσηδόνας, φοιβόλαμπτος γενό- 
µλνος. Της βίτοηᾳ ἴΕΓΙΑ ἤρπασε πηϊσηε, Ιπάεεά, 
βοοπαι /ρείρά {ο βασσοςί ἴἶνα μπιοἰ//ίπσπεβ ΥνΙ]ὰ 
σοι ΡΕ πιαδί Ἰανε ἔογη Ἠπιβδ]{ ανναγ Γγτοπι 
υή9 ρτοπηκίπσ οοηνοτί. Ῥετμαρς, Ἠοννενοετ, πο 
ΠἹοτε ΠΠΑΥ ὃο πποαηί Έπαῃ “' Παττεὰ Ἠπα ανναγ͵,) α8 
αἴρειν ἵψ βοππείίπαες αβοὰ οὗ Ίνα Ιπβπεηοο οί ια 

μ] Βρίτίε ἵπ εμα Τ ΧΧ., ϱο 1 Κίπρε χνῖ, 12. καὶ 
πνεῦµα Κυρίου ἀρεῖ σε εἰ τὴν γῆν ἣν οὐκ οἶδα. απᾶ 2 
-- Π. 10. µή ποτε ἦρεν αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου. 

.. εὑρέθη εἰς "Αζ.] Τε τεπάετίπᾳ ἔπηοπίις οαί 
πρας [ομπιά), {8 9ο απβαἡβΓαοίοτΥ, Ενα πιοβίτοσοπ{ 
οπιππεπίαίοτς αἀορί Οναί οὗ Ὀταρίας, Γι οα{(έ 

(.1αε, ος αλοάρ). ο νήσο] 86Η ΛΟ {16γ αἀάιπορ εκ- 
αππρ]ορ. Βαΐ Τ ρτοίετ, νι Βοζα, {ο βαρροβο (ναί 
Όνο ραμαίνο ἵπ υποᾷ ἵπ α τουῖρτοσπ] οἵ τεβες(Ίνα 
βεηρς, ας ἵπ Ἐτοπο]ι {] κο (γουα ίαπᾶς {ΟΥ {ἱ 
ἐγοικνά Ἰήψ αρροπταπσα. Τ]ετο ἵ9 αΏ Ἱπαῖτα- 
ση οὗ εἶνο Ἠούτονν Ἰάΐσπα, Ὦγ νΥίοἩ ραβκίνο ΓοΓπΙΗ 
οβεῃ Ἠανο α ὕπυὰ βοΠβ6, 48 ΝΥ 2). Απά κο 
ονοη ἵπ Οπ6οΚ. ἵπ Ἠοτοδοί. Τν. 1. νο Ἰπνθ 
0ο αἰππί]αγ οκρτοβαίΟη φανίντα αὐτὸν ἐς Προκονν. 

ταρὲ ζαίνς υλών Ψ Λο Ῥμήὴρ Ἰοῦν ἵνα Επουοὴ , νι νο Πρ ]ε ο Εππας] 
απά ννοπί {ο Αποζηη, - 

ΙΧ. 1. Τπετο ἵπ στοαί τοπποῃ {ο Ομ] (96ο 

τὴν 

8. 

Τουης. ΟΗτ. Αττ,) ναί νν]ιαί 15 πουν τε]αίεά {ἐοοῖς 
κ. Ῥείοτε {πε Ραρίϊ5πι ο{ ία Ἐάπασ]Π, παΥ 6Υοπ 
είοτε {με Ίουτπεγ οὗ Ῥεΐεχ απά 1 οη Ιπίο βασης- 

τία. 96ο Ὦτ. Βιτίοη, ο λίπ]κς ἐλαί Βαα] παΥ 
Ἠανε εί ουί αἱ {ο επ οῇ {πε {εαςεί οὗ Ταῦογπα- 
6/65, απἀ {λαί Ἠ5 οοηνεγεῖοῃ {οο]ς Ῥ]ασε αἱ {1θ 
84ΠΠ6 πῃθ α5 {Πθ οοΠηΥθΓΡΙΟΠ5 ἵπ Φαπησγία, 

---ἐμπνέων ἀπ.] Ματ]. 56ε5 ποί ΠΟΥ ἐμπνέων, 
Οἵ ΘΥΕΠ ἐκπνέων, «αΏ ΠηΘαΠ «έ Ὀτεαίηίησ οιά ἰλτεαί- 
οπίηςσ;  απἀ Ἆε νοι]ά οοπ]εοίιτο ἐμπλέως. Βιαὶ 
ΠΟ αἰ{εταϊίοη 15 ΠεοθΒΡΑΓΥ. Ἐμπνεῖν αἰση]ῇςς, Ἱ. 
ἰο Ἰπμαία, απἀ, Ὁ}Υ ἱπιρ]σαίίοἨ, εχλα]ε Ὀτεαίῃ ὮΥ 
Ώιο ποείτ]]5; 2. {ο Ὀτθαίπθ. ΊΝΟΥΥ {ο ἆο Οἱ να. 
απἱοκπεςς απἆ γεμεπιεπος, ἔπιρ[ίεδ 5ἴτοησ επιοίίοἩ, 
θβρεςσἰα]1γ Οναί ο απσεγ. Τη ἴ]ε Ιαΐετ τθεῖς νυτῖί- 
615, {πο υγοτά ἀεποίίπςσ {πε Κῑπά οῇ ραδεῖοη ἶ5 εκ- 
Ρτεβςεἆ ἵπ {ο (σεπί., ὈΥ απ εἰ]]ρςδο οϐ ἀπὸ, βἰσπῖ- 
ο ογἰσϊπ, σαιδε, ὅτο. Τη νο δατ]]6ς ΥΥΓΙΙΕΤΒ 
Όιο Αοοιβ. ἶ5 ολΙεβγ α5εᾱ. Εκαπιρ]ος ατα αἀάπο- 
εἆ ἵπ Ἐεο. γη.  δμα]] Ἠετο οΠΙΥ αἀάισε οπε, 
απά ἴαί {ο επιεπάαίίοπ; 5ἶπορ 1 15 πιῖκεταὈ]Υ 
οοτταρί, (οισ]ι {πε Εάῑίοτ Ρας Τί ονετ δίοοο 
Ρεάθ. Τί ἵ8 ἵπ Νιοαερ]οτί ΗΙδί. Βγπ. Ρρ. 41. "τι 
δὲ πνέων κατὰ τῆς ἀσεβείας, τὸ ἱερν τῶν 
Ναξζαραίων σχῆμα καθύβρισεν. Ἐεπά: ἔτι ὁ) ἐμπνέων 

κ.τ. εὐσεβείης, ἃ-ο. 1 ἶ9 ονιάθηί ἐλαί ιο Πἰβίοτίαη 
Ἰαά ἵπ παπᾶ ἴο Ῥαδβασα Ἰείοτο 15, οἰλετνίδο 
πνέων πηϊσηί Ὃο {ο]οταῖοά, απά (πε Τ 5]λοι]ά 8 
οοί Εἶιαί κακὰ Παὰ Ρεεη ]οδί, αὐβοτοοά ὮΥ ἴ]ιο κατ 
ο]]ονίηᾳ. 
2. ἐπιστολᾶς] 1. 6. Ἰείίοι» οτθοἀεη{α]. Ατίο]ο 

Γοτ Ῥτοη. 
---τῆς δδοῦ.] Έοι ταύτης τῆς ὁδοῦ, 8 «οἶη γ]. 

17. ΄Οδὸς ἀοεποίθΒ ποί ΟΠΙΥ α Ίσαψ οί Με, Ὀαί α 
Όαψ ο ὑπίπς, (15 ο πάν ν. ὃ. ἐκβῆναι ἐξ δδοῦ 
τῶν γονέων.) απᾶ Ἠθεπορ α δροί, οἴί]ατ ἵπ Ρ/ιἱ]οδορ]ήῇ, 
(18 δαἱἀ, ΤΠ ν. Εμπεδοκλῆς, απά Τποίαπ Ἠοττη. Ρ. 
ὰβ. οἵ ἵπ γοσίοπι, 48 Ἀθγο απά ἵπ χχΙΙ. 4. ταύτην 

ὁὸν ἐδίωξα. απά κχῖν. 14. Έτοπα 1ο ρορι]οιβ- 
π6βς οῇ Ώαππαβοις, 15 οοηβίαπί οοπηπιαπΙοπ{ἶοπ 
νι ογαβα]σοπα, απά 5 Ὀοίπα, ΡτοῦαΡ!γ, ἴἶνο ρ]ασο 
ψν]έ]νον πποδέ οῇ {Ίνοβο νν]ιο πο αἱ ἴπο ππητάοτ οῇ 
Ῥίορηοη {οο] τοίαρο, ο πΙπιΏοτ οὗ Ολτβίαπθ 
ννηβ Ικο]γ {ο Ῥο σοηβἰάσταβ]ο. ο ρτοαί νναβ {ο 
πι νοτῖτγ οἳ νο Δαπ]νοδγῖπα να χο (οτοίσ /ουνβ 
Οναί νου μον ουὐπιίεέοά {ο 1 ἀθότουν ἡμ αἱ 
πππίίοτη αργα]: α9 [ος Ἱπβίαποο πο αρργδβρδίοι 
ο νν]νπί να» οβίοσπιοᾶᾷ ἨΘΤΟΝΥ: οβροοἰα]]γ αἱ ιο 
νοη Ἠπ]ογ οἱ Ώαππαβομε, Ατοζαν, Κἰπρ οὗ Αταδία, 
να οἶίποτ, ποσοτάῖηρ {ο 8οππο, α ουν Ῥγοβο- 
Ἰψίο, οἱ αἲ Ἰοπμί ννης ννο]] αῇοοίοςὰ {ο πο φονγν, απ 
Ροπή το νο οκοτοῖκο ο Επ] απ λοτίγ ἵπ πρι 
ερίταα], οπ Όνο ρατί οῇ Εἶνο Βαπ]ιοάτίπη, 

5. Οµ νο κην]θοί οῇ ιο οοπνογκίοπ οῇ 5ὲ. Ρα], 
πονν τοσοτάοὰ Ὦγ Το, ἵ οπηποί ἴοο βίτοημ]γ τορ- 
τοπίο ιο Ἠγροί]οκίν οἳ οσα Γοτοίρη Τ]η9ο]ο- 



494 ΑΟΤΡ ΟΗΑΡ. ΙΧ. 4-.8. 

καὶ ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ" καὶ πεσὼν 4 

ἐπὶ τὴν γῆν, ἤκουσε φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ Σαοὺλ, Σαοὺλ, τὶ µε διώ- 

χεις; Εἶπε δέ᾽ Ἰΐς εἶ, κύριε; ὃ δὲ Κύριος εἶπεν. Εγώ εἰμι Ἱη- 8 

σοῦς, ὃν σὺ διώκεις" [σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. τρέμων τε ϐ 
καὶ Φαμῤων εἶπε᾽ Κύριε, τὶ µε θέλεις ποιῆσαι; καὶ ὁ Κύριος πρὸς 

αὐτόν "] ᾽Αλλὰ ἀνάστηθι καὺ εἴσελθε εἲς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήἠσεταί 
ε Ἱη[τα 55, 9, 
4 26. 19. 

σοι τἰ σε δεῖ ποιεῖν. ' Οἱ δὲ ἄνδρες οἳ συνοδεύοντες αὐτῷ εἴστήκεισαν Ἰ 
ἐννεοὶ, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, µηδένα δὲ Θεωροῦντε. ᾿Ηγέρθη δὲ 8 

ὁ Σαΐῦλος ἀπὸ τῆς γῆς ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, οὐδένα 

ρῖαπς, Ίνπο, Ῥαϊ]άῑπςσ οἩ {ιο οταἆς απά ΠαἰΏ ἀθγε[- 
ορεά νίενς οῇ Ώοε Ὠίοι, Εδα., απά Ἠαπιτη., Τ6- 
ρατά ια οἰτουιπηβίαποςϐ ΟΓ {16 ο.5θ α5 ὉΥ πο πἹθαΠ8 
πητασι]οιςδ; Ρα 45 Ρτοάισεά 8ο]εΙγ ὮΥγ οετίαῖη 
τοττίΠο παίωγαί Ῥ]ιαποπιεπα, νλὶο] ἴΠεΥ 5αΡΡοβθ 
Ἰαά 5ο] απ εῇεοί οἩ νο Π{σ]-ντουσ]έ Ἱπιαρίπα- 
Ποπ, απά 8ο αίτιο] Ὠιο αἰατπεά οοηεοῖεπος ο 
Θα], 38 {ο πἸακο Ἠἶπα τοσατά α8 α γοἙα]{γ, ναί νναβθ 
πιετε]γ ρτοὐάπσοεά ὮΥ {αΠοΥ. 1 Ἴανε αἲ Ίατρο σο0Ἡη- 
αἰάθτεά, απἀ, Τ (ταδί, (νοτοισΗ]γ οοπ{α(θά πί8 απ- 
{οιπάεὰά ποίοη ἵπ Ἠεοθηςδ. ΘΥπορ. Ῥιῇϊοο Τέ 
Ἰθτο {ο βαγ, εμαί Ῥαι1], πονγενετ ατἀεπί πηὶσηί Ὦε 
18 {οπιρεταππθη{, απάἀ υἰν]ιά 5 Ιππασίπαοη, εοιίά 
ιοί 8ο [αχ ἀθοεῖνο ἨΙΠιβε]{, α5 {ο δαρροβε (μαί επ 
εοπυεγβαξίοπι (το]αίεὰ Ὦγ Ἠίπι αἲ Ίατρο ἵπ Ἠΐς ερεθο]ι 
Ῥο[οτο Αρτίρρα) τεα]]γ {οο]ς Ῥ]ασο, 1 Ίπετο Ἰαά 
Ῥαεη Πο ΠΠΟΓΘ {απ χοθο Οοπιπιθηία{ογς {ε]] β. 
Απά 1ἱ ννοτο α{{ετ]γ Ιποοπαϊκίεπί νι (τα απά 
Ἰοπεδίγ {ο ἀτεββ πρ υὐυίά /αποῖες, απᾶ ππαπι[ασίατο 
Πίο ἀἰαίοσμο. ἈΒεβίάθβ, Ἰθ 15 85ο παϊπαίο ἵπ Ἠ]8 
ἀθβοτίρίίοη 5 {ο βαγ Πέ ννας ἴπ έιε ΠΗεύγειυ ἰαπ- 

΄ρπασε; απᾶ πο αἀάτεςς, 45 σίνοη πιοβί ἴἵπ ἀεία]] 
αἳ οἷ, 26., 18 α βοπιθν]αί Ίοησοπο,. Ίοτδονες, 
ΙΓ ]ιο Ψνθτο 8ο νοτκεά προπ Ὦγ Πΐς ον Ἠϊσ]- 
ντουσµίέ {εο]ίηρς, --- έιαί οου]ά ποί Ὦο νο οἳδε 
νι] Ἰ8 αἰίεπάαπίς: απά γεί 1 5 καἷὰ Ὠναί « Ώνογ 
αἱδο, βίταοκ ἀπὸ γη απίοπἰκηπιεηί, /ιραγά [νε 
νοΐσε, Ὠιοιρ]ι Πνεγ βαὖ/ πο οηθ.” 

Βοείάες, ΙΓ φωνὴ εοµ]ά ῥε {ακεη ((οαρ] πο ργοου 
αἲ 5ο] α 8οη58ο {5 οβίαρ]ε]οά) {ο ἀοποίο {ιωπάςτ, 
ν/]αί ννοι]ά Ὦο πποτο αὈδατά Ίνα, «  Τ Ἰνεατά α οἶαρ 
οΓ(μαπάετ δαηίπσ 1”. Απ 18 Γε]]ονν (τανε]]ετς οἨ 
Ἰθατίησ [ο ---- Ὕ]ναί 1 {ε εἶαρ, απἀ . πο οπ6 
[ννποπι σου] {νογ Ἰανο οτρεείεά {ο 5εο Ἰ ] ἵνετα 
πηνίο γη] αδίοπ]κηπηθηί. Ἀοτθονετ, φῶς 8 πο- 
ψνθτο α5οὰ οὗ ἠἰσ]πίπς; ποτ ἵν Ησηπίης αΠΥ- 
νηοτο απἱἀ περιαστράπτειν. ἘΙπαΗγ, Ὑηοιπ ννο 
πτο {ο]ά εναί Επί φῶς εχοοοᾶοἆ (πε Ὀτίρμίποςς οῇ 
Όιο παἆ-άαγ 51π, ον οαπ Τ Ὃο απἀοτείοοά ο 
Ιἱσ]πίπσ Ἔ]ο Ημ ννας ἀοπθί]οςς, Ἰκο (πα 
δόξα Θεοῦ Ρτοβοπίθἁ {ο ο γίουν οἳ 8έ. Ἀίερ]οῃ, 
ν. ὅδ., απά πιθαπί {ο τορτοβοη{ νο Αολιε]υύια]ε. 

ὅ. σκληρὸν ---λακτ.] τονοτυ]α] οτι, οοπι- 
ΠΟΠ α]κα {ο νο Ἠεῦτονν, ατοοΚ, απά Τα άπ. Ἴμο 
ννογάβ σκληρὸν ---- πρὸς αὐτὸν ατα ποῖ Γοαπά ἵπ α 6ΟΠ- 
εἰάοταῦ]ο παπαῦοτ οῇ Πιο Ῥορί ΝΒΑ. απά Ὑοετείοπε, 
Ιπο]αάίηπςσ πο Ἀντ, Ῥεβολίίο: ποτ η βονοτα] οἶία- 
ΠἱΟΠΒΦΟΓ ἴ]νο Ῥαίμοτο, πΟς {π {ο Εὰ. Ῥτ.: απά 1ου 
πτο το]οοίοά Ὦγ αἰπποδί ονοτγ Οτο οὗ οπιποποθ 
Ώγοπι νταρππας, Βοτα, απά τοί,, ἄοννη {ο Ῥηΐσα, 
απά Ψαίοτ. Απάτίσμι]ν, Γοτ ποϊννἡλκίαπά πρ να 
Ἠο]Ε πτσες Ἱπ άο[οῃορ οΓ πο ρα8καρο, ἴπθτο απ 
νο Π]ο ἁἆουυί Ενας 1 ννας Ἱπίτοάυσοά ᾖοπι Όο 
Ρατα]]οὶ Ῥάβασος αἱ κκ, 10. καν]. 14. Τι πα] 
ν/α]] νο οχροοσίο εἶναι {ο ἠηκίογίαπ απον]ά Ὁο Ίος 
οἰτουπηκίαπ{ἶα] Ἴγαή νο ρογκοπαί] παγγαίογ οΕ Γαοίς. 
ΎνΊνοη (1ο ρα58αρο Ἱη φΠοείίοῃ Ὕνας ὈτοισΏί Ίπ, Όπο 
ἀλλὰ νναβ8Ητο {ο ος ο]οσίθ 35 ννογβο Όναπ µ5οἱθβς. 

Τ. εστήκεισαν ἐννεοί.] Α5 ή βεεπις αἱ νατίαποθ 
ντι πα νΥγογάς πάντων καταπεσόντων ἡμῶν εἷς γῆν Τη 
Όιε αοσοιηί ο{ Ἠΐ5 οοπνοτείον ὉΥ 8. Ρα] Ἠήπηδε][ 
ίο Αμρτῖρρα, Λερ αχνΙ. 14. βεγεταὶ εκρεά]εηίβ 
πανε Ῥεεν ἀεγίδεά {ο τεπιονε ἴἶνο ἀἴβοτεραπογ. 
Τε πιοδί αρρτογεά οπε ἵδ Οναι οὗ Ὑα]]α απά οἱἷι- 
6Γ8, ο 51Ρρο8θ αί (116Υγ Ἠαὰ Πτςί {α]]επ ἀοννπ 
απά (πεη τίδεῃ ασαΐῃ. Βαί (πουρ]ι Ες 18 ργε/εγα- 
Ρίε ἵο Ὠναί οὗ Ώεζα απά οἴπετα, Ὑνπο τοππονε ἴἶθ 
ἀϊβιου]ίγ Ὦγ αἰπιορί .. Όιε εἰστήκεισαν, εκ- 
ΡΙαἰπίηρ 15 1οεγε; Υεί Τϊ ἵ5 Παῦ]ε {ο βεγεταὶ οὐ]ες- 
Ποπ, Ὑμ]ο] Ἰ Ἠαναο υτρεὰ ἵπ Ἐςθοεεπβ. ΒΥπορ. 
Τ]ο ὃθεί κο]ίίοπ πιαΥ 6, {ο ΒΡροβο Οιαί Ῥαυ[ς 
οοπιραπίοης αἱ Πτεί αίουά [απεά απ παπίε ννῃ α- 
(οπ]κμππθηί ---- απά (ποπ, βίτισ]ς νι αννε αἲ να 
ΏλεΥ τερατάεά α5 Ιπάϊσαίϊπῃ {πο Ρτεκειιςς, Ἠονγευ- 
εΓ Ἰηγ]κίθ]ε, οὗ α εαρογπαίαταὶ Βείηᾳ, {01 νι 
Ειεῖγ {ποεβ {ο ἴἶιθ απά, αξ Θα] Ἰαά ἆοπο. 
Ἐννεοὶ, “' ππαία,” απά, Ὦγ Ἱπιρ]σαίομ, 8επεε]θβα. 
Τ]ιο νγοτὰ ἀοποῖος ποί Βὸ ΠΙΟ] 0Π6 Νο ἶς ἀθα(]- 
τπίο οὗ νε παίητα] [πο] οἳ 6ρεεσο] οι Ἠεατίης, 
. οπε ἵπ νποπα Πέ 18 δαερεπἀεά, ος λαδνμμήκη 
οί. 
---- ἀκοίοντες μὲν τῆς φωνῆς.] Τη 6δοπῃς αἲ νυ 

τίαπος ψη( ἴο αποοουπέ αἲ αχ]. 9. τὸ μὲν φῶς 
ἐθεάσαντο, τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός µοι. 
ΟΡ νο νατίους πιοάες οῇ τοπιονῖηᾳ πο ἀΐβδοτα 
ο (5ίαϊεά απά ἀϊδοιβεεά ἵπ ῬεοεῃΒ. Ἀγπορ.) 

ο πιοδί βαΏἱε[ιοίοτγ οπθ ἵα {ο ἴπκο ὕἤκουσαν 
να Οτοῖ., Βοψγοτ, Υαἰεκ., Ώουτεί, Κππ., απά 
Ῥοε]μ]θις., ἵΠ {6 86Π56 μπαεγε[οοᾶ, α εἰρπίβοαίοη 
οΓ έἶνα ννοτά οβΏίεπ οσσουττῖης ἵπ "ιο Ν. Ἔ. Τηῖα 
εἰσπίβοαίίοπ, απἀ αἱ5δο νο οοπβίτασοἨ, ἶ9 Γουπὰ 
κοπεί πῃες ἵπ {να (αβείσα] νντ]ίθτς, απἁ οΏεῃ ἵῃ 
Όιε ΤΧΧ. Όπο οεγή/ αρροκίίε εχαπηρ]ο ουν] εα[- 
Ποθ. (επ. χἰ. Ἴ. συγχέωµεν αὐτῶν τὴν γλῶσσαν, ἵν 
μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον. 
ΤἼ6γ Ἠθατά {νο φοαπά ο Όνο νοῖσθ νμίο] α- 

ἀγοφεοά δα], ---- Όυί ἀῑά ποῖ, 1 εεσπις, θα] πη- 
ἀαγκίαπά {πε δεπςε ΟΓ νν]ναί Όιευ Ἰδατὰς οἴ]νοτ 
{τοπι ἱπιρετ[οοί αοφπαἰηπίαπος νΤὈν Όνα Ἠούτουν 
Ίαησααρε, ος ταί]νετ Ῥεσσςδο νο ννογάς ννου]ά ποε 
{ο ἔεπι οπττΥ Ὠιοῖτ πιθαπίησ 5ο Ρ]αϊΠ]γ, ας {ο εθ 
οοπεείθῃοςθ-βτίσκονπ ῬΒαπ]. Ῥοβείρ]ν, ίσο, Όνα 
ν/οτάς παῖσηί ὃο Ρτοπουποσθά ἵπ α Ἰού/ {οπθ, 38 
πιοαπί οπ]γ Γοτ Ῥαπ]. 

8. οὐόένα ἔβλεπε.] Ἱ. 6. πεϊἸοτ «εκ, νν]νοπη ο 
ορεποά Ἠή8 9Υ68 {ο 566, ποτ 6ΥοΠ 5 οοπιραΠΙοΠΒ 
---ἴπ Γιο, Ίο να πα. ἛΤηαι οἩ τησ απἀ 
ορεπίηᾳ Ἠ]8 6Υ65, ηο Ἰαά Ἰο8ί {ης ρούνοτ οΓ εοοῖησ 
απη οπε, νλείμετ ος οτ Ἠΐς οοπαραπίοης, 18 αἶφο 
οἶσοατ [οσα χχΙ]. 11. ὡς δὲ οὐκ ἐν έβλεπον ἀπὸ τῆς 
τοῦ φῶνος ἐκείνου : Ὑηοτο, (οπι νο οοπίοχί, ἵέ [8 
οὐνίοις επέ μα 8οηςο ἶ5: “ Μανίπς Όσοι Ὀ]πάεά 
Ὁγ Οναί σ]οτίους ση.” 
Οπ νο Ὀπάποςς οὗ Θα] νο Οοπιπποπίαίοτε Ὦδ- 

Γοτο πποποπεὰ ασαϊπ οχοτί [Ἠεπικο]νος {ο ες- 
οἰπάο αἲ] εαρογπαϊαταὶ ἄΡΟΠΟΥ; Όπί ἵπ ναίπ. Βεο 
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«9 ἔβλεπε᾽ χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἲς «αμασκόν. Καὶ ἦν 

10 ἡμέρας τρεῖς μὴ ῥλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. Ἐν δέ τις µα- 

Θητὴς ἐν «{αμασκῷ ὀνόματι Ανανίας 
Δ ο Δ 4 ς Π 

χαι ΣιπΠὲ προς αυτον) ο Ίυριος 

ς - ες ; ς ’ 
11 ἐν ὀράματι ' Ανανία. ὃ δὲ εἶπεν Ἰδοὺ ἐγὼ, Κύριε. ὉΟ δὲ Κυριος 

πρὸς αὐτόν" ᾽Αναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐ-- 
- . 3 - 3 ι ΄ ά 3 3 

Φεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ιούδα Σαῦλον ὀνόματι, Ταρσέα" Ιδοῦ 

) ἵ ὶ εἶδεν ἐν ὃρά κνὸ ον ᾽ανανίαν εἶσελ 19 γὰρ προσείχεται, καὶ εἶδεν ἐν ὀράµατι ἄνδρα ὀνόματι -4νανίαν εἰσελ- 

13 Θόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα, ὅπως ἀναβλέψη. ᾽Απεκρίθη δὲ ὁ 
- 3 - Μ 3 Π 5! 

᾽νανίας Κύριε, ἀκήκοα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ανδρὸς τούτου, ὅσα 
. ς κκ τ 

14 κακἀ ἐποίησε τοῖς ἁγίοις σου ἐν Ἱερουσαλήμ” καὶ ὧδε ἔχει ἐξονσίαν 
- . - ’ η) . Ι ’ 

παρὰ των ἀρχιερέων, δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄγομά σου. 

16 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὃ Κύριος Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς µοι ἐστὶν 
- [ή ’ - , . 

οὗτος, τοῦ ῥαστάσαι τὸ ὄνομά µου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων, τ1ῶν 
3 - ” 32 κ Γ -”. 3 

16 τε Ἰσραήλ. Ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός 

µου παθεῖν. 

Έοοεπς. Ἀγπορ. Τηε πιοδί Ρἰαισίδίε νθυν ίακεηπ 
οἩ ἐ]ναί Ἠγροί]εςίς, ἶ5 {ο οοηδἰἀετ 1ΐ α5 α {εΠΙρΟ- 
ταΤΥ απιαμγοκίςε, 38 ἴἶε πηθάῖσα] Ὑτίίετς σα] 15, 
εαεἩ ας ἶ5 Ἱπάποεά ὮΥ οχοθ5- οἱ Ιρσμί, Της, 
Ἠονγ6γοτ, Ἰπγοίνες πιοτο ἀῑβιου]ες ἔΊιαἨ ἴθ «ΟΠ]- 
πιο νίενγ, απ Ίθαγες Ίεια ππφο]γεά. Ἐοτ 1. πουν 
18 Π οοπεϊςίθηίέ νηέῖι νν]λαί σνε τοαά Γιτίπετ οἩη, --- 
Ειαί οεαίες Ἰαά στονη οὖετ ινε εγες{ 2. Τη 
απηαπτοβίς 15, α5 νου Ώινεπιξε]νες αἁπιτ, απ αΠες- 
ποτ νο Ἰαδίς Ὀαί α Όεγη /οτέ πια; Ἠπετεαθ 
Φα] Ῥ]πάπεςς οοπΗπαεά αΌοιί ἔΊγεε ἆαιβ. 9. 
Ἠονν ατα ννθ {ο 4οσοοιπί {οτ α Ὠ]πάπεςββ, 5ο οοπι- 
Ρ]είο αξ {ο Όε αοοοπιραπἰθεἀ ΓΗ δοα[ες οΥεί ἴθ 
εγες, Ἰθανίηπσ Βαμ] 50 800, --- ἨΥ, Ἱπιπιεάϊαίε]γ 
ος Απαπίας)5 Ἰαγίης Ἰή8 Ἰαπάβ οη Ἠϊπι. 4. Ηον 
19 {έ ελαί αι) αἴοπο, απά ποπε ΟΡ 5 οοπηραπίοης, 
ν/ας βίτας]ς νι 0119 απιαιγοδίς 7 
Τε ἐζήτει χειραγωγοὺς αἲ Λεία ΧΙ]. 11. πιαγ Ὀθ 

ο ιν Όνε χειραγωγοῦντες αὐτὸν εἰσήγαγον 
Ἠετε; α οἰτουπαβίππος {πίπούάιοεά ἴο ουν π{ίε 
Ῥ]πάποφς, απἀ νν]ήοὮ ο εν οσσΓβ ἵπ πο Ο]αρεῖ- 
σα] ννγίέοις. Τί εἰοπ]ά 5εεπι (ἶιαί ἵπ {πε ϱ85ε ος 
Θα], 38 1η Εἶναῖ οὗ Ε]γππας, λε Ῥ]ήπάπεβ να» ποί 
οπ]γ ἱεία[, Όαί (ηρίοαί απᾶὰ οπιυ]εππαίίσα]. Τη 
να ἔοτιποτ οπβο Ἡΐ να ρτοῦαῦΙγ πποαπί, ὉΥ νν]ι- 
ἁτανίπᾳ 8 αιοπίίοη {τοπα εχίεγπα] ΓπουρΏί5, απᾶ 
ἑατπίησ Ένεπι Ἰπννατᾶ, {ο {ανουτ τεβοοίοη απἀ 
ϱε]){-οχαπήπαίοῃ, απά ενας 1επᾷ {ο τερεηίαπςθ. 

9. τρεῖς] νε πεεὰ ποί απἀετείαπά (Ἴτθο 
4αγς, Ὀυί αρ Οναί απποησ ἴπεεο (ητου 

ἴ8 {ο ὃς τεσκοπεά Ειαί ο νήσο] αἱ τεπο]ι- 
,απά ΟΌναί οη νυμίο] Απαπίας οππηθ 

{ο πα απᾶ τοπιονοὰ ή Ῥ]πάπεςς. Της νο 
Ἡ ἵ9 ααἰά ναί ΟἨίκέ ννας ἵπ ιο βορ]οῃτο {εγρο 
ἆαγα, νο ἆπονν, Πέ ννα», ἵπ [ποι, Ῥαί οπθ ν]λο]ο 
ὅπγ απά α ρατί οἱ ἔννο οίΊχετ. 

---οὖκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν] Ίο πες, ἵπ ΑΠΥ 
οὔἶνατ οπκς, απἀεγκίαπὰ ή οὗ οχίτοπηο αΏβίίποποο, 
Βυι {ο αρροφο Ἡ Ίιργο (νν βονοταὶ τοσεηί Οοπι- 
ποπ πίοτε) Ὕετο απ ππνατταπιαθ]ο ἰοιρργίπσ οῇ 
νο προ αν Ἰπάσοὰ 1 πποβί οῇ νο ῥπ8βαρος {ο 
νή ον εν Υ πα οχαπηρ]ον οὗ θἡ Ἠγρετρο]ο, 
πα 1] ἕσγτη (ἰοπερίρίε [πβίηρ να νοτΥ επία- 
Ρίο απάας 5αα]ν πε ανν] γἱκαάσοη, νήσο] 
Ἡς οσπ]ά ποῖ ἆπον νου]ά ονον ὃς τοιπονοᾶ, Ἱῃπ- 
4οοὰ νο ἔσττον απᾶ τοπογνς ο [ο], απά νο {οίπ] 

ση ο Ἠα πε πᾶ ση α Πο απ ΠπΟΤΠΦΠ {ΟΙ 
ευυ]εσε, νι ενα οκοτείκο οἵ κε]{-οκαπιίπαίζοη απάὰ 

Ἴνον. 

εατπεβί ΡΓαΥΘΥ Γος πιοτογ απἀ Ρατάοπ, Ἱγοι]ά Ίδανα 
Ἠίπα πο ΙποΙπαοπ {ο εαί απά ἀτίπ]ς {ο ἐιε ἐἶπε 
πποη{]οπεἀ, 6Υεπ Ἰαά ποῖ Πῖ5 Ὀοάγ Ὀθδεπ {οο ἀῑδοτ- 
ἀεταὰ {ο αἀπαῖί οἱ Πέ. 

11. Εὐθεῖαν.]Ἰ ἵ Ἰανο 5ο οἀ]ίεά, νυν] Ῥετα, 
Ἰλαίς., απἀ οίμοις, {ο εὐθ., Ὀ6οααςε {πε νγοτὰ 8 
ενἰἀεπί]γ α εαὐκίαπίίνε απά α Ῥγορεγ ΠαΠῃΘ. 

---Σαὔλον ὀν.] 39. ἄνδρα, απά Ρετ]αΡ5 καλοίµε- 
ΤἨε ΠιαΠΠπεΓ ἵπ ΠΙΟΣ Φα] 15 πιεποπθά 

Ἠστο απἀ αἲ νετ. 10., απ]ίε ἀἰδοοαπίεπαποςς ἴθ 
οοπ]εοίωτο οἱ πΙαπΥ τεορηί Ἐοτεῖση (οπιπιθηία- 
ἴογ8, ἐῑλαί 3αα] απά Αἠαπίας γ/θτο ασφπαϊπ{θά νν]ί]α 
θαο] οίετ. 1 Ἰανε, ἵπ Ἠεσθῃς. ΒΥΠΟΡ., βΠούνΏ 
Ἠουν απ{ουπάεἆ 19 {Πῖς ποίίοπ. Ίπάφεά Τούν ππαΠΥ 
ἀϊβιοι]{ῖο5 ατα ογεαἰεά Ὦ} Όιε αἰίεπιρί {ο τοάιςθ 
ευοετγ (]ήπς {ο (6 Ἰευε] ο «ΟΠΙΠΙΟΠ οσσιττθηςθ, 
ΟΥ ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΕ ὮΥ ενεπ αἰεπιρίίπσ {ο ὑπεγπιία ἴἶιθ 
παίπτα] απ {πα Ανάν νε ἅ 

--- προσεύχεται] ἵ5δ ρταγίησ, ΠαΠΙΕΙΥ, {οτ Ρατάομ, 
απά ἀε]ίνεταποῬ {Τοπα έλα ]αδί Ἱαάσππεπί οἱ (οά, 

19. ὅ Αν.] Α Γεν’ αποϊοπί Μ35. απά οατ]γ Εάά. 
οπη{ ο Ατίο]Ια, νΠΙο ἶδ οπποθ]]εᾷ Ὦγ αἰπιοςί 
αἱ] Εάῑίοτς {οπι Μαϊ. {ο Ὑαίοτς ας νν]λοιὲ 
ΤΘΡΟΠ. ᾖΠ5 Ιηδογίίοπ 15 αρτοοαῦ]ο {ο εἰτίοί ρτο- 
Ῥτίθίγ. 9ο ΜΙά41. ατ. Α.Ο. ἵν.. Απά 19 βατ 
πἹοτο ἸΚκε]γ ναί Πιο Ῥοπίθες αλοι]ά Ιπαάγοατίοπ!]γ 
οπιέ νατ Ίπιδργί Πτ. 

---τοῖς ἁγίοις σου.] Α ροτῖρ]ταθϊς εἴππρ]γ ἁαποί- 
Ίπσ Οιγίφίαπα, 15 ἴ]ιο ανν ννοτο βίγ]οά σου ηρ. 

Ῥοιμ αχκργοβδίοπ8 ἀοποίο νν]ναί 18 «πρροφεᾶ {ο ῥο 
Όνο σᾳ8θ ἵπ Ρ6ΓΒΟΠΒ 5ο ἀθείσπαίεᾶ, απά εαρσοερί 
νν]αί Γ16Υ οισ]ιί {ο ᾖῥᾳ6. 

14. ὧδε] “«ἴπ Οής ρ]ασθ.. ΑΦ Που. χΠ], 4. 
16. σκεῦος ἐκλογῆς.] Α Ἠευταίβπι {ΟΥ σκ. ἔκλε- 

κτὸν, ἃ 6Ίοβθ πιδίγπιοπί {ο ννοτ]κ ΠΙΥ ΡΙΤΡΟΒΟΒ. 
Έου ιοιισ]ι σκεῦος (48 αἱκο (ο Ἠοῦ. Ψ ὴ) Ρτοροτ]γ 
ἀεποίθς απ ε/οπιή!, ος ρΐρορ οί Γιγπίηγα, γαι, Ἰ]κο 
᾿ ὃ ἵπ Τα, ΕΙ, δ., ξ βοππε(ίπιον ἀοποίος ὀργανον, 
ἵπ Ὀοε]ι Πές Πίστα! παπά πποαρ]οτίσα] 9οηβο, Ἱ. ο. ἃ 
Ρ6ΓΛΟΠ ννο]] αὐπρίθά {ο Ὠνο οχοομ {ο οῇ ΠΥ ΡΗΓ- 
ϱ8ο. Τη ΡοΙγῦ, οιοὰᾷ Ὦγ (τοί. Δαμοκλῆς δὲ 
ὃν ὑπηρετικὸν σκεῦος, καὶ πολλὰς ἔχον ἀφορμᾶς εἰς πραγ- 
µάτων οἰκονομίαν. 

-βαστάσαι.] ΊΤἼνοτο ἵ α εἰσπίβεαίο ῥγασπαπα, 
νο ννοτὰ εἱρπ]θγίηρ ἴο σατΥ [Του] παπά Ἱπακο 
ΚΠΟΝΝΗ, 

16.. μας ἆσον ποῖ αοἴπα]]γ Ὀἱά Απαπίας [ο 14γ 
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᾽Ιπῆλθε δὲ ᾿νανίας καὶ εἴσηλθεν εἲς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾽ 11 

αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπε' «Σαοὺλ ἀδελφὲ, ὁ Κύριος ἀπέσταλκέ µε, (Ἰησοῦς 

ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἴρχου) ὅπως ἀναβλέψης καὶ πλησθῇς Πνεύ- 
µατος ἁγίου. Καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ 18 

λεπίδες, ἀνέβλεψέ τε παραχρῆµα καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη καὶ λαβὼν 19 

τροφὴν ἔνίσχυσεν. ἘΕγένετο δὲ ὁ Σαῦλος μετὰ τῶν ἐν «{αμασκῷ µαθη- 

τῶν ἡμέρας τινά. Καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσε τὸν 50 

Τ Χριστὸν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Τἱὸς τοῦ Θεοῦ. ἸἘΕξίσταντο δὲ πάντες οἱ 51 

ἀκούοντες, καὶ ἔλεγον" Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν Ἱερουσαλὴμ 
, .. τ - ΄ 

τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο” καὶ ὧδε εἲς τοῦτο ἐληλύδει ἵνα 

δεδεµένους αὐτοὺς ἀγάγη ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς; «Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐγεδυ- 59 

ναμοῦτο, καὶ συνέχυνε τοὺς Ιουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν «{αμασκῷ, 

συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὃ Χριστός. Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι 53 
Σσοτ. 1. 85. ἱκαναὶ, συνεβουλεύσαντο οἳ ᾿Ιουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν '  ἐγνώσθη δὲ τῷ 34 

Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν" παρετήρουν τε τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ 

Π8 Ἰαπάς προπ Θα]: Όαί εμας ννας ὑπιρ]εᾶ, απὰ 
Δπαπία» οοιυ]ά ποῖ Ραί ρετοείνο {ναί έχε αΠαἰτ γναβ8 
{ο ἴακο Ῥ]αος ἴπ οοϊποϊάεπος γη] ινα γἰδίοι, 
Ηεποο Ἰο {619 βαα] (αί πο Τ,οτὰ Ἰναίίι επί Ἰήπα 
{ο ναί ραχροβο. 

17. ὅπως πλησθῃς Ἡν. ἆγ.] ὁοδις Ἰαὰ ποί Ιπάεαά 
(οἱά Απαπίας ἐς, Ὀαί Ἠο ννα]] Ἰκπονν Τί ννας ἵππρος- 
βἱρ]ο Ειαί Φα]. οοι]ἀ Ὦο αὖ]ε (ο οβεοί ναί Ἰθ 
ν/αβ {ο εβεοί ννίμουί α οορίοιφ ε[ακίοπ οϐ Ὠια 
Ηο!γ Βρίπέ, ννηίσ] 19 Ἱππρ]ίεά 1Π πλησθῃς. 

18. εὐθέως ἀπέπεσον ----λεπίδες.] Ἰιαί Ὀαί 6ρετ- 
πιαέαγαί Ῥονέετ οοι]ά ρτοάασο ες Ί Τι 18 ριΙαῦ]ε 
{ο 8εθ {ο πιἰεταῦ]ο αἰταῖίς {ο νν]]οἩ Ώνοβο Όοπι- 
πΙθΠία{ΟΓΒ ατο τεὐνοςθά, Ὑγ]ο θε] {ο αοσοαπί {ος 
Όι]5 οἩ παίιγαί ρτϊποῖρ]ο8. ἨΝοίίης οαπ ὃς Ρ]αϊη- 
ετ, ἴπαπ ναί Ῥέ, Τωαίκα πιραπ» ἴο τοργεβεηί ο γθ- 
ππογαί οἳ νο Ῥ]πάπεςς, α5 Ίο Ἰαά ἆοπο (νο ἑπ[ίο- 
έἶοπι ο 1, α5 δρογπα γα. Τ πιαΥ πο, Ἀοννενετ, 
υο πα Ί655 (τας Εναί Όχογο 15 α ἀἰβοτάετ οἱ τι 
6Υ6Β, 5οπιοίίπιος οοουττίης ἵη ἴἶο Εαρί, οπ]]εά 
λεύκωμα, Ῥτούισαά Ὦγ οογίαϊπ ἨΙΙΠΟΣΝ 1Π {πο ογο8, 
νλλοἷ Ροσοπαϊηςσ οοπογείο, ΓΟΤΠΙ 8 1ὲ ννοτο βοἄ]θΒ, 
Τ]νας Ἀομ]εις. το[οτα {ο Του. Π. 9. απά νὶ. 10., 
απά οἷίος Του. κΙ. 195. καὶ ἐλεπίσθη ἀπὸ τῶν κανθῶν 
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τὰ λευκώματα. 366 Ἐ9θβ.(Ώσοῇ, 
Ηιρρ. αρ Βυΐ 05, α5 Τ Ίδεατη, 9 α ἠὐπισεγίπς 
ἀϊκοτάοτ,. Απά {ο Ὀτίηρς Τί οἩ πάάεπ]γ απά νν]ι- 
ουἵ α παιτα] οπ.5ς, παπά {ο Τοπλονθ 1 αιάάσπ]γ 
απά αἰίκο ννλουί α παίατα] σαμ5ο, σππποί Ὀαί ος 
ππγασμ[οις. 

19. ἡμέρας τινάς.] Νο οργίαἰπ ἆαγβ, Ὀαί δοπιε 
ἀαγ5. Όπ νο οἩτοπο]οσίσα] ἁῑ[ῆοα]ίγ βαρροβθεά 
ιο ο Ιπνο]νοά ἵπ Ες απά ο Γο]]οννίης νοικο8, 
εοο Νοίς ον (1, 1, 11. 

20. Χριστόν.] 19 Μ55., πιοβί οὗ νο Ὑοτείοπ, 
απά Ἱτοπας, Ἠπνο ᾿]ησοῦν, νμ]ο]ι 19 ρτο[οττοά ὮΥ 
(τοι. ΜΗ, απά Ῥοηψ., απά οὐμοά Ὦγ Οτίεεὺ., 
Κπαρρ, απά Τΐμη., ἐν Τεν εἶνο αρρτοβαίοη οὗ ΜΙ- 
οἸαθ]]ς, ΛΤοταςβ, Ὑα]οκη., Ἠοβθμπ., απάἀ Καῑῃ, 
Τ]ο ρτο[ίοτοησο, Ἠοννονθτ, β6ΘΠΙΒ ἆπθ {ο Χριστὸν, 
5 μοίης ἴἶνο πποτο αἱβίοιίέ τοπάίπα: Ὑνηογθας νο 
να ν μιά Όνο είαππρ οῇ πως προμ. ἴε, 
Το οοτταρίίοπ πιαγ ο ατ]θα(οά το Ἴοβο γνηο 
αἰαπιυ]οὰ αἲ τὸν Χρ., ἰακίηῃ Τί οη]γ {ο ἀοποίο ἴἶνα 
βππιο (πΐπρ νι ὙΥἱὸν τοῦ Θεοῦ, απά ποῖ Ὀοῖπα αννατο 
Όναί τὸν Χρ. ΠΙΑΥ Ὃο Γογ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν; απὰ 
Οναί Οναί ἵς αοπιοίπηος οπ]γ α Ρ/0Ρ2Ρ παγιε, ΘΝΘΠ 
Ἱπ (ο (1οερε]ς απά Λοίς, 45 Ἰα8 Όουῃ ρτουθά ὮΥ 

Βρ. ΜΙάά]. 9ο Νοίο οη Ματίς χὶ. 49., νν]γετο ης 
οὔβεγνθβ, ἴναί “(νο ϱΟΠΙΠΙΟΠΠΕΕΕ οῇ πο ΠπΠηΘ 
1 εδις απποησ {πο ον Ὀοί τεπάετεά απ αἀαἰίοπι 
ΠΘΟΘΒΔΛΓΥ, απά αἶθο οοπίτίΌαιεὰ {ο πο ρταδιαὶ 
ει ης Π(πί1οη οῇ Ὠναί αἀάΓίοη Γοτ νε τεα] Πας.” 
Τ]α5 αἲἲ οὐ]εσίοη ἴ9 τεπιονεά, Χρ. Ὀείπρ εφιῖῦα- 
επί {ο ᾿Ιησοῦν. 

23. συμβιβάζων] “΄ ονἰπείης,” π9 ἵη 1 Οοτ. Π. 16. 
Συμβιβάζειν ῬΡτορετ]γ αἱᾳηίβος {ο ρα {οσεί]εν, 38 
οατρεπίογς) νοκ. Απά αἶποῬ Ίνα νυηο Ῥγουοε ΑΠΥ 
Όήπσ ἀοεΒ 1 Ὁγ απονίηασ ἴἶνα οοπποχίοῃ, απά ἵτα- 
οἶπς νε οαίῃ οῇ ΓαοίΒ οἱ Γτοπκομίηρς, 50 1 οοΠΙΘΒ 
{ο πισαπ {ο ἀεπιοπκίγαίε, ἃ 86Π86 νΠ]οἩ οσςΓ8 1π 
1 Οοτ. Π. 16. απά βοππεππες ἵπ πο ΤΙ ΧΝΧ.; Όαῖε 
ΤΑΤΘΙΥ ἵπ νο (]αβεῖσα] ννγιίθγς. “ὉΟ Χριστὸς 5ποι]ά 
νο τοπάοτεά “' ἴιο Μεεεία]ι ς  Γοτ Ἠθτε ἵ 9 Ρ]αΐη- 
1γ απ αρρείἰαίζοε, ἀεβοτῖρίίνο οἱ ναί ο[ῇος. Θεο 
Ἰοίθ επρτα ν. 90, : 

34. ἐγνώσθη ----αὐτῶν.] Τηϊ οἶπαςο ρεγιιτος 
Όιο οοηδίγαςοΓίοἩ, απά ἵ8, πετο[οτο, τεπιονεὰ Ὦγ 
Όιο Άγ. Ὑοτείοι απά λαο, απά Ρ]ασοὰ αΏοτ 
παρετήρουν --- ἀνέλωσι. ἜΤ]αἱ, Ἰοννδνετ, ἶ5 βοατοε]γ 
π]ονναῦ]ε, 6υεῃ ἵπ α Τγαπεἰαίοπ. ἵπ Ῥγείετεποε 
{ο εαρροδίησ 8ο Υθτγ Ἠπητε] α ἱταπεροείίου, Ἰ 
ννου]ά το Όνο οἼπαδα νηἩ ΛΕΡ. Χθννο., 18 ρᾶ- 
τοηίμοβίσα]. Βιαί (Ίβ παρετήρουν ἵδ Ὀτουρ)ί Ιπίο 
Όε ο]οβθεί οοπποσίοη γη οἱ ᾿Ιουδαῖοι Ἡ9 155 Χοπι- 
παίίνο, Απά νο εἰαίοπιοηί ταης οσπη{ος {ο ναι 
η 5 Οοτ. χὶ, 9. Ὑν]οτο Βτ. Ῥα] 8αὖς πο Όναξ {ο 
ὧειος, Ὀσί ἴαί Όνο φοἰάίρηα οἳ Όνο Ἐνπατοῃ οϐ 
Κίπρ Ατοίας οοουρἰθά ἴἶνο ραίες, ναί νο πηρ]νε 
πο ϱ8οαρθ. Άοπιο Οοπιπεηία{οΓς, ἰπάρος, (18 
Καῑη.), αξοπιρί {ο τοπιονο Επίς ἀἴποτοραπον Ὁγ 
εαρροβίπᾳ, οἰέδνος Όναί Όιο Ίδννε παν Ὁς κα]ά Το 
Ἰανθο ἆοπθ το]αί εν αἰα, Ὦν αποίιεν, 11ου. Ἰανίπα 
δσσεκίεά νο ἐπίπσ: οἵ εἶναί νο 1 ονής ὮΥ Όνο αἲἰ- 
Ονοτῖίγ οὗ νο Ἐηπατο], νγναίσμεὰ νο ραϊος ἴπ 
οοπ}πιοΓίοπι ποῖ(]ι ἔἶιε «οἰάίεγα. ΟΡ Όνεςο νο φο]ι- 
Ώομβ ο φεεοπά ἵς Ῥτοβοταδίος Ὀαί ξ πιαν ο 
ἀουδίθά νν]νοί]νος 1έ Ῥο οἱ(ο καἰἰαζασίοτγ. 1 πνου]ὰ 
ταί]ογ Απρροβθο (αί οἱ ̓ Ιουδαῖοι 8 πο νο ἴτας 
Νοπιίη. {ο ; Ὀαἳ ταῖ]νος ἄνθρωποι απάςτ- 
είοοά, Ὦν α Υ6ΓΥ ΟΟΠΙΠΙΟΗ εἡ1ρ8, Της Όλο 
τηΣΥ ὃς ϱχ 38 ἵΓ νο νοτὺ Ἰναὰ νθοι ἵπιρετ- 
φοπα], Α Ὑναίο] ννας βεῖ αἱ νο ραΐος, ἰμαί Ίο 
πη]σΏί Ὦο αρρτομοπάσά. Τα 1ο 
κ] οο οΠοσιπα]]ν τοπιονοᾶ, Τί να πο 
Όναί Όλο (ουγετπος οῇ (ο οἱ εἸνου]ά εαῇετ α Γενν 
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25 νυκτὸς, ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσι ' λαβόντες δὲ αὐτὸν οἵἳ μαθηταὶ νυκτὸς, 

96 καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους, χαλάσαντες ἐν σπυρίδι. ΠΤαραγενόµενος δὲ 

ὁ Σαῦλος εἰς Ἱερουσαλὴμ, ἐπειρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς' καὶ 

9] πάντες ἐφοβοῦντο αὐτὸν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶ μαθητής. Βαρνάβας 

δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν, ἤγαγε πρὸς τοὺς ἀποστόλους" καὶ διηγήσατο 

αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδε τὸν Κύριον, καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ 
ω « - ώ 3 3 ” ε] 3 

98 πῶς ἐν 4αμασκῷ ἐπαθῥησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ ἣν µετ 

αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ παῤῥησιαζό-- 
ο. υ ” , 3 νφλδ” / ιν ’ Δ τ 

29 µενος ἐν τῷ ὀνοματι του Κυρίου Ίησου ' ἐλαλει τε καὶ συνεζητει προς τοὺς 
. 2 3 -ᾱ 3 , ͵ 5 

8) Ἑλληνιστάς ' οἳ δὲ ἐπεχείρουν αὐτὸν ἀνελεῖν. Επιγνόντες δὲ οἳ ἀδελφοὺ 
΄ α, 8 3 ’ ] Φ ΄ να 3 Γι 

κατήηγαγον αυτον εις Καισάρειαν, καὶ ἐξαπέστειλαν αυτον εἰς Ίαρσον. 

Ίαγ]εςς {οτείσπετθ φρουρεῖν τὴν πόλιν, Ἱ. 6. τὰς 
πύλας. 

35. καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους.] Ὠοάἆτ. απᾶ Ἠγακεί. 
{ταπε]αίε, “' Ὁγ {με 5ἱάε ο{ πε γγα]],. νΥμΙο] ἶ5 αἲ 
Ἰθεαξί πιοτε ρετερίσσοις ἴΠαη οΙΣ ΟΟΠΊΠΙΟΠ γΥθΙΒίΟἨ, 
δή δε να]. Τε 18 ποῖ 645Υ, ΠΟΥΝΘΥΕΣ, {ο 5ε6 
Ῥουν 15 οοσ]ά Ὃο ἆοπε; απἀ {οπι α οοπιρατίδοη 
νήτῃ ια Ρατα]]ε] ο αἱ 2 0ο{. χἰ. 90. καὶ διὰ 
θυρίδος, Τΐ 15 Ρ]αἶπ Ὠχαί διὰ πεαδί Ἠθετε πἹεαΠ {ιγοις], 
1. 6. Ὀ} απ αρετίατθ. 3ο Ίμακο γ. 19. διὰ τῶν κερά- 
µων καθῆκαν αὐτὸν, απᾶ εἰκενμετε. ΤΠε ΡΠΙ]ο]ος- 
1σαὶ Οοπιπιεπίαίοτς Ἠετο Γαἲ] ἃ5: Ὀαί 1 Ἠανο ἵηπ 
ἘΏεοεῃς. Βγπορ. εαρρ]εά Όιε ἀεβοίεποΥ Ὀγ οἶία- 
ἄοης {ποπ ΑγἱδίορηΏ. Ὑεβρ. 904 απἀ ὅτν., Αίπεη. 
Ρ- 214., Ῥαερ]μαίας ᾧ 9. απά Ῥτοςορ. Ρ. 1556., 
πεπος 1 αρρεατε 8 να οιεπ ἆοπο. 6 ατθ 
πο, Ἀονγενετ, {ο απἀετείαπά Ὦγ πα θυρίδος αῦονο 
πιεηίίοπεᾶ, α τοἰπάοιο ἵπ Όνε νγα]] ΙΠ5ε]{Γ ({οτ ια 
ανα ον Οίο]ς οἵψ να] οὗ ια αποϊἱεηίβ 
βσατοε]γ αὐππ]αοά οἱ ννπάοινς), Ὀμί 1η 8οπηθ {πτ- 
τεῖ οἩπ Ώιε νγα]], ος Ῥετῆαρθ α νΙπάον/ ΟΡ 5οππθ 
Ἠουβε εοπηθοϊρά νη](Ἡ Εἶιο γνα]], 5ο α5 {ο Ἠανο ρατέ 
οἳ νε Ἰνοιβθ αὖουε Πε. Ἐοτ 1 15 οεγίαῖπ έιναι {18 
ας σοπιρέίπιο» ἴἶε σᾳ5ε, α5 ἶ5 οἶθατ {τοπι Τηαογά. 
Π. 4, απἀ νε 98 οὗ ιο Ο]αβείσαΙ υνγίετα 
οἶιοά ΡΥ πιθ ἵπ Ώιε Νοιο έποτθ, Τί πιαγ Ὀο αἀάεά, 
Όναί 0119 ννας απ Γακίργη ουβίοπη, ώρα ἁνο 
εἰεπί, α5 αρρεατβ [τοπ ὀοδη. Π. 15. (οἳ αὓ 
παπά ιο ερίεβ) Ὑν]νετε 5οΠΠθ ο{ ένο (γεεὶς Τταηδ]α- 
ἴ0Γ8 ΤεΠάΕΥ καὶ κατεχάλασεν αὐτοὺς διὰ τῆς θυρίδος ἐν 

, ὅτι ὃ οἶκος ἦν ἐν τῷ τείχει. οι 
Ελυυήμίοα! ντ ετ οἴιεὰ Ὦγ Ἠγείβ. οἩ 2 (ο, χί. 50. 
“Ώοπιας ἴπ δι επείγµεία, ε]ά5 ρατίες εκ- 
... εθί ππατας ατυίβ. . μας 

.. παραγενόµενος ---- εἰς Ἱερ. οἱ ΙπιπιθάΙα{ε]γ, 
Όσί αβΏετ Ἱανίης ροπο ({οτ ο βοσοπά ππο, ή. 
ανου]ά εεπι) Ἱπίο Αταθία, Όεο Νοίο οἩ (1. Ἱ, 
1. Την οἰτοαπικίαπος Τακο οΙ(8, Ὀδεοσαιιδο Ἰθ 
οπ]γ πισαπέ {ο Παγγαίο εαο] ρατί» οἱ 8ε, Ρα])ρ Π]θ- 
{οΥΥ, απά πποτο ρυυ]ο ππ]αίτα (ίσης, 48 εεροσἰα]1γ 
Ἠ]ηκίταιοά νο Ῥτονίάεπος οἳ Οοἆ ονοτ Ἠήπα, απὰ 
Όνα πιο ο ἵπ νΥης]ι Ίνα να» Ὀγουρ]η {ο ἀθνοίς Ἱήπι- 
ϱεἰΓ το Όνο οοπνθτίοη οἱ νο Ο6ΠΗ1168. ΟἨγγβορί, 

τεπιακα (ρ. 128.) Τί οὖν ; τοιοῦτον κίνόννον 
φυγῶν, ρα ἵσγαται; οὐδαμῶς' ἀλλ᾽ ἀπίέρχεται 

µειζόνως ἂν αὐτοὺς ἰ άφοι. νν]νετο Γοτ ἠιο 60η- 
{Γοπφ64]1γ οοτταρί ἵσταται Ξευ{]]ο οοΠ]θοἴατθς φεύγει} 

ἴτας πιούς οἱ οπιοπδσίίομ βοοἴης {ο οο Εκ: 
{ο ἄρα ἵσταται τοπὰ ἀρ᾽ ἀφίσταται. Τη νετῦ ἀφί- 
στασθαι ἵψ υμοὰ ἵπ νο οπρθ ἀρεργί, αλαπάσπ, ὈοίἩ 
ία Όνε Βετρεηταὶ απά (Οαακίσαὶ ντο, Βιί 
μα ροοπιη {ο Ίνε Ἠπά {π γίονν Τακο ΥΠ], 10. 
καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἁφίστανται. 366 αἱφο 1 Τΐπα. 
- Ηοῦ, η, 14. -ᾱ 

Βαρνάβας δέ. πμ] ἵπ καρροποά {ο Ίνάνο 
ΥΟΙ.. 1. ' 9ἳ) 

Ῥεεπ ρτεν]οιβ]γ Ἰποννη {ο Ῥατπαῦας; Ώαγ, {ο Ἠανθ 
Ῥεεῃ α {ε]]ου/ ἀἰδοίρ]ε νυν] Ἠϊπα απἆςετ (ααπια]]α]. 

---"ἐπιλαβόμενος.] Ἴμε οἰάετ 6οπιππεηίαίοτς ἰπ- 
{ετρτεί {πὶ5 « {αλησ Ἠϊπα ὮΥ νο 1 νν] ὃθ 
ἃ ΠΊθτε Ρ]Ι6οπᾶςπι. Απά {ος {θ 5εηςε “τοοεἰνεᾷ 
Ἠ]πα Ιπίο ΠοδρίίαΠ{γ,” αβεἰσηποάἀ ὮΥ Ῥομίαις. απά 
οίμετς, {πετε 15 πο αι{ΠοΓϊ{γ. Τί 56οπι5 {ο ἀοποίθ 
(0γ απ Ιάίοπι 6ΟΠΙΠΙΟΠ {ο ος ΟΠ Ιαησαασο) 6 {αἷ- 
1ης Ἠἶπα ὮΥ ἴἩαο Παπά, 1. 6. σἰνίπσ Ἠϊπα Πῖς5 οοΙΠ- 
{επαπος, 5οοΙε!γ, απᾶ αἷά. ας ἴπο Ἁγτίαο Ψε- 
βἵοη 6χρτθβςες Ιί Ὦγ ΄΄ αοοερίί; ” Ῥείίες 5ιθοερίὲ. 
Τη]5 εἰσπὶβοαίίοη 18 τατα; Ὀαί Ί]ετε ἶ5 απ θχΧαΠΙ- 
ΡΙε Ιπ Εοσ]ας. ἵν. 11. ἡ σοφία υἱοὺς αὑτῆς ἀνύψωσε, 
καὶ ἐπιλαμβάνεται τῶν ζητούντων αὐτῶν. Τ]ο αὔονα 
Ἱπίετρτείαίίου 1 Βπά ο μὴ ΒΥ πε αιἴλογΙίγ 
οὗ Τπησπαπη 4ο Υπ. Ν. Τ. Ῥ. Π. Ῥ. Τ., γνηο αἶδο 
ἀπσθΒ {]ιθ Ῥαδεασε οῇ Εοο]αςδ. απἆ Ὀορίάες {ιο 
ῬοΠο]αςί οπ Ἠβο]γ]. Ῥοτς. Τ99. ὃ Θεὸς ξυνάπτεται. 
ΝἨΟ εχκρ]αῖης ξυνάπτ. Ὀγ ἐπιλαμβάνεται. Συνεπιλ. ἵ8 
{τεαιεηί ἵπ {5 5εηςο. "Ηγαγε. Λησ]ισὸ, ὑπέγοάιο- 
οὐ.  Διηγήσατο Ἰπιδί Ῥο τοί[οττεὰ {ο αγπαθας. 
Απά ια ρυτροτί ο{ νν]αΐί Πε 84Υ5 8οθΙΏς {ο 6 
8: «ΤΓ ἠιο Τ,οτά Ἰαίλι βρο]αη {ο Ἠάπηα, 16 1έ {ος 
α5 {ο πα Πίτα Τ ΙΓ Ίο Ἰας θεα Ρο] ἴπ Ρργτεασμ]ησ 
Όνα (1οβδρε], 5 1 Γοτ 18 {ο 6 (πιΙάΙγ οαμ{1ος ἵπ 
τοσο]νίης Εἶπα 13 

28. εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπ.] ᾿Τ]ϊ6 ἶδ α Ῥηταβθ 
οχρτοβείνο οῇ [απϊ Πατ παπά Ιπίππαογ. Θες Ἱ, 5]. 
Τ]ιε οοπείταοίἶοι Ἠετε (ποί ποιῖσοά Ὁγ ἴἶιο Οοπι- 
ΠΙΘΠ{Α{ΟΙΒ) 18 45 Γο]1ουγ8: καὶ ἦν μετ) αὐτῶν ἐν Ἱερ. 
εἶσπ. καὶ ἐκπορ. Αί καὶ παῤῥησ. τορεαί ἦν; Γοτ {πο 
8656 ἶ5 ποί, Ι οοποείνο, (48 Ἰλ/αἷκοβ. ἠνουρηί,) 
Οναί Φα] αφοά ππασ] [ΓοθάοΙα οῇ 6ροθο] υγ] {ῑιο 
Αροβίθς; (ποιση ναί ἶ5 οομπίοπαποσά ὮΥ (ια 
γπ]σαίο, Ίπ [ποί, ἦν  μεαζόμουρ ἶ ραί Γοτ 
ἐπαῤῥησιάζετο, (35 ν/α8 ννε]] 866Π ὮΥ ο Ῥοβε]. 
Ἁγτίπο (ταπβ]αίοτ) απά να οοπηθοίς ννθ]] νι 
ἐλάλει παπά συνεζήτει Γοἱ]οννίηᾳ, ἴἶιο 96Π8Ο Ὀθίῃ 
Ἰετοα, α5 αἲ Ερῃ. Υἱ. 20. πας Ίο αφοᾷ [οσυᾶοπι απ 
Ῥο]άπορς ἵπ ια σπ18ο ΟΓ 6815, απά ιο βρτοαά οὗ 
Ενα (οερε]. 

50. κατήγαγον.] Τηϊς πιαγ Ἠανο το[ετοποθ {0 
Όιο εἰπαίίοιπ οῇ Οῳβατοα ος. ἴἶιο «οπ-οοαεί, αφ 
οοπαρατθὰ γη] πο αρ]απά τοσίοη οῇ Ώαππαβοις, 
5ο Ἑ]ηίατο] Υπ. Οἷο, (οἶίεὰ Ὦγ Ὑγοίβ.) αὐτὸν οἵ τε 
ὀυνατοὶ πάντες ἀπὸ τῆς οἰκίας κατήγαγον εἷς τὸ πεδίον, 
Ευ! ροτμαρς ἴἶιο βεηκο 18, “ εοπάµοίοά Πάπα,” 8 ἵῃ 
1Ἠασγά, ν. Τ8. οἵἳ ἀγωγοὶ --- κατέστησαν αὐτὸν ἐς 
Δίον. απᾶ Λος χνι], πι καθιστῶντες τὸν Παὔῦλον 
ἤγαγεν ως ᾿Αθηνῶν. Τ 19 κίταηρο ναι Ὠοδάτ, απά 
Φσοιί ε]νου]ά ἴακο νο Οπυβατοα Ίνοτο ο) 6 ααγοα 
1Η{ργί, εἶπος (18 Οπ]ηιοί ννο]] οὔρογνος) νν]νοῇ 
(πρκατοα ἵπ πποπίοποᾶ νο πἩγ απὐάίοι, 
ΠπΘΑΠΑ (πατοι ο Γα]οηίπα, ἜΓ]οτο ἵν ποπίηα 
π ο], {, 31. ἴο -- -ν μ5 (18 Ῥοδάτ, Ππαρίπεά) 
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αἵ μὲν οὖν ἐκκλησίαι καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμα- 51 

ρείας εἶχον εἰρήγην, οἰκοδομούμεναι καὶ πορευόµεναι τῷ φύόβῳ τοῦ 

Κυρίου, καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐπληθ ύνοντο. 

ΜΗ ΝΗΣΟ δὲ ΠΠέτρον, διερχόµενον διὰ πάντων, κατελθεῖν καὶ πρὸς 38 

τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας «4ὐδδαν. Ηὖρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα 353 
. ’ - 7 . τ 

Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείµενον ἐπὶ κραββάτῳ, ὃς ἦν παρα- 
» 

λελυμένος. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος" «Αἰνέα" ἰᾶταί σε ἸΠησοῦς ὁ 3 
’ . 3 ΄ 9 - - 5 .) . : ..α . υ 

Χριστός" αναστηῦθι καὶ στρὠσον σεαυτῳφ. Καὶ εὐδέως ανέστη" καὶ 36 
3 - ’ - 

εἶδον αὐτὸν πάντες οἵ κατοικοῦντες 4ὐδδαν καὶ τὸν Σαρωνᾶν": οἵτινες 

ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Ἐν ἸἹόππη δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιδὰ, Ἡ διερµηνενοµένη 20 

λέγεται «Ιορκάς' αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν 

ἐποίει. γένετο δὲ, ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἆσθενήσασαν αὐτὴν άπο-- 31 

Φανεῖν. λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑὕπερῳφ. ᾿Εγγὺς δὲ οὔσης 38 

{ο 6αρροξθ {ο ΓΟΓΠΙΟΓ: 5ἶπος εἰς ἴπετο ἆοθς πιοί 
ΠΊθΆΠ (1ν]γ6ῃ,, Ιπάθθά, ἀοος 1 1) ὔιγοισῃ, Ὀαί απίο. 
Απά ιο εχργεβείοη εἰς τὰ κλίµατα Συρίας Ὑνοι]ά 
οπ]γ Ἱπάποο 15 {ο ΞΙΡΡΟΡΕ, ναί α[ἴετ λανίπσ (ακοπ 
βΙίρ αἱ (πκατοα, Φα] ἀῑά ποῖ σο {ο ατεας δή 
εγοδεῦπς έιεσεα,; Ὀπί α5 ἵπ 5 Ἰαΐοτνογασας, ΡΥ 
{ακίησ οοαδίπσ νθββο]5, απά 5ἰορρίησ αἲ ἴἶνο ρτίη- 
οἴρα] πιατιίπηο οἶίίος οῇ Αγτία, (15 Γαπούίΐσεα απά 
ΑπίΙοσᾗ), απά ρογ]αρς ρτοσθεάίπσ Γγοπι ἴ]ο Ιαέΐ{οτ 
... {ο Ἔατεις ὮΥ Ἰαπά, (πγοισ] Όρρογ Ἁγτία απά 
ἡ]οῖα Οαππροβίτίς. ο του Ος σοµγεο, Ρτοῦα- 

ΡΙΥ, ἵπ οτάοτ {ο ερτοαᾶ ια (1ο5Ρο] ονετ (πε ΠοιιΓ- 
. απά Ρρορυ]οι5 οοπηπηετοία] ρ]ασες αἰ] αἶοησ 
Όπαί οοαδί, απἀ οερεοία1γ απποησ ἴπο ἩΗο]]επίεία. 
Ἠ//πετοαβ, 1 Ἡε Ἰαά σοπο δη άπά ποπ 0 βαγοα 
ΓΡ) ἱρρῖ, Ἡα ν/οι]ά Ἠανο (τανογδεὰ α πποΠ{πΙποιΙΒ 
απά μην ἱπ]αθ]ίοά οουΠίτγ, απιοδί επ{ίτε]γ 
αι Ὦγ Ἰδαί]εης. 

9]. οἰκοδομούμεναι.] Ίο Ἠπνο Ἠθτο απ΄ αγοῃῖ- 
(εεέγαί ππείαρηογ; (ποισ]ι Ένα Οοπιιποπίαίογε ατα 
ποί αστοθά πλοίο Πέ επου]ά Ὦο ἴακεπ ἵπ να 
Ρ]γείσα] 86/56, ΟΡ ἔπεγρακο ἵπ ΠΙΙΡΕΥ ΟΡ Ῥ6ΓςΟΠΑ, 
ος ππθίαρ]ιογίοα]]γ, ο{ ἵπογραφε ἵπ αρὶγέπαί ποιο 
εσε απὰ Έλα στασο ο ᾳοά. Τ]α /ογπιεγ ἵ8 πιοδί- 
1γ αἀοριεᾶ ὮΥ ο οἸάετ, ἴἶνα Ἰαΐτοτ, Ὦγ νο τοσοπέ 
οπηπηρη{α{οτςς υν]ήο ἵδ Ῥρτε[εταῦ]α, Ῥοΐπσ εαρ- 
ο λνη ὮΥ νοΓΥ ΠΙΠΠΥ Ρά8β4σος οῇ {πο Ν. Τ.,, απἀ 
ἃγ Πιοτο αστοσοαθ]ο Το νο οοπβίτασ(ίοη. Τί ἵ8 

ν/ε]] οὐκοτνεά ὢν Τ, Ἄγκος (αρ. Ώογ]Υ παπά Μαπι) 
ναί (ἶνο ἔθγπι οὐ ἡβοαΜίοπ αν αρρ]ἱοὰ το ὑπαλνίσμαία, 
αἰσηίῆος φοπηθίΊπιος πάναποσιπεπί ἵπ Κπον]οάσο 
οὗ οι ἁπίγ, Όαί σοποτα]]γ απ ἱπαρτονοππθηί ἵῃ πο 
Τγαοιίερ ο Ἡ. Τί 19, Ἰονήενοτ, αβαα]]γ, αφ Ἠθτο, 
αρρ]ϊοά {ο Ολτίκίαπ οοπαπηηπ]τἶθς, νι τοίστοησθ 
το ιο ἀπίγ ο Ρτοπιοίίηᾳ Ῥραςς, οτάστ, παπά απ]ϊν, 
π ιο (ατο]ς ἴο ἴἶιο ἁπίγ οὗ ορια υ]κεμίηςσ απἀ 
αἰτοηριΠποπίπσ Ὦγ ἴἶνο ρτασίἶσο οὗ αἲ] οματίν, ναι 
Ἰουβο]ιο]ά οὗ ο ννπῖο] 19 ΡΗ απροῃπ νο Γοµή- 
ἁπίοῃ οϐ νο Αροβίΐο απά Ῥτορμεία: «ος 
ες -ᾱ Ἠήπαβο]Γ Ὀοίης νο ολίοῦ οοτηος είοπα, Πρ], 
Π, 19. 

35, Ετοπα Επί νογςο {ο ΟΗ, χπὶ. 18. απο το]αεοὰ 
Ότο Ίοάγπους πάστίακον Ὦγν Γοἱον (Ίο Ἠπά Ἠήι- 
ογίο οοπβπος ήν Ἠνπησο]Ίσα] Ἰαῦοιγ {ο «ογηκα- 
ἴοπι, νν]]ν νο οχεορίίοη ο) α α]λοτί ναί {ο Ἀππυα- 
τία, το]αίοὰ αἲ νΏ], ντ πο ΡΙτρο8ο οῇ γἱείῆης 
παπά οοπβτιηῖπσ πο οἩαγο]ιος Γοππάςσά ἵπ Ῥα]ος- 
πο, απἀ, ὃν 9 ῥρτοπολίπα, ἱποτοακίης Όλο πΙΠ- 
ψνογς οὗ Ενοῖγ ΠΙΘΙΛΟΟΥΝ. 

90, Αἰνέαν.] Έτοια Όινο παππςο, Ἡδ 4οσοπ]ς ἴο 

Ἰανο Ὄδοῃ απ Ἠε]]επίδέ; απἀ, α5 {ο αἲτ οὗ νο 
Ραβεασθ 8ΕΕΠΙ6 ἴο βασσοεί, α Ολτίείαπ. Κατα- 
κείµενον ἐπὶ κραββ. Έετῃαρθ νε πεεὰ ποῖί εαρ- 
Ρο5ο (αί Ἠο Ἠαά Όθοι Ἠογα]]γ ἴθηπ γοατ Ἰαιά οἩ 
α Ὀ6ά- αἱ Ὠναί Ίο Ἰαά Όεεῃ ἵεῃ γ6αΓΒ, 48 νο 8αΥ, 
Ρεάἱόᾶοη. 

94. στρῶσον σεαυτῷ.] Τηϊ8 οχ ἶοπ, Ἰκε κοῖ- 
τον ποιεῖσθαι ἵπ Ἠετοάοί. ν. 11, - το[ετεπος ποῖ 
{ο 5ΙΟἨ ρογίαΒίο εοµε]ε 38 οτἴρρ]θς ννετο Ιαὶά 
προη, Το οχεῖίο οματίίγ, Ῥαί ἴο α Ὀεὰ ο 1 
εἴζ6, απά εα](εὰ {ο Ἐποας), τοερεςί(αῦ]ε εἰαίίοη 1π 
6. Ἠετο ϐ0Ἠτγα., Οα]νίπ, απἀ ὨῬοάάτ. τεπιατὶς 
οἨ να ἀῑποτεπί πιοᾶς ἵπ ννη]ο] Ες πηἶτασ]ο νναβ 
Ροτ/[οτππεὰ, 5 οοπαραγεά νι Ογίκς. “ Βν Όναθ 
εροακίπσ (5αγς Οα]νίπ) Ῥοΐος πιθαπί ἵο ορεπ]γ 
ἀεο]ατα, επί Ίο γνας οπ]γ ἴἶνα ὑπαίγωπιοπί, νν]ή]ο 
ἴπο πιίτασ]ε γγας ρεγογπιοά Ὁγ Όπε νυἱτίπο οἳ 
Οηϊκές Οναί Ίο παὶρ]η Ένας ρῖνο Όνο ρ]οτΥ ἴο 
Οτίεί αοπθ.” 

90. οἵτινες ἐπέστρεφαν.]  Ἀοπιο ΟοπιπιοπίαίοτΒ 
. ῬεατοςἙ, Ἠγακο[., Ἠοϊπτ., απά Καν.) ἴακο 
πέστ. ἵπ α ρίρεγ/εοί 86η8ο, “']αά ἴπτηθά,” τθή- 

ἀθιίπσ: «απὰ αἲἲ Όνο Ἱπμαδίαπίς οὗ Τγάάα απἀὰ 
ΦΑΤΟΠ ΝΟ Ἰπά (ατποὰ {ο νο Τ,οτά καν’ Ἠήπηι 
Βυτ Όναί γ]ε]ά5 α νοτν ανν κννατὰ 8επεο; ας ΙΓπο 
οί]ιογς Ἠπὰ 86Θ6Π 1ο Ρεγεοῦ νηοῃ Ἰδα]θά, δέ νε 
ἐὐιγὶφίαπ οοπηεγίς. ἨΝογεπς αἲἲ πιαςί Ἰανο 5θεη 
ΠΠ. Απά Οναί ἵδ ναί Τακο 8οοπης {ο Ἰανο 
πηραπί ἵο 84ΥΣ απά απβογ ναί, ἴο ἀοθεοτίῖνο νο 
ε/Γοςί ννλ]οὮ ἴπο παίτασ]ο Ἰπά οἨ ἴἶνο Ιπ]ναδίίαη τς 
ο νο ρ]ασα Ὑοτο Τί ννας ννοτκοᾶ, απά 9 ἀῑδ- 
ἐποι. Όοπιρ. ν. 49. Το οἵτωες Ἰεγο Ίνας, ἵπ 
εἰτἰοίηθςς, ἴπο {Ότο οὗ α γεἰαίΐσε; αι  πιαγ 
(18 χο το]αίῖνο ὃς οΏοη ἵκ) ἵπ (ταπε]αίοη ὃς το 
φοἱνοά ἴπῖο ἵϊς οφ πἱνα]οηί καὶ παπά ἐκεῖνος. Ἰπ [ιο 
το]αιίνος ἵπ πιοεδί Ἰαήσπαρος ατο οοπιρουπάοεὰ οἱ 
ευο] 8, Γοτ πείπησο, φμῖ οὗ φιο απά ἐίε, απ 
με ο φμίΐ παπά ἡπ. Απ ἴο Όνο το]αῖνο ὅς, ἴὲ ννας 
Γοτπηθὰ (γοπι Όλο οἷά ἀσπιοπείταιίνο ὅς, να ἴ]νο 
ο)1ἱρ8. οῇ εἶνο οοπ]αποίίοη. Τα βι]]ς απάοτ 
Όνο τα]ο οὗ Μα, Ογ. 5, ὁ τπτ. “Το το]αῖνο 
βοπηθίπησα Ἀογνος, π5 η [1ΐπ, ἴο οοππθοί Ῥτορο- 
εἰοης, ἰπείοπά οῇ νο ἀσπιοπαίτα ἴνο.” 

[ Ἰπ, αἰπάίους ο 
ροοὰ Ψογκκ.”.. ο ολη ᾖ. 14. π χάριτος. 

37. λούῦσαντες δὲ αὐτήν.] Ας Ὑνε οπηποί εἩρ- 
Ρο8ο Επί πιο ννοι]ὰ ἆο απο] απ { 
Όνετο αγο ολα ἵπ Ἠοτοάδοίας νήσο] ρτονο τἶνας 
Πε ννας ἵπ Γσηρί ροτ[οτιποὰ Ὃν πιοπ απάστίακετε) 
κο Πιαγ, ΝΟ Ῥοατοο απά Μαγκ]., ἴἃκθ λούσαντες 

-Ὃ--α 
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΄ . 3 3 ο’ )ν 
ἀ4ὐδδης τῇ Ἱόππη, οἳ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὖτῃ, 
ο κν ΄ » Ν τὴ υ - 3 - 
ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν, παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελ-- 

ο - 3 ᾽ ’ .. 9 .ζς εν 

39 θεῖν ἕως αὐτῶν. "ναστὰς δὲ Πέτρος συνηλθεν αυτοῖς' ὃν παραγε- 
΄ 3 - - π. ᾳς ο ο 

γόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑὕπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἳ 
- - 5/ 3 

χῆθαι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ μάτια, Όσα ἐποίει µετ 
- σ 3 ς , 4 υ 

40 αὐτῶν οὖσα ἤ «4ορκάς. Εκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὃ Πέτρος, Φεὶς τὰ 
ο. ΄ ι υ κ ώ .) 

γόνατα προσηύξατο. καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα, εἶπε Ταβιθα, 
3 . , 3 }- .. ᾽ 

ἀνάστηθι. ΙΗ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς" καὶ ἰδοῦσα τὸν 
΄ 3 ΄ Γ . 5 δω κ 3 α ’ 

41 Πέτρον ἄνεκαθισε. «Ιοὺς δὲ αυτη χειρα ανεστησεν αυτην φωγησας 
3 Ν ς / 9 ᾿ ’ , Άι, ὁ . Ν ᾽ 

49 δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. ΙΓ νωστὸν δὲ 
4 2 - 3 . 

ἐγένετο καθ Όλης τῆς Ἱόππης" καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον. 

43 Ἐγέ δὲ, ἡμέρας ἱκανὰς μεῖν ὑτὸν ἐν Τό ί Σίμωνι Ὑένετο δὲ, ημέρας ἱκανᾶς µεῖγαι αὐτὸν ἐν Ἱόππη παρά τινι Σίμων 

ῥυρσεῖ. | 
. 3 Σ Αλὰ ο 

ι Χ. ΑΝΗΡ δέτις ἦν ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης 
. 3 - .) , 

9 ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Παλικῆς, εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν 
- , 3 - .. . ιο) » 

σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν τε ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ, καὶ 
- - ΄ ών) ς - 

9 δεύµενος τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Εῑδεν ἐν ὀράµατι φανερῶς, ὡσεὶ ὥραν 

4909 

- ς , ». - - 3 

ἐννάτην τῆς ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ Θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν, καὺ 

45 ρηΐ ΓΟΓ λούσασαι, ὮΥ τείετεηποθ {ο ἄνθρωποι Ἱῃ- 
ἀετείοοά, Οιναί Ὀεῖησ α σεποτα] ἴθτπι, απά Ἱπο]ιά- 
Ίησ {επια]ο5. Ότ 1 πιαΥ Όε τεσατάεά α5 ἃ Ῥορι]ατ 
πιοἆς οἳ εχκρτεβείοη, ἵπ α ϱεπεγαἰ 8ΕΠ56, ΠΙΕΓΕΙΥ 
ἀεποίῖης Εαί εἶε γναβ νναςΏεά απά Ἰαά ουί. ΈΤ]νε 
πιαβου]ῖπο 18 Ἠετο πδεά Γοτ εἶί]ετ 8εςσ, α5 Ρείΐπσ 
ν/ηαέ {πο (τατηπιατίαης σα]] {πα υνοτίῃῖετ σεπἀογ. 
Τ]αέ ννοπιεη ατε Ἠθτθ ππθαη{, ἴΊχετε 5 ἴἈθ ΠΙΟΤΘ 
ΤΘΑΞΟΠ ἴο Επ, εἶποε νε Ίοατα Ὀοι]μ ἔτοπι (ιο 
Βοτἰρίυγα] απά αποϊεπί τετ Ἰπ ρεποτα], ἴἶναί 
1ροππεπ Ύνετο επιρ]ογεά οἩ 81ο] ο/ῇσες, ΕΥεΠ 
{ουναγάς ππεηπ. 9ο Εππίας οἶθεὰ Ὦγ είς. Ῥαταίη- 
Ἡ οο δοπα [επίπα Ἰανίί εἲ πηχή. Απά Ῥος- 
τν Ίθατπ (Τοπι Ῥ]αΐο Ε]αά.) οἶιοδο {ο 
{αἷκο α Ὀα Ἰαςί Ῥείοτο Ἡο ἀταπ]κ Όνα Γαία] ορ, 
ὥστε μὴ πράγµατα ταῖς γυναιξὶν παρέχειν. Αοσοτά- 
ἱπα]γ ννε οπηποί ἀοαὈῖ Ὠναί νΟοΠΙΕΠ α1νίαγδ Ρε- 
{οτπιεά ευο]ι οβῖοες {0 1ρόπιρῃ. 

25. μὴ ρε. 4 πο {ο ἀε]αγ.”. Λ 8επ8ο Γατο 
ἵπ Ένα επτ]ίετ, Όαί {εαπεπί ἵπ Όνε Ἰαΐεοτ νΥτ]{ετΒ. 
Ίο πιαγ Ἠεπος οἸθατ]γ Ἱπίετ ΏπεΥ Ἠπὰ α Ἠορο 
ας Ῥεϊετ’» Ὀείπς αὐ]α {ο Ὀτίης ιο ἀεαά Ρείδοη {ο 

29, ὑπερῷον.] 3εο Νοῖο εαρτα Ἱ. 12. 
---ἐπιδεικνίμεναι --- Δορκός.] ἜΤϊε 8εη5ο δι 

“ Ῥ]ονίηρ οσα! απᾶ ρατπιθηίς πο α5 Ώοτοπβ 
προς {ο ππακο νο ο Ὕνας ντι Όνεπι Τηο 
πο οὗ Όνο Ἱπιρετίεοί {ο ἁοποίο οπαίοπι ἵ πο πΠ- 
Πτεφαεπε. Ἡξ 19 πο οργίαίη ννηοί]ογ νο σαγπιοη{8 
ΑΊνονγῃ ντο, 35 ἴἶνο 6ΟΠΠΠΠΟΠ ορίπΊοη 18, δίοεζ ΟΕ 
εἰοίῖνει ρτονίάοά Γοτ πο ροοΓ; ο (ναι ἵς ἴἶνο 

οΓ κοππα τεσσηί Οοπιπιεμίπίοτ! απά οῇ ιο 
απεϊερία, Ογρτίαη}, καο]ν ᾳαγπιοη!ς ας ἴἶνο νν]άονγβ 
νο αἲ,͵ Ἰονίθνοτ, βΕΘΠΙΑ οΟΙΠΙΘΠΗΠΠΟ- 
εἰ πεῖνετ Ὦγ νο νγοτᾶν Ώνοικο] νο» ({οΥ (ἶνας ιο 

Ὅ αγέεἰε ννου]ά ἵνα ... π{ χιτῶνας παπά ἱμάτια; 
που απ] ἃ, πο ὅσα, ἆ Ἰανο Όεεῃ υοά), ποτ Ὦ 

ενα αἲχ οἳ Όνα οση{οκε: πο {ο 9ΑΥ (ναί ἴἼνοτο [9 
κοππεθπα Γπίρίά απᾶ ]ε]απο ἵπ ἴἶο Ἱπίον νίονν, 

οτπνετ ἵπ ρογ/ος)νγ ππέατα] απά αΡΡΤΟ- 
Ρήσία, Το ννάσνγα πποπηῖ (ο Ἰακή(γ, αν {ὲ ννοτο, 
Ονοίς ρτίε{, 4 αἸνοννίημ Ῥεϊοτ Ίνονν Ππδυκίτίου κ! 
ποΐνο ΤΓαυϊήνα Ἰνιά Ίο ἵπ Ίαν ἀοπιοκίο ἁμίον, 

απά Ἰουν πἹασἩ 5Ἠε ννοα]ά Ὄε πηἰκεεά. ἜΤ]αέ {λα 
ΨΟΠΠΕΠ ος απεϊεηί πιθς, ευεηῃ {ο5ο οΓ {με Πϊσ]ετ 
Τ4ΠΚΕ5, αδεά {ο πιαπυ[ασοίατο σατπιεηίς {ογ (ια 
{αππ]]γ δα, 8 νε]! Κπονπη, απᾶ εδίαυ]]κ]αά Ὁγ 
νατίοις Ῥτοοί[». Τηετε 15 πο ἀοιβί, {οο, {λαί ἔ]ιοςθ 
ψ/οΥ]Κ5 Ίντα, ὮΥγ Ῥεπενο]επί απἀ ολατιαῦ]ο πι/δ- 
{πεβςες5 οἱ [απιί]ος, οαττἰοὰ οΠ, ποί [ος ἴ]ο π5ε οϐ 
Όνα Γαπα]γ αἶοπο, Ὀαΐ {ο σῖνε {0 ἴἶα ροος, απά 51ο] 
α5 οοι]άἀ ποί πῃακα πει {ογ {επιδε]νος. Απά 
ἔπεςε νν]άονς Ἰαά, ἀοπρί]οξς, αξ Ὑνα ΠΙΑΥ Ιπίογ 
{τοπα ἴἶπο αἰτ ο{ (πε ρᾳδκασο, ρατίακεη οἳ ΤΓαδίλα 8 
Ῥοιπ{γ ἵπ ναί απά ολες τεδροοίς. 

40, 41. ἐκβαλὼν ἔξω.] Ῥεο Νοίο ον Μαϊί. Ικ. οδ. 
απά οοππρατο 2 Κίπρ» 1ν. ο5. 

4]. παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν.] ΎΤηετε ἶ5 στο 
οΊοσαπος ἵπ (5 15ο ΟΓ παρίστηµι, οτ]ίβεο, ος 
νο οί. αἀάπσοςς Δπ οχαπιρἰο {οπι βοχί, 
Ἐπιρ. 3254. ὅτε ᾽Αὑμήτω ὃ ́ Ἡρακλῆς τὴν "Αλκηστιν 
γῆθεν ἀναγαγὼν παρέστησε. 

40. παρά.] Νο « ννηι Ὀαἱ «πιο οιδθ ο 
α5 ο Ἐτοπο]ι βαγ οἶιο: κοἱ ; ἴπθτο Ὀδίπρ απ α)1ρ. 
ΟΓ ζενιζόμενος εχρτροφεά αἱ χ. 6. 

Χ. 1. σπείρης --- Ἴταλ.] Ξο οπ]]οά, απ Ὀοΐπρ ολῖεί- 
Ἰν (ογπιοὰ οὗ Πα]πηςς Γογ πιοδί οῇ νο Ἠοπιαῃ 
οοτρς ἵπ Ἁγτία απᾶὰ Ῥα]ορίίπο Ὑογο οοππροδεά οϐ 
ϱγουὐποίαΙς. ἙΥγ ή Όνο οἰάστ Οοπιπιοηίαίογα 
ππάσγείαπά απ Ι,ροίοη οπ]]οά ιο Παίαπ Π,σίοῃ. 
Απά Ιπάσοὰ 846] α Τ,οσίοῃ 15 πιοπ{οπος ἵπ Ταοἱ- 
(18, Ὠἱο 0ᾳ98., απά οβ6ρΗΗΑ. Επί πο οχρτθββίοἩ 
σπεῖρα ΥΠ] ποί αὀπηί ος απο] α 86ΠΔΟ: Π4Υ, {λογο 
ἵβ {18 Ἠΐποσς Ἰπβ ΑἸνοννη) στοπῖ ΤΘΑΒΟΠ ἴο ίπ]ς 
Όναί Όιο Τ,οσίοη οῇ ναί παπιο να πο το ἵπ οτ- 
ἡκίρπορ. Ὑπεῖρα ΟΛΠ ΟΠΙΥ Πιοπη α οοᾖογὲ; Ώνοαρῃ, 
(γοπι ναί ας Όσο πἀθπσσὰ Ὦγ Βίεσοσο, Ὑπἱάσπη., 
απά Κπίπ., Γξ β6ςΠΙΗ νο αγο ποῖ {ο απσγκίαπὰ πΠ 
οτάἵπατγ Γ,οσίσπαγη οοἸοτε, Ὀαί οπο εἰπαί]ατ {ο νο 
Βγαήργίαπ σο]οτίς οἡ Όνο Ποίηση ΕΠΙΡΟΤΟΤΗ, παπά 
(ογπηίπς νο Ῥοῦγ-ριπτά οὗ Όνο Ἠοπππη Ετορἱάσηί 
οὗ Ἁγτία, απᾶ ραγγκοπίησ ὋΌμρατοα, ΟΕ Ον Πα]- 
ἵππ οο]οτί πποπίίοη ἵπ πππάο Ὦν Αττίπη Ἐποι, ϱ. Τ8. 
(οτοὰ Ὦγ οι») προσετετάγβησαν δὲ αὐτῶν οἳ τῆς 

σπείρης Ἱπταλικῆς πεζοί. Ψ]νοπος Ἡ ΑΡΡΕΤΗ 
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εἰπόντα αὐτῷ Ἱορνήλιε. Ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος 

ΔΟΤΡ 06ΗΔΡ. Χ. 4--- 11. 

’ . ο 6 

εἶπε' ΤΠ ἐστι, κύριε; εἶπε δὲ αὐτῷ: αἱ προσευχαί σου καὶ αἵ έλε- 
΄’ 3 Π 3 ’ ’ - ” - 

ημοσύναι σου ανέβησαν εἰς μνημόσυνον ἐνώπιον του Θεοῦ. Καὶ νῦν 

πέµψον εἰς Ἱόππην ἄλδρας, καὶ µειτάπεμψαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται 

Πέτρος" οὗτος δενίζεται παρά τινι Σίμωνι ῥυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἴκία παρὰ ϐ 
Φάλασσαν' [οὗτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν.] Ὡς δὲ ἀπῆλθεν Ἰ 

ὁ ἄγγείος ὁ λαλῶν Τ τῷ Κορνηλίῳ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ, 

καὶ στρατιώτην εὐσεβὴ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ, καὶ ἐξηγησάμενος 8 
3 ω ο) 3 ΄ 3 . 3 ΄ μη 

αυὐτοῖς αἅπαντα, απέστειλε» ανὐτους εἰς την Ιόππηγ. 1η δὲ ἐπαύριον, 9 
ς , , 9 . ’ ’ .) - , . 

οδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόὀλει ἐγγιζοντων, ἀνέβη ΙΠΠέτρος ἐπὶ τὸ 
” / / 3 

δώμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην. ἈΕγένεο δὲ πρόσπεινος, καὶ 10 
’ ή 4 ΄ . 

θελε γεύσασθαι ᾿ παρασκευαξόντων δὲ ἐκείνων, ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν 
, - η 3 ᾽ 3 ο 

ἔκστασις. Καὶ Θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀγεφγμένον, καὶ καταβαῖνον ἐπ᾽ ΙΙ 

Ειαί νο οο]οτί οοηβίρίεἁ Ὀοί]ι οἱ Ἱπ[απίτγ απά 
οανα]τγ. 
ην τοβρθοί {ο Οοτπε]ίας, 1ὲ Ίνα Ῥεον ἀεραίοά 

νΥηθίμογ ης Ίνας α επί] ος α Ζον/]κ]ι Ῥτοδε]γίθ. 
ΟοπιπΙθΠ{Φ{ΟΥΒ ΔΓΘ ΠΟΥ ϱΘΠΘΓΑΙΙΥ αστοεὰ οἩ να 
{ογππεί (566 Ψαἰεκπ. ἵπ Ἐθο, 3ΥΠ.)2 Όαί ἠνουρ] α 
(επίί]ε, Εἶναί Ἠς νναβ α ννογβμίρροτ οΓ {16 οπς ἴτιθ 
(ο, απά ρτοῦαὈ]γ νο βγεί-(Γαί5 οῇ να οοηΥεί- 
εἶοπ οῇ έλα (αοπίΐ]ες {ο Οτι ΙαπΙ{γ. 

4. τί ἐστι, κίριε] ΑΛ Ῥορμίαν Γοττα ο τοβρεο{{] 
ΠἨΒΝ/6Υ {ο πα σα]] οἳ α 5προτίοτ, (ποιση 8ΟΠΠΘ- 
Επιθς {ο {ναί οἱ απ ΙπΓοτίος, νατγίηᾳ ποσοτάἶπᾳ Το 
[ο ἴοπθ οϐ νοίσθ γι νο] 1 19 Ῥτοπουποθά. 
Κυίπ. αρί]γ οἶίος Εβ{]ι. ν. 1. τί ἐστιν, ᾿Ἐσθήρ: ναβ 
Όιετα ἵ5 απ 6111ρ8. οἳ 8οπ1θ 516] ννοτάς ἆ8 αἴτημά 
σου Υνηὶο]ι 18 δρρίϊεά αἲ Ε5θι. ΥΠ. 2. 

--- ἀνέβησαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.] Τ]ΐ ἶ6 οΠ]γ απ 
Οτιοπία] απἀ βσιταίἶνο νναγ ο οχργορκίπς Εναῖ αἩγ 
Οπής ας «ος {ο {πε Κπον]εάσο οὗ ἀοά. Χου 
4ο6ς. 1{ ποσσθεαγΙ]γ ἱπιρ]γ (νο /ουνῖδη ποίῖοπ, Ὠπαί 
ΙΠΘΗ᾽8 ΡΓάΥΘΤΒ ατο οπττ]θᾶ πρ ὮΥ απσο]ς {ο αοά ἴη 
Ποανθῃ. Τῃ εἰς µνηµ. 8 Ἠαγο ἴιο Πο]]οπίῖκίῖο 15 
ΟΕ μνηµόσυνον ΤΟΥ μνημεῖον, οοτγοβροπάΐπᾳ {ο να 
Ηεὺ. [1191: Το ννοτά αἱπιοδί αἱναγς Ἱππρ]ῖςς, 
45 Ἠθγς, αΠ Λοποµγαβίε ΤΕΠΠΘΠΙΌΤάΠΟΘΣ παπά εἰς µνημ. 
Ἠθτο απά αἱ Ναί. καν]. 10. ἵ9 ριί Γο ὥστε µνη- 
σθῆναι. 
δ. καὶ νῦν.] Α Ἱοτίαίοτγ ἔοτππ. 366 Ε]βηοτ. 
6. ξενίζεται] {ος ζενοδοχεῖται; ἃ 8ΕΠ5Θ οσουττῖησ 

οἱβονμοτο ἵπ νο Λοίς, απ ἵπ πο Ερίεί]α {ο (νο 
Ἠεύτοννβ, απά τατε]γ Γουπά εχοερί ἵπ να Ἰαΐοτ 
νυΓΙίΘΙΒ. 

--.βυρσεῖ.] Ἠο Λίο νντ]ίοτε α5οᾷ βυρσοδέψης, 
Πίοτα]]ν α εΚἰπ-κοβίσποτ, οοτγοβροπάΐηρ {ο ΟΥ ο/- 
γρ. ΥΠ ποπ ϱυρσεὺς οπ]γ ἀεποίοά α 4 ὑππεν, 
ΟνουσΏ ἔοτο οαπ ϱο Πιο ἀουὺί Ὀαί Οναί, αΠΠΟΠ 
Όνο αποἰοπίς, ἴ]χο (ννο (ταύθς ννοτο οΏ ον οοπ]οἰπες, 
ας Γατ αφ χο τουσ]ῃοχ βοτίς οὗ (αππίης Ἰνετο ϱ0η- 
οοτηθά: απά Ὀουι νοτο ρτονοτυία]ν πποπη ος- 
οπρα{1οΠς, απά Ἰθ]ά ἵπ δα. οοπίοπιρί Ὦγ νο 
Ἰθννς, ναί νατίους Ίαν Ὕνοτο ἵπ [οτος τοσα]α ης 
Όνο οχοτοῖκο {Ἠοτοοί, Ὠσ6ο Ἐοθο, ΒΥΠοΟΡ. Ταν 
ιο Ἰουβο Ὀοῖηρ η) {]ιο φεα-κίάε (1. Θ. 48 ορροβοά 
το ἴἶνο ιαγβοµς, απά οοπβοφποπ!]ν οί οἱ ἴἶνο οἵ ιν) 
ν/πρ ἵπ οοπ/Γοτιη(γ {ο α Ἰανν, ννη]ο]ι οὐ]ίσος (απηθτε 
(ο Ἰανο νοίτ ννογκε]λορι ομ{β]άο ο) {οννης. {ου 
ννοτο αἱνίαγς ρ]ασθὰ ποατ τίνογα, ος ὉΥ να 8οα, Γος 
Όινο οοπγεπίσπςς ο νπίοτ, 8Ο ἨΘΟΘΒΒΑΓΥ [ος Ενοῖτ 
ίταζο. ν 
-- οὗτος ---ποιεῖν.] Ἴ]οφο ννοτὰς ἆο ποῖ αρροατ 

1π ΠΙΔΗΥ οῇ ἤιε Ῥορί Μ85., Ψετεῖοης, απά Ἐαίιοτς, 
γα νο Εάῑ. Ἐτίπο., απά ατε νντ]ίεη 5ο νοτν ἁ- 
{οτεπ{]γ ἵπ ------ .-- αἲ1 Οτήος απἀ Εὰ- 
Πίοτς ατθ αστεεά παῖ (ευ ατε Γτοτη Έχε πιατρίη 
ἠαισαφνοοὰ Άνοσι νι 6 υἷς Γά κά, 19, , 

7. τῶν προσκαρτ. α.] Ῥτίο., Βομ]εις., απἀ Καῑπ. 
ία προσκαρτ. ἴο πιεαη “οἱ Όχοςε νο εἴοοςά 86η- 
(γ.. Βυαΐ Όνετε 18 ΡοτΗαΡ8 πο εα/ῃο]επί ΓεάβοΠ 
ίο αραπάοη πο ΟΟΙΗΠΠΟΠ νεταίοῃ, “' οῇ Ἴχοβς νν]νο 
τοαῖεά προη Επι, παππε]γ, α5 αἀοπιεκέίεα; {οτ ἵτ 
56οπης (ιαί ορη{υτίοης νογε αἰ]ονγεά {ο 1586 8οπηθ 
οϱ ἠνεῖτ κο]ά[ετς ἵπ Ειαῖ σαραοἵτγ. Τῆ8 βεηκο ἵ 
οοπβτππεά ὮΥ πε μ5α οῇ 16 νγοτὰ 5αρτα ΥΠ. 13, 
απά {9 Ρετ]αρς γεφιϊγεά Ὦγ ἴνε ἐκείνων αἲ νετ. 10, 
ν/ηετο 56ο Νοίθ, 

10. πρόσπεινος.] Α νοτὰ επ ο οσσχ ποννΊετο 
κο, {ουρ] κατάπεινος, ἔκπεινος, Ἀπιά ὀζύπεινος ατθ 
{ουπά. ἜΤ]θ προς Ἠ8 απ Ἰπίεπεῖνε Τοτος, 48 ἀθ- 
τινεά {γοπη {ο ἰσηίβσαίῖοην ἴπ αἀαίοπ (ο. ἵ Κπονν 
πο οἵ]λεγ εχαπιρ]θ ΟΓ προς τού{ι απι αἀ[εοίίοε, εχοερί 
1{ Ὦθ προσηνής. ΔΑ γείσασθαι 50. τῆς τροφῆς. Τη]8 
Ιάΐοπα να β]λου]ά 5Ἡρρο8ο ννου]ά νο ακοά κο]ε]γ 
οἱ (αέρα ε]ἰσηέ το[γεεπηοπΕ: Ῥαί 1 ἵς νετν οβεῃ 
πςεὰ οῇ {αζΐπς α πιεαί, Ὑνλοαί το[εγεπσς ἴο 
απαπ{γ ο Γουὰ θαἴεῃ. Ἀεο πΠΥ Νοῖς ον Τ]ασγᾶ, 
π. το, Τ]α Ο]αφείσα] νντίζετς τατε]γ, 1 6νετ, πφθ 
Όνα γνοτὰ ἴἶνας, αὐφο[ιά ο; πι ννλῖολ νε παν ἵταςθ 
ἔμο Γοτος οΓ πο πιϊάα]ο νοῖσς, Ὦγ ντο] (ἶνε ννοτὰ 
Ώηθαης {ο /εεά οπε]α δε[{, παπά ἴπεπος {ο εα). 

--- ἐκείνων.] Ἀενεταὶ ΜΑ. απά Οτίρεηπ Ἠανο 
αὐτῶν, Νο] δεεπι ο Ἠπνο ᾳτοπῖετ Ῥτορτίείγ, 
εἶποο ἐκεῖνος ἵδ τατο]γ Γοαπά ἵπ Ὠις αὐκοίής πκας 
Ὀας 1 195 Ροτ]ναρς απ΄ οπποπάαίἶοη, ο. 5 
οοπιθς {οπα α οπατίοτ ΓΙ (α] ἵη επο]Ἡ. Βεείάος, 
ἐκείνων ΠΙΔΥ 6νεπ Ἠανο ρτοπίοτ ρτορτῖοῖν, ἵ[ννο ο0η- 
εἰάοι ἰἴί ας Ἱανίης τε[ετεπος {0 ἴε τῶν προσκαρτε- 
ροῦντων αὐτῷ 8αρτα ν. ὃ. 

---ἴκστασις] Ἴπο ννοτὰ 
πιουαῖ ο) απη ίις Γγοπι απη /ογπιοΥ κα Πίοη Οἱ 
είαίο; Όσ{ 1 8 Ίθτο αρρ]]οά ἴο ναί τεπιονα] οἳ 
Όιο πιπα Γγοπι ἴιε ον, Ὦγ ννη]σ], 6νοπ νοισ]ι 
πννακο, νο πτο Ιπεοηκίυ]ο 1ο οχἴετμα] οὐ]θοίς, απιὰ 
ο ΑΘΠ865 πτθ 5ο Γι [οπα σοοπνεγίηρ ἴο ας ἴηθ 
ἱπιρτοβείομα οἳ {λοςο οὐ]θοίς, ἔἶναί {ο πηῖπά 8σεπις, 
πς 1 ννοτο, [ο Ἰανο γείγεά ποπ πο Ῥοςγ, απᾶ {ο 
νο γν]νοι]γ αὐεοτῖνοά Ἱη νο οοπίοπαρ]α ίσοι οΕ Ἱπέοτ- 
παὶ απά πποπία] αι Ίο πιαγ τοπάοτ “απ 
εκίακη͵) ος παπος, Αρ], οΌδοτνος (ναί 1Ἴνογο 
ΝοΓο βογθη Ἰναγς ἵπ ν]ήσῃ Οσά Γοτππετ]γ τενοα]οά 
Ἰήπηβε]Γ {ο πλεον: 1. Ὦν ἆτόοαπιςς 3. ὃν αρρατίῆοπβ 
νο νου ννεγο αννακος 5. Ὦγ γἰίοπς νν]]ο (εΥ 

Ρτοροτ]ν εἰρηῖβος α τγε- 

. 
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στ  Ἡ - ς 8. ; , 3 ω ῃ Δ 
"αντον» σχευος τι ως οὔονην µεγάλη», τεσσαρσιγ αρχοαις δεδεµένον, κας 

19 καθιέµενον ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ᾧ ὑπῆρχε πάντα τὰ τετράποδα τῆς γης καὶ 
. λ ο | 9 ᾽ ᾽ -” 3 - 9 5 ΄ ᾽ 

18 τὰ Θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. καὺ ἐγένετο φωνὶὶ 

ε]ερί; 4. Ὦγ α γοῖσοε {Ποπ Ἠθατεπ; ὄ. ὮΥ πε Ἱτίπι 
μα... ΤΠπαποποίτη ; 6. Ὁγ Ἱπερίταίίοηι, ο: αατίου]ατ 
τογε]αίίοη ; Τ. ΒΥ α δοτί ΟΓ ταρίατε ΟΙ θ08ίαΒΥ (45 
Ἠετε απἀ (επ. ΠΠ. 21.), νΠπίο ννας οἳ αἲἱ οὔ]ετ 
πιοάες {Πε πηοςί εχοε]]οπί, απἀ Ὦγ ννΏΙοὮ α πια 
τραδ οπαίε]εᾷ ἐπίο Ἰεαυεπι (2 0ος. χμ. 2.), ἃπᾶά 1ραδ 
π (πε γίνε (Έεν. 1. 10.). 

11. σκεῦος.] Τη υνοτά (ἀθτίνεά {τοπι σκέω, Οοἵ 
κέω, ἔεσο) φἰση]βες αηΥ ατίο]ε οἱ Γαγπ]ίατε νΥη]οἩ 
19 αἀαρίεὰ {ο εοπίαίπ απγ ΟίΠς, ---ἃ Ὀεδδεί. ᾿Ο0ό- 
νην ΤΠΔΥ πἹεαΠ εἰίλετ α εεεί, ΟΓ ἃ 10ΓάΡΡΕΥ, 8Ι6Π 
5 Ἰα5 ενετ Ώθε ἵπ πε ἵπ πε Εαδί {ο ἴηγον οΥεΓ 
ΔΗΥ (ηΐηπσ οὐ ΡεΙ5οῃΠ. ο ΑπἰδίορΗ. Ὑεερ. ὅ9δ. τῶν 
ὁ) αἱ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἱ δὲ χιτῶνας. Ο5 5 
νιοτὰ Όε είγπιοι ἶς σίνεπ πρ ἵπ ἀεεραῖτ ΡΥ ει 
Εφπιο]ορῖεί. Βιαῖ ππαγ ἴέ πο «ΟΠΙΘ [ΤΟΠΙ ὅθω, 
οοσπαίε υν]Ώι ὅω απἀ οἵω, ἴο Φεαγ ΟΓ ΟΔΤΤΥ { α8 ΟΥ 
Φηρεί «οππες [οπι ἴπε Απσ. βασ. ΤηεταΠ, ἴο σα.ί 
ος Έωγονν [ουετ]. Τ ἱ5 οἳ ἴπε βαπηθ ΓΟΓΠΙ ἄ5 σφεν- 
ὀόνη, ἀγχόνη, περόνη, βελόνη, ὅσο. 
Οπ νε σρίσαἱ Ιπίεπί ο{ Ες απά οίπετ ρατίς ος 

Όνε γ]είοη, 5εθ α Ἰεατπεά ἨΠἱεεετιαίίοημ Ὁγ Β. Γι/- 
είπς, ἴπ νο]. Η. Ρ. 610 --- 90 οἳ ῆνε Νουνις Τ1ε68. 
Τηεο]. αρρεπἀεὰ {ο Όνε Ὠμίοι Εάϊάοηπ οἳ πο 
ΟπιΠοῖ Βαοτί. Τα ορροβ!Μἶοῃ {ο ἴἶπε γΙεν; αἀορίεά 
ὮΥ Ηαπιπιοπά απά οἴ πεις, Ἰε ἶ οῇ ορίπίοη ναί 
ετετγ Οήπσ Ιπε]αάεά ἵπ πο εεεί (ΠαΠΙΕΙΥ, ΓοιΓ- 
οοίεά απά νν]]ά Ώθαξίς, τερί]ες, απά {ονν]5 ο (με 
αἴτ), Ὕνεγε ππείραπ ; Όπε νν]ο]ε οὐ]εοί οῇ (ιο γἰδίοπ 
Ρεΐπσ {ο ἵπιργεςς οἩ πα πηϊπἁ οἳ ιο Αροεί]ε α 
πρι ἀοείγύπε, τε]αίῖπσ {ο πε (σεπίζες οπ{η, απᾶ 
ποῖ {ο [ιο ᾖοννς απά (οπιί]ος {οσείμπετ. '' Τ]ιε 
βἰγεεί (8αγ5 Ἠε) ννας α ἴΎρο ος 1ο Οικία Ο)µ”ε]ι, 
εεραταίεἀ {ποπ πο νγοτ]ά, νμίο Ἱπο]ιάθά ΘΥΕΤΥ 
Κἱπά ο  ρεορίθ. Τε ννας ῥομπιά αἱ ιο [Όµγ ΟΠΟΥ, 
το αἰσηίεν Οναί να νν]λο]α ννογ]ά «Ἰοι]ά ο τεσείνεἆ 
Ἱπίο Όιαο απίνετεα] Οατο] οἳ ἀοά. Τί ἀρεοεπάρά 

. Τπ Ώιθ Β4ΠΠ“Θ ΠΙΠάΠΠΕΓ αἱ {Πο ΊἈθυν 
εγηβα]οῃ 15 τερτεφεπ{εά ἵπ ενα Αροσα]γρ5θ. Απά 

Όνε ἀγαιοίπις ῥσεΚ ο Όνε 5]ιεεί {ο Ἀεανθῃ γνας πραπί 
{ο ἔεας] Ἡ5 Ειναι Ένα Οτο], Πίο Ἠας {5 οτἰρῖπ 
{τοι Ἠθανεῃ, γη] τοίατη γἱοίοτῖοις {ο Ἰεπνεῃ.” 
Της νε [όν οογπεγ» Ἰανο τε[ετεποε {ο να οι) 
εσγπεγα ο{ ιο ραγήι, ντι αἰλαρίοη (ο 1ο {ους οατ- 
ἀίπαί ροίπ!ς. μανή " 

--ἀρχαῖς.] ᾽Αρχὴ εἰσηίβος Όια οτ{γεπε(η οἳ ΠΠΥ 
Οήπρ οἱ πη ιο νν - αἴπσς 6Π6Ἡ οπά ΠΙΆΥ Ὁθ 
σοηρ]άστεά α5 α Ὀορίπηϊησ. Θ6ο (π]οῃ αρ. Ἠοο, 
Άγπ. Απᾶ, πς ἵπ Οήπση οῇ Όνο Γοτπι οἱ α΄ ρατα]- 
Ἰεϊορταπι, (8 ἵπ α πνοῦ οἱ ο]οῦΏι) απο επᾶ, Ἠανίησ 
ένο ο, πιαγ ο οπἱᾶ {ο Ἠπνο {ιο οὗ πορο 
ἀρχαί” 5 ἀρχαὶ περ] Ἠοτο νε τοπάρτοὰ ογέγεπι- 

ΟΥ 6ΟΓΠΘΓΗΣ Οποσ]ι «« οκ) 19 Ένα Πποτο πο- 
σαγαῖᾳ νοτκίοῃ. Ἠγακοί, Ιπάςςᾶ, γοπά στα '" ΒΥ [οι 
αγπισε,” το[ετίης, Γοτ απ οχαπηρ]ο οῇ ναί ισηίῇ- 
σπ{{ομ, {ο α Ῥαλκασο οἱ Ὠ]οά. Βίο. Απά Βρ. ΜΙά- 
ἀἱσίοῃ Ον αν -ᾱ ἰπσα[ατ]γ ἩαρρΥγ οτ- 
σἶσπα, παπά απ Ργοῦαβ]γ νογι αἲ] Οναί τοπιαίης ἵπ 
Ιής Ἆονν Τοψίππποπί Τοπ ποίι]ιοτ αστος ννΏ]ι 
Όνα Ἰσατπσά Ῥτείπες ἵῃ Ἠήα ορπιπρηα ίση, ποτ (1ον 
απ Τ ταῖς Ένα να]πο οὗ Ὑγακεβο]ά)α Ιανοήτη οη πο 
Ν. μρ ἵπ να παν νήσο] ἵ ἱπερ]ίον, Άβοι 
σατο ΓΗ 1 οκαπήπίηρ αἲἲ Όνο απ νογίενον νήσο] Ἰανο 

Ε ΛΕΥ Ὀοατίπα προπ Όνο ροίαί {π αποβήοη, Ι οπΠποί 
ἀΐπεσνοτ πΗΥ Ῥγουί οἳ Όνο κἰρπίβοπίοη νίοἩ 
αεί, απά Ἡρ. ΜΙΑ41. αἄορί, Το ῥαβκλσος {ο 
ψηήεἩ Τ α Πας ατο νο Γοσψίηςρ: Οαἶἷση ἆς ΟΠΙ- 
τατῃ. ἥ, Ετοά. ακτή, , κἜάμομμ ία, ἰ, 109, ἀρχὴ 

σ 

σχοινίου. 1μποῖαη 1. 86. δεσμῶν ἀρχάς. Ἠετοάοί. 
Ἱν. 60. τὴν ἀρχὴν τοῦ στρόφου. Ἐιπρ. Ηιρρ. Ττὸ. 
πλεκτὰς πεισµάτων ἀρχάς. ἘΠΙο «πά. Υο]. Π. Ρ. 
117. δοκίδος τὰς ἀρχάς. Βαῖ ἴπε βιςί απἀ 5εςοπἀ 
Ρα5βασες οπ]γ ρτονθ {]αί εἰίποτ οτ Ῥοίῃ οεπάς οἨ 
ΔΠΥ οὐ]οπσ Ῥοὰγ πιαγ Ῥε οα]]εά ἀρχαί. Τη τες 
5Ί1ουν (αΐ Τέ ννας ποί απ/εαπεπ{]γ ἀδεά οῇ ία επά 
οἱ α τορε οἵ Ῥαπά. Όπ νπΙοὮ 5εο ᾖασοοῦς οη ΑΠ- 
Όνοι. (ατ. Ἔ. χι. ρ. 60. ο [αγ ἰπο Ρτοοβ ΟΠΙΥ 
απιοιηίς {ο {Πίς, ---- ναί ἀρχὴ ππαΥ ἀαποίθ {λε οπἆ 
οἱ αΠΥ ἰπίπα, απ, υηι πο αἀά]ίοη οϐ α νγοτᾷ 
αἰσηΗγίπσ ᾖαπᾶ, πε επᾶ οΓατορε; Ὀαῖ {ηθτο 18 πο 
Ρτοοῦ (λαί 1 6γεγ πηθαηί α Το0Ρε. οί (]ε ρᾶβ8ασα 
οϐ Ώϊοά. ἱ9. (Τ. 1. 104. Εάῑι. δι ναδ ἰποιρηί 
ὮΥ Βρ. ΜΙάάΙ. ἴο' 5ρρίη Επί Ῥτοοί. Τί τοδρθοί5 
Ώχε ΠΙάΠΠΟΓ ο Πατροοπίησ {ο Ἡϊρροροίαπιας, απά 
Όια πνοχάς ατα {πεςε: εἴθ᾽ ἑνὶ τῶν ἐμπαγέντων ἐνά- 
πτοντες ἀρχὰς στυπίνας, ἀφιᾶσι μέχρις ἂν παραλυθῃ. 
Βαΐ ο Υετγ εταάἰίο ἸλΕβδεΙΊνα, ἴπ Πῖς Νοίε, 
ἀθείετπιίπες Ιέ {ο ππθαπ ΄«Ἠδπιρεπ οαῦ]ε-οπᾶς. 
Έ]ε5ο ννετο ρτοῦαδ]γ είτοησεγ {Παπ {1θ εοδί οί {ο 
εαρ]α; απά ἴΠμ6Υ Ἰνετε, πο ἀομβί, [αείεπεά {οσείμετ, 
{ος ια φθνς ος μο]ά(πς {αδί ίπο Ηἱρροροίαης; 
Ἀθπος {πε ρίηγαἰ ἵ αθεά. ΟΕ (6 8οη5θ ο{ ἀρχὴ, 
{ο ἀεποίο επᾶ, Ύγεβεε]. αἀάασςς (νο οκαπιρ]θς, 
{γτοπι Ῥ]αίατε] απά ῬΠί]ο δαἀ. Απά βπα]]γ, Ίε 5ο 
εχρ]αίπς {πα Ρτγοδεηί Ραβ5ασθ οῇ Λοΐς. Βοεματί, 
1Πάθεᾷ, πιοδί ΙΠσεπΙοΙΒΙΥ, οοπ]δοίατες ΟΠ {6 ραδ- 
5ασο οῇ Ὠἱοά. σπάρτας ΟΥ ἀρτάνας (Πίο Ἰαΐίοτ 
Ἠαά αἶδο οσσυτγεά {ο ΠΙΥΒΘΙ(}Σ Ὀμ{ 116γ ατα ἹἩ- 
ἨΘΟΘΒΡΑΣΥ, ἵΓ {πα αΏογο πποθ οῇ οχρ]απαίίοη Ὦθ 
αἀορίεά. Αί αἰ] ενεηίς, {ηθτο 8 πο Ρτοοβ πησάθ 
οί ναί ἀρχὴ οπἩ ο/ ἠΐφείῇ, ἀεποίθ α Τορο; ννηὶσ]ι 
πγοι]ά Ἰπνο]ναο απ Ἰπίο]εταῦ]ο σαἰαε]γοκδῖ. Το 
Ώννο Ίδατπεὰ Οτ]ήσς ννοτο ἀοσοεῖνοά Ὦ}γ ποί αἰεπά- 
πσ {ο πο παίατο οῇ (ιο ἴΘΓΠΙ δεδεμένον, ΝΙοἨ 
ο/σῃ, 45 Ἀστε, α ος ῥγασπαπς, Ιπο]αάίπσ (1ο 5εη5θ 
ἀπὸ ΟΙ ἐκ σχοινίου. 390 Μαϊ{. χχΙ. 3. εὑρήσετε ὄνον 
ὀεδεμένον. αγ ΧΙ. 4. τὸν πῶλον δεδεµένον. ἴπ 18 
οὔβο {ο ἀπὸ ος ἐκ παιδί Ῥο απάθγείοοά αοοοτάῖπσ 
35 πο β6Ἠ56 ϱο Φηαροπκίοπ Γγοηι (15 ἵπ {1ο ργοςεηί 
Ραᾳβ54σο), ου Γήύπσ (ο, α5 ἵπ Όλο [ογεσοίηπςσ. Τη8 
Ὑο ΠΙΑΥ ΤΟΠάΘΥ ΄« αἲ (πο Γοιχ οπὀ».”. Βρ. ΜΙάάΙ., 
Ιπάθεά, οὐ]θοίΒ {ο ἐἶνο Ἱπίτοὐποίίοπ ΟΡ {πο {ιο, Ὀδ- 
οπ1186 {ιργε ἵ πο ΑγίοΙο ἴπ έιο (ἀγοοί; {οτσαίίπσ 
ναί Ίο ενας (1118 Ἰπίο νο νοτγ οΤΓΟΥ ΓΟΥ νν]]ο] Ίο 
β0 οῇῄεη οθηβΗτος Ἰ/ακοβ.; ναί οῇ πο Ὀοδατίης ἵπ 
πη]πά Ώχοβο ΤΠΠΠΥ σπ5θ68 Ἠ]ογθ {ο αὐβοπορ οῇ ιο 
Αγήσ]Ιο αβοτάς πο ρτοβιπΙρέίοπ οῇ {πο ποιΠ’5 Ῥε- 
ἵπσ ἱπάσβηϊίο. ἜΤ]να ρταβοεπί [α]]9 ππάσγ νο οπ8ο 
ο πο ΠΒ α9θά κατ’ ἐζοχήν: ΟΥ ταίμοτ ποπ Υν]ήσ]ι, 
Όιουρ]ι Ὁγ Ὠνοίγ νουν ἀοβη]ίο 5οηβο, {Π6Υ ροῖπί οπ]γ 
(ο οργιαῖη πάν πα] ο α σοπαςς Υοἱ Ενας ἵ9 βο γνοῖι 
υπάστείοσᾶα, Ομαί νο Ατίίο]ο ππαγ Όο π[ο]γ οπα{- 
(ο. Απά Οπής ἵς 1] πιογο [Γοφθη(1Υ ἴἶιο 9η 
νο {πο ΠΟΠ ἵν ποσοπαραπ]ος να απ πὐ]οσίίνο, 
αππᾶ ρτοσθᾶοὰ Ὦγ α ρτοροβἶομ. Ἠοτο ἐπὶ ἵ8 11Π- 
ἀθγείοσά. 

19. καὶ τὰ θηρία.] τους ννοτᾶς ατο οπη {ο ΤΠ 
α [ον Μ388,, ππᾶ 4οπιο Ὑογμίοηπς παπά Ἐπίογη, 
Απά Οτίο»ῷ. παπά οΏνογ ατο Ιπο]ποὰ {ο οπηοοὶ 
Όνοια, Ῥας νο ΓΘΠΜΟΠ: [ο νο πα νοτ οὗ 
Ώνοκο ΜΑΣ, ἵν Ὀαί ης, παπά νο οπημκίον ο Ώποπη 
ΠΙΑΥ τοπ ος ποσουπ(σά Γον ῄοπι πο (νο καὶ”η, 
ΟΥ πο [γαππεγα ΟΓ Ώιο (οχί οἳ Όιοιο ΜΒΝ. (α[/ογρά 
οπο} ΠΙΑΥ Ἠπνο Ονουσ]ή νο ννογᾶ ΠΠΠΟΟΘΗΝΑΓΥ 
ππά Ῥοιίοτ ἈΝΜΑΥ, Εν οἱ (ἶλοκο τοπβΟΗΝ, πἠά 
οπροοἰα]]γ ιο [αήση, ΠΙΑΥ νάνο οσσπλἰοποά Ονεῖε 
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προς αὐτόν ᾿ναστᾶς, 1{έτρε, Φύσον καὶ φαγε. 

ἸΠηδαμῶς, Κύριε ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν 
΄ . , ᾽ 

φωνή πάλιν ἐκ δευτέρου προς 

κοίνου. 
. 7 ’ 

εἲς τὸν οὐρανόν. 

ΑΟΤ5 ΟΗΠΛΡ. Χ. 14 --- 20. 

δὲ Πέτρος εἶπε᾽ 14 
Καὶ 16 

αὐτόν 4 ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ 

ὅ 

ἤ ἀκά Φαρτον . 

Τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς' καὶ πάλιν ἀνελήφθη τὸ σκεῖῦος 16 

Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὃ Πέτρος, τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδε, καὶ 11 
ε] , 2 . . 

ἰδοὺ, οἱ ἄνδρες οἵ ἀπεσταλμένοι ἀπὸ τοῦ Ἰορνηλίου, διερωτήσαντες 
τὴν οἰκίαν «Σίμωνος, ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα ' 

ἐπυνθάνοντο, εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε Σενίζεται. 
καὶ φωνήσαντες 18 

Του 19 

δὲ Πέτρου 3 διενθυμµουμένου περὶ τοῦ ὁράματος, εἶπεν αὐτῷ τὸ Πνεῦμα 
τἴαία 1δ.Τ. ᾿[δοὺ, ἄνδρες τρεῖς ζητοῦσί σε’ 

οΠΙΙΒ8ἱΟΠ ἵπ {ο Ἰργείοπς αἶδο, ὙΥΠΙςΝ, ἱπάσεά, ατα 
ποί ροοά ονἰάεποο 1π πιατίετς οῇ {5 Κἰπά. Αίο 
Όιο ονἱάεπος οἱ {ιο Γαίιεγς, 1 18 Ὀαί βλεπάςτ νηεῃ 
1 τοσατάς ἰθ οπιἰκδίοπι οί ιοογάς ιο]ίε]ι 8εεπι πιοί 
6Γ1/ πρερβδαγη. Βεβδίἀς, ἴἶχε οΟΠΙΙΠΟΠ τοαάίπᾳ. ἶ8 
Ρ]ασοά Ἠογοπά ἀουδί ὮΥ νο τεοιττοπσοθ ο ή 
νυν νοτραάπαι Ἱπίτα χἰ. 6, νηιουί απγ Ὑατ. 
αοῖ., εχοορί ἴαί οπε Ῥεγαίοπ απά Ερίρ]απϊίας 
οπαΙ{ καὶ τὰ θηρία. Ἀοππο ΝΤΑΒ., Ὀοία (πετο απά 
μετα, Ρ]ασθ τῆς γῆς, ποί 41ΟΥ τετράποδα, Ῥαΐ εἰθιος 
αΏί6Γ τὰ ἑρπετὰ, ΟΥ α[ἴογ τὰ θηρία. Τηἱ8, Ἰοψενετ, 
ατοβθ εἰίπεγ (α5 Ναί. 5αρροςεβ) ΄ει ρ]ηγαίαίε 
ποπιβγογµπι,. ΟΥ ταίμοτ {τοπ α ἀθβίτο {ο οἶεατ {πα 
οσπικ{γιοξίοπι Ο{ ἴ]ιο οἸααδο, ννΠΙο] {ιο αποϊεπί Οτὶί- 
168 ρογοσ]νοά (6ποισ] ἔπο 6 οπιπιεπίαίογ» Ἀανθ ποῖ) 
{ο ο α5 {ο]]ονής: ὑπῆρχε πάντα τὰ τετρ. καὶ τὰ θηρία 
καὶ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς. 5 τῆς γῆς οΟΓΓΘΒΡΟΠάΡ {ο 
τοῦ οὐρανοῦ, παπά 15 ποί {ο 6 τορατάσά, οι Υοτδί. 
απά Καῑι., α5 α Ηεῦτοευν ΡΙΘΟΠάΡΙΩ. Τετράποδα 46- 
ποίος {ιο ἴππηο Ὀθαδίς, ΠΤΊ 1, 35 θηρία νο νά 
οηπ68, Ὢ Π. Ἰγαί. οοπιρατο» Οτρ]οι5 Άτροῃ. Το. 
κηλήσω δέ τε θῆρας, ἠδ᾽ ἑρπετὰ καὶ πετεηνά. Όπ ἴἶια 
Όησ Ἰθτο ἱγρίβεά (1ἶιο τοπιονα] ο εἶπο ἀῑκεποίίοι 
ο{ οἶσαπ απά απο]θαῃ πιοαίς, απά νο αὈτοσαίοη οϐ 
Όινο οατοπιοπίαὶ Ίαν), ονεη ἴἶιο {εν ΠαρρίοἙς 
φαρροφοἆ (λαί αἱ ἴἶνο οοπηΊησ οῇ πο ΜΠερείαλ ἴἶνα 
ἀἰδίιποίίοη ννοιι]ά ο ἆοπο ανναγ. 

14. μηδαμῶς.] Τη απά οὐδαμῶς ({ογπις οῇ ἆο- 
π]αὶ απά τορασπαποθ) ατο το]]ος οῇ νο οἷὰ ννοτὰ 
ἀμὸς, Ὑν]ο]ι ΤΠ νο αποϊοπί Ἰαπσαασο βἱσηϊβοςα αἰῖ- 
φμΐφ. ἵπ νο ρ]ασο οῇ Ες Γογππ]α 15 βοπιθίίπιθς 
π86 μὴ γένοιτο". Αα / ο μὴ ἑῆτα Ὦ} ἴπο Τταρο- 
ἀαπδ. (Υ/αἱοκη.) 

---κοινόν.] Της ἴδτπι Ρτοροτ]γ αἰσπίῇος νν]αί 
Λοίοπσς {ο αἲἰ, αἱ ἵπ αρ. νἰ]. 2. κοινὸς ἀήρ. Βαί 
ᾖιο Ἠο]]οπῖείς αρρ]οὰ τί (1ἶκο ἴἶνο Που. ον ίο 
ναί ννας Ῥτο[απο, 1. 6. ποί ᾖοίμ, ππὰ ἰΠοτοίοτο οῇ 
οΟΠΙΠΙΟΠ απά ρτοπαδοπος αφος 5 2. χμ. 90. 
(«νλογο 1 19 ορροβος {ο ἅγιον), απά ᾳοβορᾗ. Απί, 
χι]. 19, 15. τὰ θεῖα ἐκφέρειν ἐπὶ κοινοὺς ἀνθρώπους. 
Ίου αἶδο αρρ]ίοά ἴἶνο ἔοτια {ο ναί Ὕνηας ἱπριγε, 
πνἨοί]ογ πα ηγαἰίη, οἵ ζεσα[ίη, (18 ἵπ Ματκ νἩ, 9, 
οοππραγθά νι 1 ἍΠαος. Ἱ. 41, 65.): απά βπα]]γ, 1έ 
γνας α5οἆ οὗ πισα!ΐς ϱοτρ]άάση, οἱ βο]ι ας Ἰνπά Όσοι 
Ρατίακοπ οἳ Ὦγ Ιάο]αίοτε, απά ννλπ]σοἩ, α5 Όνεγ τοή- 
ἀοτγοά νο οαἴθγς (οτοοῇ ἵπαρατο, Ἠογο {ποιηβε]νος 
οπ]]οὰ κοινὰ ππά ἀκάθαρτα, ἴοτιην πἶδο αρρ]ίεά {ο 
Ίνα οαΐογς. (Κπῑη,) 

15. ἐκαθάρισε] Ἱ. ο. Ίνα] ἀρε]αγεά Ῥρατο, ος πιαζο 
βο Ὦγ τοπιονίης νο Ίαν νν]ήο] Γογναᾶο 15 μα, 
Της, Ὦγ κοίνου ἵ8 ππθαη{ “ποσο Ἱππρατο.”.. ο 
βο]οοί]ι Ἠαῦθα, Γοἱ. 118, 3, Τε 19 καἷᾶ (οἡ 1 οῦ χκχ]. 
5.) “νο αἴτπησοτ ἀῑὰ ποί Ἰοάμο ἵπ Όνο αἰτοεί,” 
Νοπ επίπι 68 κοινοῖ, ϱγο/αππι ]δϊσαί απθπῃ- 
Ύπαπα Ποπηΐπεπα, 5εά οπιηος τοοίρῃ, Τε 9 ννε]ὶ 

3 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηδι, καὶ πορεύου 50 

οὈβοεγνεά ὮΥ Καῑπ. Οιναί ἵπ νε Ἠεῦτενν, Οτεεκ, 
παπά Ταπ, ἄΠΥ οπε 5 φαῖᾷ {ο ἄο α Εήηρ νν]ο ἆε- 
εἴαγεκ Τ{ {ο Όε ἆοπε, αφ ἵπ Τον]. κΠ. 5. 19, απά 11, 
µιαίνειν απἀ καθαρίζειν 3Τε 50 αβεᾶ, απᾶ συγκλείειν 
1π (αἱ. 1, 23. Τη 0]αβεῖσα] νντιίοτς αὈουπὰ ἵπ 
οχαπηρ]ς5. ΑΙ ή ννας (ας Βρ. Ἠατυυτίου Ίναβ 
«πουν, νο]. γΙ. ρ. Τθ.) εααϊνα]εηί {ο “καγίπᾳ, Εἶνας 
Όιο ἀἰκμποίίου Ὀείννεσῃ πιεαίς ν/αβ ανοἰίαίνος, 5 παπά 
οοπβθφεΠ{1γ ναί ιο (σεπέί[εν ννετο Το ο αἀποῖί- 
οεὰ Ἱπίο νο Οτο] οἳ Ολτῖςιι 

16. ἐπὶ τρίς.] ΈΤηετε ἶ8 ποί (15 ΈγρΚε απά Κατ. 
πιασίηε) α τοεὐιπάαπογ ἵπ {νε ἐπὶ, σοσλν εἰση]ῆος 
παπίο, Οἵ αν [αγ αξ; Τί παιδί αἱνναγς ὃς απάεγκίουὰ 
ἵπ 5 Ρηγαδε, απά ἶ9 ροπετα]]γ οπργεκκεά, οτ (αξ 
Ἰοαεί εἰς) ἵπ ἴἶνο Ῥεςί νντίετ. Ἴα νἰδίοη γναβ 
ΜΠιγίεε τερεαίεᾶ, [οτ στεπίετ ορτίαϊπίγ, απά {ο κ 
πποτε αἰτοηρ]γ οη Ῥείοεγ πιὶπά. 3ο (16πθς. χ]ϊ 
35. “Απά [ος (ναί νο ἀτοππα ννας ἀουιυ]εά ππίο 
Ῥ]ματαο] Ὠνίσα: 1 18 Ώοσαμ56 [ο Οήπσ 9 εκίαῦ 
Ηκηεά . (σά, παπά ἀοἆ νν] εἱνοτίῖγ αν απ το 
ρᾳρς.”. Τῆο παπιυοτ {γ6ε, ἴοο, Ίνά8 0Π6 ἵπ ρεη 
εΓα] 156 απποπσ {ο οατ]ν (Ἠτίρίίπης Γοτ ϱποἩ βοτε 
οῇ τερε(οη. 3ο 8. Ρα] Όθς ἕ Όνε Τοτά 
ἠιγίοε Ενας νο χογῃ 1π νο ἤαςἩ ππ]αἡί Ὦε Γεππου- 
εᾱ. Ἀογ Ίνας 1 οοηβπεά {ο Ογϊκίίαπς οπ]γ, Ὀὲ 
ἴ]νο Β4ΠΠΘ Ίνας ἵπ πδα απποηᾳ {πο Ἠεπίλοῃς, 19 Ὦρ. 
Ῥεατος εἨοννς οπι Ὑϊτα. «Ἐπ. Ρ. Ιτά. 8ο αἶκο 
Ἠοταςε (ατα. Πϊ, 33, 9. (οὗ Ὠίαπα) “' Ὑ]τσο ασ 
Ἰαροταηίος η πίοτο ρασ]]α8 {εγ ποραία πα άἰς.” 

ΙΤ. τί ἂν εἴη] “ ν]ναί Τξ πρ πιεσπ.” ΟΡ 
Όμ8 Ῥητακο ἘγΥρκο πἀάαοςς οχαπηρ]ος [τοπ [ο 
Οαβείσαὶ υνγ]ίογςς αἲὶ οἱ νο] Ἠανο ποτε αἀάεὰ, 
εχοερί οπο {οι ῬαἱΦρ]. ἐθαύμασαν τί ἂν εἴη τὸ 
γεγονός. Ῥοΐοτ'α ἀοαδί ννας πο ννηοί]ετ νο ἆἱβ- 
Εἠποίοῃ οῇ πιοαίς ννας αὐο]κηοά, Ὀαἳ ννἨοί ει ειπε 
ἱπιρ]ος α τεππονα] ο νο ἀἰκειποίίοη Ὀοίννεεῃ «ον 
απά Ο6η]ες; α ἀουδί δοοῃ τεπιονεὰ Ὦν ο πιοβ- 
β6ησογς. ἳ 

19. ὑονβνριμόφην Ὦο αἴπιοςί αἲ] ἴἶνο Εάίίοτα 
ᾖοπι Βοεημ. απά είς. {ο Ὑαἲ. οὐ ῖε, τοπι ΠππΗΥ 
Μ98., Ὑογείομς, Επίλοτα, απά νο ΕΠ. Ῥτίης., 
Ιηκίοπά οῇ {νο οΟΠΙΠΠΟΠ γοσά]πρ ἐνθυμουμένου, νν η] οἷὰ 
5 οοπβγπιοὰ Ὦν Όνοδε 5 ο Ον] απά οἴ]νοτ 
Εαϊ]οις οἰιοὰ Ὦν Ἠοϊρεοπαάε αρ. Βίερμ. Τ]νος, 
Ἰπάεεά οοππιρουπός ατο οΏοη οἨαπρος ἴο απηρ]ος 
Ὦγ νο φοτῖθος. Ἰλοτο ποῖ νο αα]νογῖεν Γογ ὀτενθ. 
οοπκἰἀθταδ]α, Τ εἰοι]ά εαβροοί να να ὅι αγοςθ 
Γγοπα ἴἶνο δι α 1μο Ῥο[οτο αἲ διερωτήσαντες απᾶ 
ὀμηπόρει. Απά ἴα ἵ οοππίθηπησεά Ὦν ἴἶνο [ιο 
Όναί δμενθυμεῖσθαι 18 ποννηθτο οἶκο Γουπά. Ἀίαπν 
οχαπηρ]ος πηὶρηί Ὁο αἀάησοὰ ο οοπιροαπἁ γετρ8 
νο] ανα πο Ὀοίίου οτἱρίη λα να πηϊκίαΚκες οϐ 
βοπίροςς (ποιρἩ μον Ἠανο Όσοι απνναγί]ν Ιπίτο- 
ἀπσςὰ Ἱπίο νο πουν Εάπίοη οὗ Βιερὴ. Τηο8. 

---εἶπεν αὐτῷ τὸ Πν.] Τη πεαθί, ποϊννικίαπά- 
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21 σὺν αὐτοῖς, μηδὲν διακριόµενος, διότι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς. Κατα- 

βὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας 

νηλίου πρὸς αὐτὸν, | εἶπεν: Ἰδοῦ, ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε᾽ τίς ἤ αἰτία 
ὁ 3 ο . ς Π ε. - ’ ς ΄ 5 η ΄ 

99 δι ην πάρεστε; οἱ δὲ εἶπον" Ἱορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἄνὴρ δίκαιος 

᾽ 3 ’ 3 ] - 

τους απεσταλμένους απο του Ίορ- 

ι" ΄ ᾽ ᾽ ’ ’ ς . ο ϱ. ἂν ν 

καὶ φοβούμενος τὸν Θεὺν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ Όλου τοῦ ἔδνους τῶν 
3 / ε] , ς Δ 3 ΄ ς Γ Π Γ 3 η 

Ιουδαίων, ἐχρηματίσθη υπὸ ἀγγέλου ἁγίου, μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν 
3 . 3 ο ε . - κ 

93 οἶκον αὐτοῦ, καὶ αἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. εἰσκαλεσάμενος οὖν 
" ος” - . 2 ΄ ΄ οσο" ο. 

αὐτοὺς ἐξένισε. Τη δὲ ἐπαύριον ὁ 1Πέτρος εξηλύε σὺν αὐτοῖς, καί τινες 
- 3 - - 3 ᾽ - 3.6 ο) 9 .. ν υ) Γ ’ 

94 τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ [τῆς] Ἱόππης συνηλῶον αυτῷ. Καὶ τῇ ἐπαύ- 
- . , ς | η » 

ριον εἰσηλθον εἰς τὴν Καισάρειαν" ὃ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν 
ε) . ω 3 π- Γ 

αὐτοὺς, συγκαλεσάµενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους 

φίλους. 

ϱῦ ἵως δὲ ἐγένετο εἰσελθεῖν τὸν ΙΠέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ Ἰορνήλιος, 
Ν 

90 πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. Ὁ δὲ Πέτρος αὐτὸν Ίγειφε, λέ- 
3 3 3 ών » 

917 γων" Ανάστηθι καγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι. Καὶ συνομιλῶν αὐτῷ 
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95 εἰσῆλθε, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλοὺς, ἔφη τε πρὸς αὐτούς .Υ Ζομη 4, 9, 

'Τμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ιουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσ- 

έρχεσθαι ἀλλοφύλῳ. καὶ ἐμοὶ ὃ Θεὸς ἔδειξε µηδένα κουὸν ἢ ἀκά- 

99 ὅαρτον λέγειν ἄνθρωπον. «4ιὸ καὶ ἀναντιῤῥήτως ἠλθον µεταπεμφύ είς. 

30 πυνθάνοµαι οὖν, τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ µε; Καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη 
᾽Απὸ τετάρτης ἡμέρας µέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην νηστεύων, καὶ τὴν 

Ώπο ἀϊδεεπί οἳ Ἐος. απά Καπ. ὃο απἀοτείοοά 
Ώιο Ίπβπεπος οἵ Ἱπδρίταίίοη οἱ ο Ηο]γ Βρίπϊϊ, 

α8 -- αετοί. νο τοπική 1, "ν- 
8 ο διακρ.] '' πιακῖησ πο δοταρ]θ,”” παππε]γ, 

Όναί Όνοι ται οἆ {ο νἱβίί α ιραί]επ: Όπ διακρ. 
βε6 Νοῖε ον Ματκ χί. 20. 

21. τοὺς ἀπεσταλμένους --- αὐτὸν] ἜΤ]αςε υνογάς 
ἆο ποῖ αρρεατ 1π ΥΕΙΥ ΠΙΠΥ ΜΑΕΒ.. Υ6ΓΡΙΟΠΒ, απ 
Εαίμθτς, απά αγθ γη] Τ6αβΒΟΠ σαποε]]εά ΡΥ αἱπιοςί 
εγετγ Ἐάῑιος οἳ ποῖο. 
ἐγώ εἶμι ὃν ζητεῖτε.] Ῥο Εαπρ. Ότεςί. ὅτ1. 

«ὅδ' εἰμ᾽ ᾿Ορέστης --- ὃν ἱστορεῖς. 366 Ὑἱτσ. Ἐπ. 1. 99. 
324. τῇ ἐπαθοιον] οἩ Όιε ΠΠΟΤΓΟΥΝ α/[ῇεγ Πιε ἆαγ Ίνα 

Ἠαά φεῖ οί; οί πε ΊοΙτΠΕεΥ, Ρείησ οπο οἳ 16 
Ίιογς) ἀῑπίαπος, ννας ἴοο στεαί {οτ οπε ἀαγ. 
-- τοὺς ἀναγκαίους φίλους] Οἱ ἀνάγκαιοι, Ἰἶκο 

πεεερκαγτί ἵπ Ταάπ, ἀαποίες 1. τε]αίοπ5 ΒΡΥ οοη- 
βαπσυἱπίγ; 2. Όνοφς Ὦν αβηηΙέν: 5. Ρ6ΓΒΟΠΒ 60Π- 
πεοίεᾶ ὮΥ νο Ῥοπάφ οἱ [ΠεπάρΠΙρ. επ φίλοι 
ἵα αἀάθάα, να βεηβαο ἵβ πποτο ἀθίοτπι]παίο, απἀ 
ππεαης οοπΠἀεπία] απά η πιαίο (Πεπάς. 

25. εἰσελθεῖν] Ῥα0. τοῦ, 48 ἀερεπάςπί ΟΠ ἕνεκα 
, ΠΙς --ᾱ -.. -ν .- αμάν Μ5».,. 

--- προσεκύνησεν ἵς σατγεὰ νι Ἡ α Ρτοβ- 
που οὗ Όνε ο ο Όνο οαγί]ι, απᾶ ννας α ππαγ]ς 
οὗ ρτο[ουπᾶ τεκροςΕ; ννηίο] ννας τοπάετες ἵΠ 1ο 
Εακί πο ση] {ο πιοπαγε]ια, Ὀυῖ αἱκο {ο ο{{ρΥ Ρού- 
ροπα οἱ Ἰήσ]ν ἀἱρπίγ: -- ὮΥ νο Ἠοπιπης ἴέ 
νγπα τορδετοᾷ {ο Όνο οί αἶοπο. (Οετίαπ]γ Οοἵ- 
πε]ίης, νο γναα εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν 
οσπ]ά πο Ἱπρπὰ (ο οβοτ αΏγ ππατκ ο/ τονροοί {π- 
εοπκκτομῖ νι Ἠήν ἁπιγ 1ο Οοά. Ἠε, πο ἀοιῦε, 
τοφαγὰεά Ρείοι (15 Ἰαγίημ Ώθεῃ ἴἶνο καν]οοί οῇ α 

τη αταὶ οοπηππυπ/σα νο) {π νο Πρ] οἱ α 
γίπο Ἰορπία: απᾶ, αν πο], οπή 1οἳ {ο Α ΠπΑΤΙΚ 

ο πενετεπες Ἰκο εν οβετοᾶ το Όνο οί Υ λήπῃ- 
κα, Εκροςαγ αν Ἰνο Πηκ νο Όσοῃ πννητο, 
νι Οµεπία] οακίοπη α]οννοῦ ο κας]ν α πιαε]κ οἱ 

Ῥτο[ουπά τενθτθποθ Ῥεΐηπσ 8ο {οπι πιαπ ἴο 
Ίπαπ. Ἐθίαχ, ΟἩ {πε οἴμετ Παπά, Ὀεατίηπσ ἵπ πηῖπὰ 
Ώιο νοτγ ἀϊβοτεπί οιδίοπι ο {ε Ἰοπιαπδ, Ὁγ]ὰ 
απαΠεοίοἆ το]ϊσῖοις Ἠατηϊ1{γ ἀθεο]ίπεά 15. 

28. ἀθέμιτον] Τ{ϊς 19 πο ννε]] τεπάετες - 
Ἰαιο/ί; [ου ἠναί ννου]ά τεφ]Γο παράνοµον. ΥΝἨΘΓ6- 
48 ἴπα 56πΠς5ε Ἰθτο 5 ἀσεβὲς ΟΓ ἀνόσιον. Νο ΠΙαΥ 
τεπάετ πε/ας εδ. ἜΓηε Ῥ]ιταςδθ οὐ θέµ. ἐστι οὔἵεπ 
οσστΒ ἵῃ ια ΤΝ Χ., απά ΒΟΠΙΕΙΙΤΩΘΡ ΙΠ 1ο Ο]αδεί- 
σα] ΥΝΤΙΙ6ΓΑ. Ἱροσέοχεσθαι, ἵο Θ6ΠίΕΙΓ 3ΠΥ Ο0Π65 
Ἰομςε, ἶ5 α {ατα ονο]νίπσ οἳ ια 56η9ο οοπίαίη- 
οᾱ 1ῃΠ κολλᾶσθαι, ΟἨ ὙνΠΙοΝ 5εο Νοίθ οἨ Υ. 10. 
--- ἀλλοφίλφῳ] ἜΤ]νο ννοτᾶ ΡτορετΙΥ πιεᾶης ΟΠΙΥ 

α [ογείΐσπεγ; Όαί, α5 Κμίπ. οὔδετνθ», 1 5 ἵπ ο 
Βορί., Ῥ]ΐ]ο, απά «οβδορῇ. αφδεά (45 Ἰετο) πα 
ἀθμβίο56Π86, 80 38 {ο ἀεποίο 546] α5 3Τ9 ιοί «εις, 
εἰνοτ Ὁγ Ρἰγί ος Ὦγ τε]ἰρίος, απά εἰδευν]ετο βίγ]- 
οὐ ξένοι ΟΥ ἀλλότριοι, (18ΠΙ1198. 
--- καὶ ἐμοῖ] Τ]νο καὶ ἵς {ος καίτοι, απ ο. 
93. ἀναντιῤῥήτως] “«νννουί Ἰνοςιαίον, Το 

πγοτᾶ οοσοΓ8 ΟΠΙΥ ἵπ νο Ἰαίοτ ΥΥΤΙΟΓΣ. Λόγῳ, 
αοσθιέ, 64146, ΟΥ Τραδοπ; 35 Ἰ Όοτ. κν. 2. τίνι 
λόγῳ εὐηγγελισάμην ἡμῖν. Ῥο ΕαπΠρ. 1ρὴ. Ἔαυτ. 
208, τίνι λόγῳ πορθµεύετε ; 

90, ἀπὸ τετάρτης ---νηστείων] Ἀοενοταὶ οπηϊποπε 
τοσυσῃί [πίοτρτοίοτς ἴπ]κο Οπή {ο ΠἹοαῃ, παί (οἵ- 
πο]ίας Ἰπά [πλιοά ἔτοπι νο πιο ο Ἰς ν]είο 1ο 
Όνο πιο νν]νεν Ῥοΐοτ αγτ]νοὰά, Απά Οί ννοι]ὰ 
βοοπα {ο Ὀο σα]]οὰ ο Ὦν νο οοττοβροπάσποο ο 
ἀπὸ απά µέχρι. Επί Τί Ἱπνο]νορ αστοί Ἱπιργοῦα- 
Ρεν, απά πάνοτί {ο α οἰτομπηρίπηος νήσο] ϱοἳ- 
πο που]ὰ πο Ἠπνο Όσοι Πκο]γ ο ΠποΠΙΙΟΠ, 
Βομίάσς, ἵέ 1 προ {ο ο νοτ απά νοτρα] οὐ]σοσίοη», 
νο ατα ννο]] ἰπίος Ὁν Καπ. νν]νο ννο]ά κο 
Όνο ἀπὸ {οτ πρὸ, 85 χν. . 5 ου, νὰ. 10. Γκ. Ἡ. απὰ 
Ὢ ἵπ Ῥτον. νΗ, 303, απὰ θἸκοννλοτο, Ὑοί ἀπὸ ο8Ἡ 
πονοτ ΡΤΟΡΘΙΙΥ Όο απἰὰ {ο ἵνα ρηἱ ΓοΥ πρό. ΥΊΝΘΗ 
 εοοπις ο ὃς 8ο υκοὰ, Όνοτο ἵν αη ο)ρ., [ος τὴν 
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ἐννάτην ὥραν προσευχόµενος ἐν τῷ οἴκῳ µου" καὶ ἰδοῦ, ἀνὴρ ἕστη 
ἐνώπιόν µου ἐν ἐσθῆητι λαμπρᾷ, καί φησι Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου 8ἱ 

ἡ προσευχή, καὶ αἵ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσφθησαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 

Πέμψον Ὁὖν εἰς Ἱόππην, καὶ µετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέ- 
τρος | οὗτος ξεγίζεται ἐν οἰκίᾳ «Σίμωνος ῥυρσέως παρὰ Φάλασσαν' ὃς 

’ Π λα. - Ε 2, ’ ’ 

παραγενόµενος λαλησει σοι. Βδαυτης οὖν ἔπεμψα προς σε’ σύὐ τε ὃθ 
. ’ ’ - Ε΄ , « ” ΄ . 

καλώς ἐποίησας παραγενόµενος. 3Νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ 
. .) ” ’ , . - -.-. 

Θεοῦ πάρεσµεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγµένα σοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. 
:᾿νοΐξας δὲ Πέτρος τὸ στόµα εἶπεν Ἔπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνο- 34 

Τὸν 86 

ΣΌευι. 10, 17. 
τ.” 7. 
ου . . 3 ΄ ’ 4 ’ 3 ΄ 

Ἠ ντ  µαι, ὅτι οὔκ ἔστι προσωπολήπτης ὁ Θεός" αλλ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ 36 
5, - 3 ο ’ ’ . ” 

Ῥοι Ην, φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστι. 
ΕρΗ. 6.9 η εν 3 ’ » εοω ε] ᾽ 3 ΄ . υ . 

ορ ο λόγον ὃν ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς ἹΙσραηλ, εὔαγγελιζοµενος εἰρήνην διά 
εί, ὰ. . ω - ἕ . ε - Ὁ 

«Ἠικε ή, Πησοῦ. Χριστοῦ, (οὗτός ἐστι πάντων Κύριος) "ὑμεῖς οἴδατε' τὸ γε- 3 
’ εκ" Σο - ” .] ’ 7 . . 

7όμενον ῥῆμα καθ ολης της Ιουδαίας, ἀρξάµενον ἀπὸ της Γαλιλαίας, 
.] ’ 2 - 2 Π 

υἹικο.Ἠ. μετὰ τὸ ῥάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης" " Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, 38 
ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὃ Θεὺς ΙΠνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάµει, ὃς διηλθεν 

εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευοµένους ὑπὸ τοῦ «1ια- 
΄ ε/ ς υ ε᾿ 3 3 - ασ ” ’ ΄ 

ῥολου, οτι ο Θεος Ἡν µετ αὐτου. Καὶ ημεῖς ἐσμεν μάρτυρες πάντων, 38 
στ , ” ’ . 3 ς κος ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ιουδαίων καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ" ὃν καὶ 

ς- π. ’ Γ ’ - ς . ” οά ς ΄ 

«Ἀυρτα».. ἀγεῖλον κρεµάσαντες ἐπὶ ξύλου. " Τοῦτον ὃ Θεὸὺς Ίγειρε τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 40 

τετάρτην ἡμέραν ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας. Της {πο 
Β6ἨΏ56 (48 Έεζα, Οτοί,, Ῥοατος, απά Καῑπ, Ἠπνο 
β6εοπ) 5: “Αί πο 41] ἆπγ [τοπι {ο-άαγ, 1. 6. Γουχ 
44Υ5 ασο, Τ ἵνας (αβήπσ αρ {ο μΐ5 Που.) 

---λαμπρς}] ποί Ὀτίσηε, Ὀπί ία; α5 ἵπ Τωικο 
αχΙΙ, 11. περιβαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπρὰν, 3Πά 50ΠΠ6- 
εππος ἵπ {ο Ἰαίογ Ο]αβείσο8. Βοππο ΝΑΣ. Ἠανε 
Ἠθγθ λευκῃ, Ο{ οοΥ5θ α σος, Ηΐ α σοοᾷ οης. 

9]. προσευχὴ] Αί νοτ. 4. Νθ Ἠ3νθ προσευχαί: 
Ὀα{ νο 56η89 ἶ5 {ο 5αΠ16, προσευχὴ Ὀείης οτε, 38 
νοτΥ οΏοπ, ριῖ 1π α σεπερίεβεη»δο, {ος α οοππαθὰ 
οδίοπῃ ΟΓΡΓΙΥΟΥ. 

90, καλῶς ἐποίησας παραγ.] ο Ηετοάοί. ν, 324. 
εὖ ἐποίησας ἀφικόμενος. 

94. προσωπολήπτης] 1.6. 9π6 ΝΟ 6 ρηγίῖα] ἵπ 
Ἠϊ5 αἰίοΠπ{Ιοῃ5, απά 5ΠονΥ5Β 5 (ανοιγς ΥΙ Ῥτοί- 
οτοηοσο ἴο ταπκ, ἀῑσπίον, ος οὔνογ στουπὀς οἱ οκ- 
(οτηα] εαροτοτΙ{γ, ἴο {πε περ]οοί οῇ έποῬο νν]νο αγθ 
ἀθφιλιπίο οἱ ιοςο αἀναπίαρος. θε Τα, χκ. 91. 

90. ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει--- ἐστι] ἘΤηΠϊβ 19ο ο 
ἐργάδεσθαι Ἰκο ναί οὗ ην) οἱ ψΏ, ΙΕ δικαιο- 
σύνην, παπά οἴ]ουγ ννογὰς οχρτοβείνο ο πο[ίοπ8 ος 
πποτα] ἀἱδροβίίοης, Ἰηνο]νος α ποίίοπ ο Λαδή. Νο 
οχαπιρ]ο8 ατο αἀάπσοά Ὁν νο Ο οπιπιοπίαίοτε ἤγοπα 
Όιο ϱ]αβείσα] ννγίίοτα; απά Τ οππ οπ]ν ἰηπβίπῃος οπθ 
ο) νο νεγδα! ἐργάτης, ἵπ Τγοορῃ. 19. 198. ἐρ- 
γάτης ὀίκης. Ίπ οτάςχ {ο ανο]ὰ (ο ἀαπρετοις πο- 
ἴίοι νμ]σ]ν Ἰχας Ώοσῃ στα Πο οἨ Όχοεο ννοτάς, ας 1 
ιο [εατ (οὰ, απά ννοτκ τσ]ήθοΙβηθ»ς, ππάοτ σπη 
Γοτπα οἳ το]ἰρίοις Ὀο]ίοβ, ννοτο {ἶνο οπ]Υ ἀπίίος ϱς- 
βοπ{1π] {ο ϱα]ναίίοη, 56ο {ο οχοε]]οπί τοπηστ]κς ος 
Ὀτ. Ἠα]ος, απά οβροσ]α]]γ οὗ Μτ, Ῥονπβυπ4, 

96. τὸν λόγον --- Κύριος, Δτο.] ΈΤῖνετε ἵψ Ίοτο α 
Ρετρ]οχ{(γ οὗ οοπείτησ(ίοη, ννμ]ο] Όλο Οοπηππθηία- 
οτε εοοκ ἵπ νητίοις ννανς {ο τοππονο, οἴίοι Ὦγ 
πιακίησ 8οΠ16 αἰσηί αἰοταίίοη, ο Ὅγ (πκίτπα Όνο 
Λσοσιβ. [οτα Νοππίπαί, Ευ (15 Τ Ἠπνο «Ἠοννη ἴπ 
Βοσοθη8. Ἀγπορ.) ποπο οῇ ᾖνοκο πιοάθα {9 πἀπα]κεί- 
]α, απά πο οπΙγ καἰἰκ[ιοίοτγ οπο {9 (1 ν εουοταὶ 

οὗ Όιο ο]άει απά 5οπθ οἳ {ιο πιοςί οπηϊποπί τοσοπὲ 
Οοπιπιεπία{ογς) {ο οοπηθοί τὸν λόγον νι οἴδατε 
ἵπ ο πεχί νουδο, παπά ρ]ασς οὗτος --- Κέριος ἵηπ ἃ 
Ρατοπί]μθεϊ5, (ας τορθπίίηςσ ῥῆμα, 5 ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ 

{ ἀπέστειλε ΝΝΗΗ λόγον, απά 1 αρροδίον νι 11. 
τοροαί ἶ Θεὸς [γοπα ἴἶνο οοπῖθχί. Λόγος Ἰοτο κἰπ- 
πίᾖες (νο ἀοοίγίπε οί ]ιγίαί, ἃ5 ΧΙ]. 28. Πάντων, 
υοῦῖι φον απά (επ]ες; Γοτ, 45 Τ,οτὰ οὗ αἲἰ, Ἰνθ 
πηιςί Ιπίοπὰ (ο κα]ναίίοη ο αἰ]. Κύριος 5αμμεςί8 
Όναί Ἠϊσ]ι ἀἰσπι ον ο{ ἶνα Ἠεάθοπηστ, 1ο] 18 πποτθ 
ἀἰδεποί]γ οχρτοβκοά εαρτα ν. ο]. Της νο ραβ- 
ε1σο πΠπαΥ Ὦθ τοπάσγαά, ντ] Ῥτοῦ. ΒοΠμο]εβε]ά, α 
Γοἱ]ον/ς: “Τα ννοτὰ γν]ήε] Ίν 5επί {ο νο ολή]- 
ἀτοῃ οῇ Τβγας], ρτοποµίπσ Ῥοαςο ὉΥ «ᾗερας ( Ἠγὶκε 
(1νο 196 ια Τ,οτὰ οἳ αἲ]), γα Κπον: ενεη ἴἶνε πιαίίοτ 
Νίο] {οοκ ρ]ασο Οτουσλοιί αἲ] πάσα, Ὀεσίηπίης 
{τοπι (1α111ες, αῇίοτ 1νο Ὀαρίίδτη ννπίοἩ ολη ργδαςἩ- 
εἆ: οοποετηΐηπσ ὀθδιφ οὗ ΝασατείἩ, Ἠονν σοά 
αποϊηίος Ἠἶπα, ἃο,. 

98. ᾿Ἱησοῦν τὸν ἀπὸ Ν.] Της ἵς εηερεπάεά οἩ 
Όια οἴδατε Ρτεσθάίηα; απά ἴπ οἴδατε ᾿Ιησοῦν, ὡς 
ἔχρισεν αὐτὸν ἴθτο 8 α ΟΟΠΙΠΠΟΠ Οτεεκ ἰάΐοτη, 
μυς Όνετο 15 πο ἴποῬ. 

ραρτα ν. 50. 
οὗ νο ῶοδεί ΛΤ88., κονογα] γοταίοπα απιά Ελίλετ8, 
απά ἵπ Όιο Εά, Ρεΐπο,; απ ἵ τα]]γ ΡΥ 
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41 καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι" ἡἃ 
3 ἳ ο » 3 ιν ’ 

οὐ παντὶ τῷ λαφ, ἄλλα µαρτυσι 

906 

ἆ Ἱη/{τα 19. 81. 

τοῖς προκεχειροτονηµένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡμῖν οἵτινες συνεφώγοµεν καὶ 

49 συνεπίοµεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρὼν. "Καὶ παρήγ- 

Γ 2ειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ, καὶ διαμαρτύρασθαι, ὅτι αὐτός ἐστιν 

49 ὠρισμένος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν. |! Τούτῳ πάντες 

οἳ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος 

6 Ἱη[να 17, 81. 
ἘῬοπι. 14. 10. 

ς 2 σος, δι 10, 

ο 

Γ]ετ. 51. 84. 
ΜΙοΠ. 7. 18. 
Ἰηίτα 195. 9. 

3 ’ Δ ’ τα ... - . ’ 

44 αυτου παντα τον πιστεύοντα εἰς αὐτόν. Ἔτι Λλαλοῦντος τοῦ 1Πετρου 
-α [ή » .. ζκ ᾽ . κ πα. σα. ΄ ᾿ 9 ’ 

τα ῥήματα ταυτα, ἐπέπεσε το ΙΙνεῦύμα τὸ ἅχιον ἐπὶ πάντας τοὺς ακού- 

4ὔ οντας τὸν λόγον. Καὶ ἐξέστησαν οἳ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ, ὅσοι συνῆλθον 
” Πω 5/ ." .π υα 4 5 ) ον ς ’ ῃ 

τῷ ΙΠέτρῳ, οτι καὶ ἐπὶ τα ἕῶνη ἡ δωρεὰ τοῦ ἅγίου Πνεύματος ἐκκέ- 
. .”. . .) - ’ ’ 9 ’ 

46 χυται Ώκουο» Ύαρ αὐτων Λλαλούντων γλὠσσαις, καὶ μµεγαλυνόντων 

4Ί τὸν Θεόν. ἸΤύτε ἀπεκρίθη ὃ Πέτρος" , να κά. 

" Π{ήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι δύνα- ὃ τον 15 8 
΄ - ια) ω / 5! η νά η α/ 

ταί τις, του µη ῥαπτισθηναι τούτους, οἵτινες τὸ 1Ινευμα το αγιον 

Ῥεπσ., Ἰεϊα., Μαμ., ατίεςὺ., Τ18{., απά ἵαἰ., 
εἴποε 1 ἶς 5ίτοπσ]γ 5αρροτίεά ὮΥ ἐπίεγπαί α5 υνε]] 
45 οχίεγηα] εν]ἀεποθ. 

4]. οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ, ὅτο.] Ὀτ. Ρα]εγ Ἠας 
αὈἲγ ροϊη{εὰ οαί α τεπιαγκαῦ]ε Ιπδίαηος ος έ]νε Γαἶτ- 
πεςς οἱ ἴἶνε βαοτεᾷ νντΙ(θτς, ἵη πας δίαἶπσ ναί 
Οµτίκε, αἴἲτετ Ἠ]5 τεςιττεσίῖΊοη, αρρθατεά {ο Ἠ]5 αἷς- 

Ἶ αἴοπε, Ὑν ει {ΕΥ πιὶσηί Πανε αδεοτίεᾷ {θα 
Ἀρρεαταπσθ ος (Ἠπὶςέ ἵη σεποετα] {ΘΓΠΙΑ, 5ο ἴλαί Ιΐ 

Ἰανο Ῥθεεῃ βαρροξεά (λαί Το Ἰαά αρρεατεά 
{ο Ἡ]5 {οες ας νγε]] α5 Π5 Ποπάς. ΤΗϊ5, ΙΓ 61εΥ 
Ἠαά Ονουσ]ί οἱ απγ πσ Ῥαΐ ἴἶλα (γαι ο/ (6 σᾳ5ο, 
Όνεγ νγοπ]ά Ἠανε ἀἆοπθ. Ας ἴ 18, Ελεῖχ [αἴγηοςς ἷ5 
οὗ πιοτο πἀναπίασε {ο πεί {85ΗΠΙΟΠΥ, ἴΠαῃ {πο 
ἀϊβετεπος ἵπ πο οἴτοιπηξίαποςς Ο{ νε αοοοππί 
ν/ου]ά Ἠανε Ὀεεπ {ο {ιο παίατο οῇ Πιο ενἰἀάεποθ. 

---προκεχειροτ.] ἵ νγου]ά πο, νι Καίπ., ἴακα 
ες {οτ πο αἰπαρ]ε κεχειρ., 8ἱπος 8 {μα χειρ. ἵπῃι- 
Ροτίς αρροίπίπιοπ{, 5ο 4965 ἴἨθ προ Ἱπιροτί ϱγο- 
υἶομς ἀεειιπαίίοη. Μετὰ τὸ ἀναστῆναι ἐ. ν. 50ΙΠΠ9 
Εάῑἴογε απἁ Οοπιπιοπίαίοτ» Ἰ]οἱπ ννἩ ν. 40., ρ]πο- 
ἵπσ να Ἱπέργπιεδ]αία ννοτᾷβ οὐ παντὶ ---- συνεπίοµεν 
αὐτῷ ἵπ α ρητεπίηθείς. ἜΤ]ή8 ναγ ατα Ιπάιοθά Το 
ἆο Ὀεσπιβε, ἴπ6υ πτσο, νο 4ο πο Επ ἴνπί οιιτ 
Γιοτά ἀγαπάς, Ἱονγενετ Ἡς παὶσ]ί εαέ, νε 5 4ἱβ- 
οἴρ]ον αῇίογ 5 τοκαττοσίΊοη. Ὑεί ουσ επαί οο 
πος ἀτεσι]γ φαἶά, 1{ 9εεπας ὑπιρ[ίρά αἲ οἨ χκἰ. 19. 
866 (Ἠγγα. ἵπ ]οο. 

40. ἄφεσιν ἁμαρτιῶν --- αὐτὸν] Έτοπη νο αποπηᾶ- 
Ίσυς ππίατο οὗ νο σοπᾳίτασίοη Ἠετε, 5ονεγα] Γε- 
σεπί Εάῑοι ντο αὐτὸν...., ἴο Ἱπά]σαίο (ναί Όνο 
ϱοπίεπος ν/πβ 1εΙ Ἱποοπαρ]είε, ΠαΙΠΕΙΥ ὮΥ ἶνο (α]]- 
πα οὗ Όνο Ἠο]γ Βρίτίί οἩ ιο Ἠθατοτς, απά γοῖτ 
ὑτοαἰίπᾳ ους πιά αροακίπᾳ τη πουν ἴοηριθ. Τη 
πιειοᾶ, πονγενοτ, ἵ8 αἲ οπσς Ἠγροβιείίσα] απά ππ- 

; οι νο ννοτᾶς ἵπ απορίοηπ οοπίαίη α 
οοπιρ]είο αρπεε, ΌιοασἩ πο α ΥνοτΥ τορη]ατ 6οπ- 

. Ὀοῖίπα Ἱπιοπάσᾶ, [ οοποεΐνα, {ο ]χον 1ο 
εαυ]εσί απά ίαπορ οἳ Οναί {οβΙΠΠΟΠΥ, ΠΑΠΙΘΙΥ 
Οναί ννοβοσνετ, ἄτο., ιο οοπείτισίοη Ῥοίῃπςσ π 
1αΐπρηπς, 8ο Όνο Ῥππφασο ννας πὰρτίοσά ΒΥ 
Όνο Ῥονο]ι, Άντε, Τεαπε]αίοτ, απ ὮΥ νο ππ{]ους ο 
σα οοπΗποΙ Ὑοτκίοι. ἜΤηο ραββασο ο νο 
Ῥτορ]νεια πποπηξ Άτο κο] ας πο [ο]ονίηρ; 
κα. καν. 16.  Βε]νο]ά [ Ίαγ ἵπ Ζΐοη (ο α [οπή 
ἁμΐση α ία,” βο., απᾶ «« νν]λοβοσγοι Ὀο]ίσνοί]ι 
ἵπ Ἠήπι ανα! πο Ὁς οοπουπᾶσά,” Οοπρ. ΥΠ, 
14. 7ος]. κ, Ἐν, στο ο καγν ναί α- Γοαπίκίῃ 
ανα! ὃς οροποά {ος εἶπ, ἄνο, παν ΠΟΠΗ µαρτυ- 
ροῦσιν νο πα ἴπκο μαργυροῦντες (1ο κ]νοτ ἵπ 1ο 
--- - απάσγκαπάίπα Τε ἵπ Όιο ϱοηκο 4ε- 

εἰατίπα, 35 ΙοἨπ Ἱν. 44. ἐμαρτύρησεν, ὅτι προφήτης έν 
τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. ΜΟΙΘΟΥΕΓ, ἴῃΠο πάν- 
τες, ἸΥηΙο]ι {ε (οπιππεηία{οτς 5αΥ τηιδέ Ὦο {ακεπ 
γεδίγἰεἰεα(η, [οτ υεγή πιαπ, ΠΙΑΥ Ἠανο 15 αδιαὶ 
Γοτος ; {ΟΥ αἲ] {ινα Ρτορ]είς5 πποτθ οἵ Ί655 {αἱ οϐ 
Οτὶςί. ο Τμακο κχὶν. 2Τ. καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωῦ- 
σέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διηρµήνευεν αὐ- 
τοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ αὑτοῦ. Απά 
{ποιση αἰἰ ανα ποί φαϊᾷ Οχαί ννοςοσνογ Ῥε]ίεγ. 
είἩ, ἁο., Υεί πάντες ποςἆ ποίῖ Ώο το[αογτοά {ο {πο 
ε)Ιρίίσα] μαρτυροῦντες. 

44. τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον] Ἱ. 6. ἴπε ἐπ[ιοποε οἳ ἴἶιο 
Ἠοιγ Βρίπε, νο πα Ώθεπ Ῥο[οτο «ΡοΚκεῃπ οϐ, 
(5εε ΜΙάά4Ι.) Ἱπαρ]γίπς 1ἱ5 οχἰγαογαὕπατιη οτ[ῖς, παπά 
θερεοία]]γ, α5 νε Ίθατῃ {οπη ν. 46, ἴο εροεακίπσ 
1 Ἰαπσιασος Γοτεῖση απά Ῥείογε ΙΠΙΚΠΟΝΥΠ {ο {πετη. 
Ώρο Ἔαρτα Π]. 4, απ Νοίθες; Ποπ α οοπηραΓίδοπ οΕ 
νο] ρᾶδ5ασο νι πο ργοεεηί ἴί ἶς ρ]αϊπ ενα! Ὦγ 
γλώσσαις ἵδ Ίιετο πηθαηπί (48 {6γε) ἑτέραις γλώσσαις, 
λά α5 ἶ5 Ρ]αϊπ {οπῃ {ο οοπίθχ{) καθὼς τὸ Πνεῦμα 
δίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι, 38 8 ἴποτο οτργεδδειί. 
Το Ἠανε Ἰνεατὰ παπα δρθαΚ έ1ε Ῥνγαΐδες ο ἀοά απὰ 
Οτίςέ ἵπ Ὠναοῖτ οιυπ Ἰαπσαασο ((τοο]ς οἱ Τα η) 
ννου]ά Ἠανα οοπνεγεᾷ πο Ρτοοβ Εναί ἴΊπογ Ἰαά τε- 
οείνεά (ια σἱβί ο{ ἴπο ἨΗο]γ Βρίτ, Βοβίάθβ, οοπῃ- 
ατο ν. 41. νι χι. 10. ην. γὰρ, ἴοο, αἲ ν. 46. 
38 τοίοτεῃσο {ο α οἶπάβδο οπη(τεςὰ, α. ᾱ. « [Απά 

Όιαί 1 Ἠπά Όεσοῃ ρουτοά [οτί] ο (οςθ ΡοΓ5ΟΠ8 
να ορτίαἰπ] [ογ” ἃο. Ἰ εποι]ά πο Ἰανο (λοισ]ηί 
1 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ {ο ροίπί οί ναί 18 ον μα. Ἰαά ποῖ 
{πο 5686 Ώοςῃ οστερἰοΒΙγ πηϊκειπίο Ὦγ Νοθββεί:, 
Πείῃτ,, απά Κιῑη, 

41. µήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι] ν΄ Ἰοτονθγ κωλύω ἴπκοῬ 
(α8 Ἠοτο απά ἵπ Τμακο γ]. 99, απά βοππθίίπηο» ἴπ ο 
Οαρείσα] νυγοτε) (νο Αοοικαιίνο ο α ἠιἶπς, ἴθ 
γοτῦ ΠΙαΥ Ὦο βαρροβοθά {ο Ἠανο α αἰσπί/[οαίο ργσ- 
παπα, ἱπο]αάίπρ ναί οῇ αποί]χετ νοτῦ, ΠαΠΙΘΙΥ οπο 
οἱ (αξΐπσ ος μαίπο. Πο τοῦ μὴ βαπτ. 8 ΓοΥ ὥστε 
μὴ βαπτ. ἵπ Οπής Ἰάΐσπα ἴἶνο μὴ ἵ9 ϱπἷά {ο ῶο ρ]οο- 
παβίίο; παπά Ες νο σγαπηπηπτία ΠΒ ἴο]] πς, οχίοηζ8 
{ο α)] νοτῦς νο ἵπνο]νο α βθπ8ο οῇ ἁσπία], ο8- 
οοἶπ]]ν νοτῦς οὗ ἠπάεγίπς,. 36ο Μαι, αγ, Οτ, 
ᾗ δα ν., 5. ας Ονο μὴ ἵπ ποππθίήππος οιηϊέος. 

αἱ, ἵπ [ιοῖ, νοτο ἵν πο ΡΙΘΟΠΗΝΠΗ, ---βἶπος ιο μὴ 
Ῥο]οπσα {ο απο ιο ρπήρπος, ἵπ ννλήο]ι οσσαΜἱοπα]1γ 
Ίο νοτῖν ἵπ νο ργοσσᾶἵπῃ ἵ8 {ο Ῥο τοροπ{οὰ νν]]ι 
βοιπο πιοθΙβοπίίοῃ, ΑΝ {ο ιο οπηκκίοπ οῇ ιο μὴ, 
ια! ἴπκον ρ]ασςο ο]ήοβΥ νΊνοή νο νοτῦ ο ἨπάοΥ- 
πρ ἵν [ο ονγσὰ Ὦγ αποίλον ἵπ νο Τηβη νο νντ]- 
ου ἵ α τόν ἵπ ιο σπο νο ΤΠβΗ, ΓογπΙ ρατί οῇ 
Όνο ῥτοσυθά(πα κοπίσοῃσο, απά (ποτοίογο σπηπος 
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ὰ δαρτα 10. 9. 

1! Βαρτα 2.4 

Κ Βαρτα 1.5. 
Ἱπίτα 19. 4. 
Μαι. 8. 11. 
Μακ 1. 8. 
Ι.αακε 8. 16. 
ολη 1. 28. 

ΑΟΤΡ ΟΗΔΑΡ. Χ. 46. ΧΙ. 1---- 168. 

ἔλαβον, καθὼς καὶ ἡμεῖς; προσέταξ τε αὐτοὺς βαπτισθῆναι ἐν τῷ 48 

ὀνόματι τοῦ Κυρίου. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 

ΧΙ. ᾿Ἠκοτσ4αν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἳἵ ἀδελφοὶ οἳἵ ὄντε κατὰ 1 

τὴν ἸΙουδαίαν, ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Καὶ 5 

ὅτε ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἱεροσόλυμα, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἳ ἐκ περι- 
τομῆς, λέγοντες Ὅτι πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας εἰσῆλθες, καὶ 3 
συνέφαγες αὐτοῖς. ᾿αρξάμενος δὲ ὁ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς, 4 

λέγων " Ἠγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἱόππη προσευχύµενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκ- ὅ 
στάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι, ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν 

ἀρχαῖς, καθιεµένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ηλθεν ἄχρις ἐμοῦ: εἲς ἣν 

ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς, καὶ τὰ Θηρία καὶ 

τὰ ἑρπετὰ, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἤκουσα δὲ φωνῆς λεγούσης Ἰ 

μοι 
«/! - " ” 2 ΄ Σς, . 3 Δ ’ 

Οτι πᾶν κοινὸν η ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσηλῶεν εἰς τὸ στόµα µου. 

᾽Αναστὰς, ΠΠέτρε, Φὔσον καὶ φάγε. εἶπον δέ ΠΜηδαμῶς, Κύριε" 8 

32 ΄ . . ” 3 - 

Απεκρίθη δέ µοι φωνὴ ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ' 4 ὃὁ Θεὸς ἐκα- 9 
’ 4 . ’ 

Φάρισε, σὺ μὴ κοίνου. Ἰοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρὶς, καὶ πάλιν ἀνεσπά- 10 
5! ν 3 νά . ΄ 

σθη ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ ἰδοῦ, ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν 11 
μα ᾽ ον, 3 ξ 1, .᾿ } ΄ 2 ᾽ [ . ’ 

ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν Ἡ Ίμην, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός µε. 
ο) Π ω - 3 -» . 7 

Εῑπε δέ µοι τὸ Ινεῦμα συνελθεἴν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόµενον" ἡλδον 19 

δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἳ Ἐξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσηλθομεν εἰς τὸν οἶκον 
-- 3 π .] ’ , σς - - 

τοῦ ἀνδρός ἀπήγγειλέ τε ἡμῖν πῶς εἶδε τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ 18 
3 . . 9 3 ’ ..- ε) ’ ΄ νά ” 

αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα αὐτῷ" Απόστειλον εἲς Ἱόππην ἄνδρας, 

καὶ µετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον ΙΠέτρον, ὃς λαλήσει ῥήματα 1 
τ - ς κα, . αἃ 

πρός σε, ἐν οἷς σωθήση σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου. Ἐν δὲ τῷ ἄρξα- 16 
η » ’ ν - . 5, 2 ευ) ᾿ ο . 

σθαξ µε λαλεῖν, ἐπέπεσε το ΙΙνευμα το ἅγιον ἐπ αυτους, ὥσπερ καὶ 
2 ς - ϱ) . 

ἐφ᾽ ημας ἐν αρχη. 
Γη ΄ η να ο, ει. 
Ἰωάννης μὲν ἐθάπτισεν υδατι, υμεῖς 

τοῦ ῥήματος Κυρίου, ὡς ἔλεγεν " 16 

δὲ ῥαπτισθήσεσθε ἐν ΙΠνεύματι 

Ἠμνήσθην δὲ 

ἁγίῳ. Εἱ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὃ Θεὺς ὡς καὶ ἡμῖν 11 

πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν Κύριον Ιησοῦν Χριοτὸν, ἐγὼ δὲ τίς ἤμην, δυνατὸς 

κωλῦσαι τὸν Θεόν; κούσαντες δὲ ταῦτα ἠσύχασαν», καὶ ἐδόξαζον τὸν 15 
Θεὺν, λέγοντες ᾿ραγε καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ Θεὺς τὴν µετάνοιαν ἔδωκεν 

3 .. 4 
εις ςωηΝΥ. 

Ῥγορεγίή ἴακο α μὴ, νοιρ]ι Ἰηδίαποςς ατα Γουπά 
νηθτο 1 5 α5ος. 

48. βαπτισθῆναι] Τί ἵνδ πο καἷά Ὦγ τ]ιοπι ΕΥ 
γγοτο Ὀαριίζεά; Όαί ποτο οπΏ ϱο Ἠίί]ο ἀουδί Ενας 
(48 {ο αποϊοπί απά Ὀοεί πποάστη ΟοπΙΠΙΕΠΙΑΙΟΓΒ 
βαρροβεά) {ο Ῥ6Γ8οπ8 Ἠλο Ὀαρίσεά ποια ηνθγθ 
ΒΟΠΊ6 οΓ ἴἼοδο νηοπι Ῥοΐοτ Ὀτουρὴί να Ἰήπα 
{τοιι ᾖορρα. Έοτ 1 ἶ8 {ο Ὁο οὐβοτνοά, Ὠιαί {ο 
Αρορί]ος (ιοπηφο]νοἈ τατο]γ Ὀαρίίχοά. 36ο ᾖοἶπ 
ἵν. 2. 1 Όου. Ἱ. 14. απ ποίθα. 

ΧΙ. 39. διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν] “« οχροβευ]αίοά 
νι Ἠἶπα, Παρα πςσ νο ααοβίίοπ.” ο νιοτὰ 
πηβννοτα {ο {ο Ηοῦ, ῆσλ απά «90, απά εἱρπίῇον 
ΡΓΟΡΟΤΙΥ {ο ο ἑἐπιρίεαάεά ἴπ α διέ νι αποίΏετ --- 
Όνοι {ο ὃο ορροφο ἵπ αγραηθηί, 

8. ἀκροβ. ἔχοντας] ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΕ ΥΙΟ] ἐν ἆκρο- 
βυστίᾳ ὄντας, Νο] 9 οἳ ΓΠοφυοπί οοσΙΙΤΘΠΟΘ, 
{ νοκο νν]νο αγο αποἰτομηοίφος. 

ὄ. τέσσαρσιν ἀρχαῖς] Τ]ιο ἴταο 5οη5θ ο (ή οκ- 

Ργοβείοη ας Ώδυι ΠΗ]]γ οχρ]αϊπεά 84ρτα κ. 11. Τε 
ΠΙΔΥ καβ]οο εγε ἴο οὔδοτνε ναί ἴἶνο 56εηςο ἵπ [νο 
Ργεβεηί ράβεασθ οπηποῖ Ός πιαάο οοπηρ]οίο νητ]- 
ουί ερρίηίπις ὀεδεμένην, ΝΟ] 18 αν δομά ἵπ Όιο 
ατα]]ο] ραββασο», παπά Πεγε ὮΥ Όνε Ἁγτίας Τταυβ- 
π{0Γ8. 

17. εἰ] “« εἰφάοπι, «1 [α8 ννας (νο οπ5ο].” 
ο δὲ τίς ἥμην, ὀυνατός.] ἜΤ]νο δὲ ἵ οππιοἁ 

η ππαήγ Μ98, απά Ἰοτείοης Ῥηἱ, 1 βυδροοί, ΓΓοπα 
Όνο ἀϊβιου]ίν οἳ οχρ]απίης . Ὑαῖ ἴῖ παν νετγ 
νο] ο τοπάοτοά ἱ ὔιοπ. Ἔ]ετο ἵ στεπ 
ερἰπε ἵπ ή τη οὗ οχρτοβδίοη, νη νήσο] 

οἵς. οοππραίος [τοι Ἰωποίαπ, ἠρώτᾳ τὸν Δ. τές 
ὢν, χλευάζοι τὰ αὐτοῦ. Τα Οι ος πέαίοσς Ρα5φ8 
ονοτ νο ἀϊβιοι]ν ἵπ οοπαϊτασίῖοηπ π5 Το 
ὀννατὸς, ΝἨ]ο]ι 18, Ὁν. α- Ἰναγς]ι ελ]ιρεία, ρυΐ Γοτ ὥστε 
ὀννατὸς εἶναι. Τ{ας Όνο Ἀντ. ννε]] τοπάετε φιωῖ δ/- 
Ἰοεγοπι αἲ, ἃο. 

18. μετάνοιαν.] Τι Ίνετο πιθαπς ἴηθ σταςο ο τε- 
Ροηίαηςθ. 
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ΙΤΟΤ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ 131ρτα δ. 1. 
’ » [ο] λ ’ α.  Ἅ Ν 

Στεφάνῳ διηλθον ἕως «Φοινίκης καὶ Ἀνύπρου καὶ «Αντιοχείας, μηδενὶ 
.. 3 5 , γε. 3 » 

90 λαλοῦντες τὸν λόγον, εἰ μὴ µόνον Ἰουδαίοις. Ἠσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν 
» ’ λ . 5’ 3 ’ 3 3 / 
ἄνδρες Ἀύπριοι καὶ Ἰυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθοντες εἰς «Αντιόχεια», 

ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἰ Ἑλληνιστὰς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Νύριον Ιησοῦν " 
5 3 αἲ ΄ 3 ῃ 

2Ι καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου µετ αυτῶν' πολύς τε αριθμὸς πιστεύσας ἐπέ- 

19. οἱ μὲν οὖν διασπ.] ελ» ος μὲν οὖν ἵ5 . 
χιπιρέϊΐυε, τενεΓίῖης {ο ναί Ὕνας δαἱά 5αρτα νΏ]. 1. 
᾿Απὸ 15 ποτε {οχ ὑπὸ, α5 οῇεπ Ὀοίμ ἴπ εχε Βοτιρίατα] 
απά ΟΙαξεῖσαὶ ντε. (οπιπιεηίαίοι ἀῑΠετ 1π 
Ώιείκς αχρ]απαίίοη οἱ (ο {οτοε ΟΓ ἐπὶ Σγ., 50Π18 
τεπάετίησ Τί φιό, οίπετς ροδί. Τηε Ιαΐίει 5Θεπι5 
Ῥτε{εταῦ]θ. 

20. 6οηβιάεταῦ]ε ἀῑπετεποο οἱ ορίηίοη Ἠετε ες- 
Ι8ί5, Ὀοίῃ α5 {ο {με γεαᾶίπς απά Όιε Ιπίετρτεία- 
Ποπ. Τπε τεαάίησ οἱ αἰὶ ἴἶνε Μ35. Ῥαί Όνο (Α 
απά Τ) 18 Ἑλληνιστάς. Ί1ιεθε έιοο Ἠανθ Ἕλλληνας, 
ννπίο]ι 15 αἶ5ο ΕποισΏί {ο Ὀε  να-- Ὁ} πε 3ΥΓ., 
Αταδίς, Οορί., αιλίορίς, απά Ὑ αἱσ. Ύ εΓδίΟοΠΒ, απά 
Ὁγ 6ἨήΥ8., ΤΠΕοΡΗΥΙ., απά (Ώοαππεῃ. ᾿ΤΗϊ5 τεας- 
Ίπα, ἴοο, ας Ὀεθῃ ρτείοιτοά γ αἰπποδί ουετγ Οπῖο 
απά Οοπιππεηίαίοτ εχεερί Μαιίλα], απά ας Όθεῃ 
εἀττεὰ ὃν (Οτίεςῦ., Ἐπαρρ, ΤΗέτη., απά Ὑαἴετ. οί, 
οἱ οοατ8ε, προη {θ εἰτεησί] οῇ επίεγπαἰ ενιἀεποθ, 
{ος ναί 15 πεχί {ο ποπε; ἴμο ΝΜ35. Ρείησ ΥεΓΥ 
{Γενν, απά αὐίεγεά 9οΏ688: (πε {85ΠΠΟΠΥ οἱ Ύεγδίοη8 
ίοο ἵπα σα5ε κε {Πῖς 15 ο Ηπ]ο ννεϊσηί: απἀ ἰπαί 
οἱ Όνε Εαίήετς 5οατοθ]γ στεαἴετ, εδρεεία]]γ 5 {1εΥ 
βοππείίπιες οἵίε Ἑλληνιστάς. ἨΒθείάες, οἱ ἴ]ιε {νο 
Μ35. πνΙοὮ Ίνετε Ἠανο ἝἛλληνας, πα ρεϊποῖραι 
οπθ ωρες ο Όιο Α]εχαπάτίατ) Ἠας {Π]5 νετΥ τοα- 
ἵπς ἵπ Ώιε ρ]πος οἱ 'Ἑλληνιστᾶς, 8αρία ἰς. 29, θγθ 
Π 15 Ὁγ αἰ] Εάῑνοτς αἀπη]τίιεά {ο Όε α δρατίοις τεαά- 
! Τηε ααπιθ πηαΥ Ὁς εαἰά οῇ ἵννο οῇ 11ο Ὑετ- 
βίο. Απά τε]γ ναί Ὑγᾶβ ἃ παραδιόρθωσις ἵπ 
οπ8 σᾳ86 νγα5 Ἰκε]γ {ο 6 5ο ἵπ Ὠιε οίμετ. ΑΝ, 
Όνεῃ, ἝἛλληνας 8 πας ἀεβεῖεπί ἵπ οπίεγπαἰ ον]- 
ἀεποε, να ρτείετεπος πιαςί τοδί οἩ {πίργπαί. ἸΤμεί 
π8 ἠγετείοτε 5εθ νεί]ετ (ναί τοα]1γ εχἰκί». ἜΤ]ο 
αεί ρτοαπᾶ οοηβἰθία ἵπ ἴπο ορροδΗἶοπ (ἀοποίεᾶ 
να. απά δὲ], ννμ]ο]ι, 1{ 15 αἱ]οσεά, οχἰείς Ώοίννεεη 

ΡεΓβοη5 αἀφτοεκε Ὁγ ἴΊναρε {θαςΠεγβ γεβρθοίἶνθ- 
Ἰν: Όνοφε αἲ νετ. 19 αἀάτεφείης (ἠνετηκε]νθς {ο {ο 
λ οπΙγ; σοπβε(πεΠί]γ Όιοβο αἲ νετ. 20 {ο 816] 
45 Ίνετε ποί «θιος. Της Μτ. ΗΙπάς (η 8 Πιδίοτγ 
οἳ νε τίς απά Ῥτορτορς οὗ ΟτικἰαπΙέγ, νο]. 1. Ρ. 
249) πιαϊπίαίης ὖναε «6 νο ορροβ{ {ο εχρτοβεο ὮΥ 
Όνο ραγίίσ]ε μὲν απά δὲ Ιπάίσαίες ναί νο ΟΥργίπης 
απά ΟΥτεπαπης ννοτθ πιοί ἀοΐπς ννπέ νο ἀἰβρογεοά 
Ίοεγε ἀοΐπα, παππε]γ, Ρτεπομίπς {ο πε «Ἴριρ α/οπο ; 
Όαξ Ενα 616Υ, οἩ ἴἶνο οοΠίτατΥ, ννοτε ρτοπολίπῃ ---- 
{ο ν]νοπι Ί Νο {ο νο Ηε]]οηίκίς, {ο Ώου ννετο 
«σος (απὰ Το Όνεπι Ὦγ ἴἶνο ἀἱεροτεοά νο (ποερο] 
Ἰπά ἵνοση ρτοπε]ιοά, ας {ῃΠ νο σπβο ος ΡΙΗΗΡ) αι 
πρὸς τοὺς Ἓλληνας, Όνο (οη1]ο8, ΠΑΠΙΕΙΥ, ἴο ἀο- 
γοις ΩθηΗ[οε,” Το με τορτοβθη{πί{ίοῃ, Ἀοννονοτ, 
αενεταὶ εκεδρίοῃα πΙΥ ο πηπάο. Ἰ. Τ]νο ΟΥργίκηΒ 
απά Οντοπαπῃα ({οΥ κο εἶνα παππο εου]ά ο ννγί- 
ερ} ουσ πο {ο Ὁο αἰκ[ήπρίκ]ιρά [τοπι πο αἱδ- 
Ρε, που τη 8ε, Τα κο) αοσοηέ Όπου 4γο ο0Π- 
εἰάρτεά αν να καπ ρεγκοπα; Όνο Ογρτίαπη απὰ 
Όνο ΟΎτοπαίπηα Ὀνοίηρ καἰά {ο Όο τινὲς ή αὐτῶν ---- 
ο οοπεῖ ΟΓ νο ἀήπρεγερά, 3. Απ (γ 3 1ο 
ατρυπνεηῖα {ου Ἓλληνας ἀσροπάὰ προῃ Όνοτο Ἰνοίηρ 
πα ορροµο Πησπδεᾶ, οκργοκκοὰ Ὦν μὲν απὰ δὲ, Τέ 
5 α νοτΥ ον.ἳ σπα ς Γοτ {η ἐν Όνογο ἵ πο ὀμρο- 
αίοπ αἲ αἩ. Οστιαϊπ]ν Όνο οἰτουπηκίππος οί (ο 
ἔο γεγκος Ἰνοίηρ πίτοδπορα τοκρος νο] Ὦγ μὲν 
απά ὁἷ νι] ποῖ τους Πε: [ος Ἠοτο νο μὲν ν οουρ]εά 

νψη(Ἡ οὖν, απἀ Ἰα5, ἵπ {πο Ρτοςεπί οᾳςο, {παί 156 
νυμ]οεν Ἠοοσδενεπ ἀε Ῥατί. ερεακς οῇ, Χο. νΙ1. ἐν 
ἐπανόδοις, Ἱ. 6. ΙΠ. ἰΤΔΠΒΙ1Ο0Π5, ννηεπ α ΥντΙίεΓ σοε8 
Ῥασ] ἴο δοπιείμ]πσ ννη]ο] Ἰαά Όεεπ Ώδσιαῃ {ο ὢθ 
{τεαίθά ος, Ὀαΐ Ἰαά Όδεει Ιπίετταρίεὰ Ὀ} 5οπιθ ἆἷ- 
ρτεξεεῖοπ. Ο6 είς Πο αἀάπσες 5εγετα] εχαπηρΙθς, 
Π4ΠΠΕΙΥ, Ατὶκϊοϊ. 4ε Βεριῦ. 1. Τ. Τμαογά. ἵν. 6, 
Ττ. Λος κχνἩ. ὅς ἵπ αἰἰ ο νυπίο] οα5ες {ο 56η- 
{εηος οοπιππεπείης γη νε γεξιπηρίίνε μὲν οὖν ἰ8 
{οµονγεὰ Ὦγ αποίἸετ οοπιπιεποῖΠς (5 Ἠ9γς) νν ία 
δὲ, νΙο]ι, Πούγενετ, ἵ5 πθνθγ απ αὐυογδαξίυρ, Ὀιαξ 
ανναγς ας α οοπέἰπιαίίυε ἴοτος, απ πιαγ Ὃδ γθι- 
ἀετοά αιέεπι. 

Ηαν]πᾳ, ἴλεπ, 5Πούνη ἴ1α [α]]αογ οἳ ἐπὶ οΡρο- 
βΙίίοη α5 ἀερεπάίῖῃπσ ΟΠ {ο μὲν απἀ δὲ, 1εῖ Ἡ9 966 
πνηθίπετ απΥ ορροβΙ]οη 18 ΙπΙππαίες Ὦγ {ιο οοπ- 
επί. Ἔ]οςε (1{ 15 αἱἆ) ννλο Ἠαά Όδοῃ ἀἱδρειςεά 
ὮΥ (πε {οιθ]ες νν]]οἩ Γο]]ουγεά ίππο πιατίγγάοπη οὗ 
Ῥίερμθη, Πεᾶ, απά ἰτανετεεά {λε οοιΠίγΥ, Ραδείησ 
Όητουσ Ῥπαπίσς (Γοτ 5ο 1 απἀετείαπά 18) απάἁ Ρτο- 
οθοάίηπσ 8οπιε {ο ΑπίίοςΠ. Τη ἰπεῖτ νναγ (πετ 
(Παππε]Υ ἵπ Ἀγτία) {16Υ (1.6. ὈοίἩ {λοςθ νν]ο ννοηέ 
{ο ΑπίϊοςΙι, απά ἴ]χοῬε νο επί {ο ΟΥρτις) ργθας]ι- 
εᾱ {ιο (1οβρε] {ο ποπε Ὀιί «εις. Τ{οῬοῬ Υν]ο ννοηῖ 
ιο Απάΐοσᾖ, οἨ. ἰΠεῖγ ατίνα] Ομέμθτ, Ρτεασ]ιεὰ ια 
ννοτᾶ ----ἴο ν]οπι Το ιο Ἠε]]οηίίς, ἰ. ο. {οι- 
εἴση ὦ61να, ΠΩΠΙΕΙΥ, 546]Ἡ αδ 8ΡοΚο {ο (τεοκ Ίαη- - 
μασθς {ο Ἠοπα, {Ἰεγείοτε, ἴ]ο ΟυΥρτίαην απά 
ΥΓΘΗΩΦ4ΠΡ, ΨΥΠοΟ ννογο (ΓοςίαΠΒ, νου] Ὃε νετγ 

ΠίρτοαςἨθγς. ἜΤ]ιε κατα νυτίίετ, νο ΠΠαΥ οὔβετνο, 
οοι]ά ποί νουγ Υνε]] 5αγ «εις, Ώεοπςο 1ος Πνίησ 
ἵπ Ώιο [οτεῖση οουη{τίες ΟΡ Αδία ΝΤΠποτ απά απποησ 
(ΠπθεΚς, ν/ογο σα]]εὰ ΓΓοἰζοπιίκί. ΝΟΝΝ 5ατε]γ (Ίεγα 
15 πο εΙςΠ ορρο!{ομ α5 {ο οοπιρο] 5 {ο βαρροςθ 
Όναί δὲ, Τακο πιθαπί Ρ6ΓΡΟΠ8 {ο ορροβ!ίε {ο ψονν5, 
παπεΙγ (Φεπέρς. Εαά ἴπετο Ώδσῃ απγ ορροβί1οὮ 
πίεπάεά, ξ παῖσηί Ἰανο Ὄδσηυ (15 Μαἰηινοὶ εαρ- 
ΡΟ0568) Ῥοίννθεη «ἴειοθ αψεαΚίπις Πεῦγειυ απά ἴοβθ 
δρεαζίπςσ (ἀγεεκ. Βαΐ ἠποτθ 18, ἵπ [αοί, ΠΟ ΟΡΡΟ- 
β{1οη. 

Ηανίηρ ενα τοππονος αἲ] οβ]οσίίοπ {ο ἴ]ιο τοα- 
ἵπσ Ἑλληνιστᾶς, απᾶ ΒΝΟΝΗ ναί Πέ πιαν λα, απᾶ, 
38 {αΤ 45 οχίοτπα] ονἱάσποο οπῃ ρτονο αΠΥ ήπᾳ, ἐς, 
Ότο τας τοπάῖπα, [ νν] πονν εἶονν (ναί Έλληνας 
σαππιοί Ὃςδ 8ο, αἶπος, 1 οχίογηα] ννοτο ἵπ 18 
{πνους, Ἱπίοτπα] ονιάσπος ννοι]ά οοπάσπαῃ , 1 
Όπο παίητο οῇ νογ. 19 Ῥο οοπεἰἀστος, απά 1) 1 Ὦθ 
Ῥοτπο ἵπ παπα εἶναι Τε ἵς γονιπιρ/ίνο ΟΕ νν]αί ιο 
νυτέογ Ἠπά Ώου το]πίίπσ αἱ ν ΕΙ, 4 ννο εἰα]] 5οο 
Εναί νο ονοπίς τοσοτάοὰ ΤΠ νν. 19 ἂ. 90 ο Οι 
ΟἨαρίογ πεί νο ἴπκοι ρ]ασο πππποθιαίο]γ πβίοτ 
Όπομο αἱ νΠ, 4 νο] Ππππποίπίο]ν [ο]]οννοὰ νο 
πιπτίγτάσπα οῇ Βίορ]οῃ, ππά οοηβοηποπί]γ ἴοοῖς 
Ρ]ασο Λο/ογρ 1ο γἰείοῃ ο Ροίογ απ {ο οΟΠΝΟΤΕΙΟΠ 
οἡ Ο οποίαν 5ο Οναί νο (1ομρο] σοπ]ά πο Ἰανθ 
οσοη ργοπο]ιοά το νο Οὐρηηί[ον, Ὀοςπαρο (λογο ᾖιὰ 
Ἠήνοτίο Όσο πο αΠΙΟΠΤΥ κο [ο 4ο, Ἰπάσσα, Ἰνὰ 
Όνοκο Ίσννη [οί πα ηογίχοῦ {ο τόπο] νο 0 ομρο] 
{ο νο έρημο, νογ νου] Ίνάνο ου Γη Πιοτο 
Ικοῖγ {ο Ἠπνο ἠγκί πγησος νοπικο]νον {ο νο «ἶσιος 
(1, ο. νο Ἠο]]οπ]κία) τοµίάσπ{ί αἱ ΑπΙΟσΗ, ν]νοβθ 
ἱπβασησο ννπα, νο παν Ίσα (γοια ο οβορ]α» Ἠο]], 
γη, 5, 3, νοτΥ στο ονοι Ότο πππὀ οὗ ὔνο Απι- 
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στρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. ᾿Πκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὧτα τῆς ἐκκλη- 58 
σίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ αὐτῶν" καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν 
διελθεῖν ἕως "Αντιοχείας. ὃς παραγενόµενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ 58 

Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσµένειν 

τῷ Κυρίῳ" ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Ινεύματος ἁγίου καὶ 94 
πίστεως. καὶ προσετέθη Όὄχλος ἱκανὸς τῷ ἈΚυρίῳ. ἈΕξηλθε δὲ εἲς 35 

Ταρσὸν ὁ Παρνάῤας ἀναζητῆσαι Σαὔλον, καὶ εὗρὼν αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν 

εἰς Αντιόχειαν. γένετο δὲ αὐτοὺς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθηναι ἐν τῇ 36 

ἐκκλησίᾳ, καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανὸν, χρηµατίσαι τε πρῶτον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ 

τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς. Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλῷον 31 

οε]ίαπς ἵπ το]σίοις πα{{θτ. Ῥτ, Βατίο, Ιπάεαά 
(νο θαρροτίβ να τοαάίπρ Ἕλληνας) ὑπ ναί 
ναί 15 πιεπίοπεά αί νετ. 20, ἰοοΚ Ρ]ασο α εὐπ- 
φἰάεταδίε ἐἶπιε α[ῖον Ὠναί ἵπ να ρτεσθάίπῃ νετρθ. 
Τ]αί νίθνν, Ἀοννονοχ, πνο]νθς {αΓ ἴου στεα{ α Ἠαγβὴι- 
ηθςς απά ἱππρτγοβαθΙ{γ {ο Ὀο αἀπη]ίεά,. ΟΡ σουτεε, 
ου αα]1γ ορ]αοσΙοπαῦ]αο αφ 18 {πε γεαάὔπισ "Έλληνας 
πημδί ο {πο ἠπίεγργείαίίοπι Ὁγ ννΙοΗ 'Ελληνιστὰς 18 
ίακεπ Γοτ Ἓλληνας,. ΑΑ ἴο {οβε Νο (κο βα]- 
πιαδίι5) ννοι]ά ἴακε ΄Ελλ. Ἠετο {ο πποαΠ ῥγοδείηίες 
ο) έἶιε σα1ε, ἴλεγθ 15 πο ΡΓΟΟΓ νΥαίανο (λαί ΄Ἑλλη- 
νισταὶ 6νοτ Ἠπά ναί 5οηςε. (Οοτίαϊπ]γ πα ννοτὰ 18 
ΏΘΥΕΓ 5ο η5αά 1π {πο Ν. Ἔ. Ἰπετενετ 94. Γακα 
Ἰα9 οοσαπδίοΏ {ο αΧΡΓΕΡς {μαί Ἰάθα, Ἰθ 19θς ἴ]θ 
{ΘΓΠΙ προσήλυτος, ας Π. 10. νΙ. 6. ϐοιωᾶ νε ννοτᾷ, 
Ἰπάθεά, Ἰανο Ῥογπο {(λαί εἰσπίβοαίίοῃ, πο 8εη5ο 
αγίδίησ ννοι]ά Ἰανο Όεεῃ α ροοᾷ οπ6: {ος νε Ιεαγῃ 
{τοι ὁοδερμας Βε]]. νυν, ὃ, ὃ, ια Όνετο ννετθ 
ρτεαί ΠΙΠΙΏεΤΕ ο) ο ουν] Ρτοβδε]γίος αἱ ΑηῑΙοςΗ. 
Απά {ο ο οΟΠΥΘΙΒΙΟΠ οῇ 8ο] πο Αρορί]ες απά 
ΡΓ6αο]θΓβ οῇ νο ννοτὰ ννου]ἀ Ἰαναο πιπάε πο οὔ- 
Ἰδοίίοη. ΕΒυί ἵπ {16 νθγγ «απο (Παρίοτ ᾳοδερ]ας 
3ἱ5ο ποίίοθς (ια γετγ ρτοαί ΠΙΠΙΡΘΓ Ο{ «ει Ὕν]νο 
Ἠνοὰ αἱ ΑπιῑοςΙ αὖονο αἰ! οἴ]ετ ρίαςθ»ς ο Ἀντία, 

39. ἠκούσθη εἰς τὰ ὤὥτα τῆς ἐκκλ.] ἜΤηϊ6 15 ας- 
οουπίοὰ απ Οτἰιοπία] τοάππάαπογ. Βι 1 15 Ὀοτίας 
ίο οοηβἰἀοτ ἰ{ 5 α δίγοπσεγ οχρτεβδίοη {η ἠκού- 
σθη ὮΥ Ιδο]{, απάἁ {οτπιοά ὉΥ α Ρ]επάίηρ οΓ Ώνο εκ- 
μυμὰν {6. «έ{ο 6ΟΠΠ6 {0 νε οατ5 οἱ, απά ““ἴο 
6 οστά Ὦγ.) 
20. τὴν χάριν τ. Θ.] ““ νο (ανουτ απά Ἰήπάποςα 

οὗ (ο, νι. ἵπ 18 /[Τεοίς, νο αἀπιὶκείοι οῇ να 
(οπίϊ]εβ {ο ο Ώοποβίς οἱ {ιο (Ὑοβρε]. 

---τῃ προθέσειτ.κ.] Το (αοπΙί. οἳ ἴπα Πο Τη 
τορίπιθῃ Ίνα πθτο, α5 οβἴεη, {ο {οτοῬ οῇ απ αά[ες- 
ορ; παπά νο 8επΠ5ο πιαδί Ῥο, «έν Ἰνοατίγ απάἀ 
ἀοίογπι]ποά ρτροβο απά Ἱπίοπί, Της 18, Ἰονονοτ, 
πιοί (απ89 Τί 18 αδισ]]γ ορίοσπποά) ρατε]νγ α ΓΠεύγειο 
Ιάΐοπα, Ὀοίηπσ οσσπβιοπα]]γ Γοαπά ἵπ Όιο Ο]αβίσα] 
ννγιίογ. 39 ἨΗετοδίαπ οἵτεὰ Ὦν ηοἱΓ: ποθεῖν τινα 
ἀληθεῖ ψυχῆς διαθέσει. Προσμένειν αἱρηίῇος Ρτορ- 
ο]γ {ο γεπιαίπ ὴ41, απᾶ, νι α Ὠαί. οἳ Ούπς, εἰμπὶ- 
ᾖ65 {ο Ῥεγςευεγο ἴπ, ὑπ νι ναί ος Ῥεγκοπ, ἴο 
οοπΗίπιε αἰασ]ιοά {ο. 

24. ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθός.] Της παν, 88 Ηοίητ, 
Β4ΥΑ, Ό6 πιοπη{ {ο ρΐνο α γραδοπ τοίη νο Οπήκίαπς 
αἱ στήβα]οπ οἼοβο Βατπαῦας Γογ (ο πηὶβείοη {ο 
ΑπίΙοοΗ. Βιαί Τ οπηποί αστος νι Ἠήπα ναί νο 
Ψγογάς ὃς παραγενόµενος ----τῷ Κυρίῳ πτο ραγεπί]ιεξί- 
σαι. Τ]αυ ορ] ταίπον {ο ο ο ὠμαί ο]οβν {ο 
]ναί Γπηπιοδία(ο]γ ῥρτεσσἆοι ἵπ νοτ. 23. Τ]νο κεπεο 
ΟΓ (νο οχργοβείοῃ ἀνὴρ ἀγαθὸς ππαν Ὁο αβθἰπα]πίοὰ 
{ο απ Ιάΐοπι ο ος οννη Ἰπήσπαρο, Ὁγν νήσο νο 
οχργοβείοη ἆ σουά Ίπαπ Ἰπο]αάος Όιο ποίίοης οἳ 
υἱγίηο οἱ ὑπίρσγίίη, παπά Λοπίσπ(η οτ ϱοπί]οπραφ. 
8ο ὁο5ορῦ. Απίς. χα, Ὁ, 1. ὃς ἀγαθὸς ὢν ἀνήρ. 

νε πεχί νΥογάβ καὶ πλήρης Πνεύματος ἁγίου καὶ πί- 
στεως πιυδί ποῖ ο οχρ]αίπεὰ αισανη αφ ἴνεγ ατο ἆοπθ 
Ὁγ ππαπΥ τεσθηί Ππτετρτείε{ς, Όμί Ίανε αβδισπεὰ 
{ο εχεπι Ενείγ Ρα] {οτος. 
20. συναχθῆναι ἐν τῃ ἐκκλησίᾳ.] Της ἵ απια!]γ 

τεπάετεά /' αβεεπιρ]εά,” ος ἵ αβεεπιθ]εά ἴπεπῃ- 
βε]νος, η πο (ατομ.. Απά οετίαΙη]γ Μπ πες 
ΟΓ συνάγεσθαι ἵο εἰσπί!ν Ὀείηρ αβθειηυ]εά {οτ τΤθ- 
Ἠσίοις ννογκΗίρ ἶ9 πεφαθπί. Ἠετε, Ἠοννενετ, 1 {8 
αηβυ{ἴαβ]ε ; απά {λε ἵταςε 5εηςε (λουρ]ι ποῖ ροιπ{εὰ 
ουί Ὦγ νο Εκροδίίογ (866/η8 {ο Ὀε, '' Ἠνετε 48- 
βοοἰαίεὰ [α οο]εασιθε] ἵπ Όνο οοηστερα(ἴοῃ. 
Απά τής Ιπάεεά 8Θ6ΕΠΙΒ {ο ες Ἠν]αί 9 ππεαηί Ὁγ 
Όνο εοπυεγκαὶ δέ οἱ νο Ὑπ]ραία, απἁ λε εκ- 
Ῥγεβδίοη οΓ ενα Ἀγείας, “ΕΥ ππεί προηπ εφυα] 
ἴΘΓΠΙΦ 1π νο οοπστεραΠοη.) 

---χρηµατίσαι --- Χριστιανούς] Χ ἴζεν εἰσ- 
νο, . (ο ἀθεραίς ... 1.3 Γ.. -- 
τ α5 ἴο ουίαϊπ α ἨΠπΠΘ, Ἠεηςσε, δ. ἵ οπππο αἲ 
ἸοηρίἩ {ο πχεπη {ο Ὁς παπιοὰ οἱ οπ]]εά.”. ΟΕ 
Ιλ 8θη8θ (ή ος 18 αἶκο ἴπ Ῥοτη, Υ. 5.) 
βογογαὶ οχαπιρ]ες Γοπι ΒΙΟ απά «οφδερὴ. ατθ 
αάάπσοά Ὦν πο Οοπιπεπίαίοτϐ. Τ πιαδί, Ἰνονν- 
ονετ, Όο νεά {ο Ἰπνο]νθ α Ἰναγεὴ οπίαεηγοςίς. 
Απά 5 ννου]ά ὃε ταί]νετ ἐπογραφεά, ννεγο νο (νν1ε]ὰ 
Ῥεπεοῦ, Ώοάςγ., Βἰπρ]απα, απά Γοννηβ.) {ο τοπάοτ 
«ννοτο οπ]]εὰ Ὦγ Ιλυίπε ἱ 13) απά ἵη- 
ογτθαφεά μπποοεκδαγίη; Γοτ ὙνἩγ αἰνου]ά 1 ποῖ ὃθ 
ἠπουσὴί ας Ικεὶν ναί νο [οἸ]οννετε οἳ Οτίκε 
Αἰλου]ά Ίαν τοσεἰνοά ἴἶιο ἀῑδίποίῖνε παπαε, ννἨ]ο] 
Ώνου πονν πεεάεά, [τοπι πιο ΜΥ οα]] π Εινίπε 
ἱπίογροδίοη 5ο πεθά]θεεὶγ Ί. Βεριάες, ἴἶνο οσσοΓ- 
ΓΘΠΟΘ ΟΓ πρῶτον 866ΠΊΦ {ο οχε]αάο (ναί νίονν, 
Έποτε 15 αποί]νοτ απ πποτο ἀἰβήοα]ί φπθείίοηυ οοη- 
ποοίθὰ νι νοφςο ννογάς, ---- παπαθ]ν, νν]οί]νοτ 1ἶνα 
Γοἱ]οννεγ» οἱ ΟἨγίδί ᾳανο Οπ]5 αρρε]]αίζοη {ο {ιοπι- 
δοίνος, ος νηοί]νοτ  ννας Ὀεείοννοά ο ποια ὃή 
οί]ιογς” ἜΤ]ο Όδεί ο οπηππεηίαίοτς ατο οῇ νο Ἰαιίοτ 
ορίπίοµ, απά Ἠ]είς. απά Καῑπ, πἀόπος πηπην ατση- 
πηθηῖς Ὑν]ν (νο Γογπιος γίονν οαμποῖ ὃς αὐπητοὰς 
πο αἲ] οὗ Όνοπι οφ πα]1ν οσον αἱ, αροη νο 
νλοία, ειΠοίοπί {ο οε(αυ]κ Ονοῖγ ροείπου. Τε 
ννας, Ιπάθεά, ἴἶνο Ιπίργοςί οἳ 1ο ϱἨγίκίίπης {ο Ἠανο 
8ΟΠ16 Πας ουν ]ο]ν πὶμΏῖ πο, Ιλκο νο ὀοννῖςεὴ οπς8 
(Ἀασατοηςς ος Οπής) Ἱππρ]ν τοργοασςἩ. Απὰ 
Όνοισ] νο αρρο]]αίίοης δε/ίευςγς, ος καἰπίς, πηὶσ]ε 
εηῇῆσο απποης (ιοπιφείυςς, Υεῖ ἴ]νο ΓΟΓΠΙΕΓ Ὑνας πο 
αιβϊοίοηι]ν ἀεβπίίο Γοτ 4Ἡ ποπ; απά Όνο 
Ἰαί{οτ περ] νο Ενουρ]ηί {ο βαν ου οΕ ναπ]έγ. ΤΊ6Υ. 
ννου]ά {νοτοβοτο ὃνο πο ἀἰίπο]ίηθά 1ο αἀογρέ οπ6. 
Ὑοί νο ποσθβκίἔγ να» πο 50 ρτοαί 38 {ο ααππυ]αίθ 
Όνοπα {ο ἆο Ο8 Όογη 80Ο : ο οω Όνο ρεορίε αἲ 
ἴαησε, ΤΠ Ἰανίπα {ο 8ρθαΚ ο Επ] πονν βοοἳ, ννοπ]ά 
ΒΟΟΠ προς ΒΟΠΙΟ αἰκ ἠποίένε παπά να 
βο ἀἰκιίηο[ίνο π5 οπο [οσταθά ο ἐν 
/οωπάεγ. πας ννο βπὰ οπι Ῥ]]οείτ. Υπ. ΑΡ. 
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28 ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς ᾽Αντιόχειαν. ᾽Αναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν 
! ὀνόματι ΄ἄγαβος, ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύματος λιμὸν µέγαν μέλλειν ἔσε- 

σθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου ἸΚαί- 
" -. - 3 ... Κ 5 3 ” 

99 σαρος. "τῶν δὲ μαθητῶν, καθῶς πηυπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῷν τι Βοπο. 15. 55 
λ20ος. 8. 1. . - ” -. 32 3 ω 

“30 εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ἀδελφοῖς' 3 ὃ καὶ ὃ ο Ἱα 

᾿ἐποίησαν, ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Ῥαρνάβα 

καὶ Σαύλου. 

Ὦ Ἱη[τα 12. 25. 

τα ΧΠ. κατ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ηρώδης ὃ βασιλεὺς 
9 τὰς χεῖρας κακώσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. ᾿Ανεῖλε δὲ ᾿Ἰάκωβον 

3 2 

8 τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου µαχαίρα. 

τι, 91, Όναί νε ἀῑδείρ]ες οἳ Αρο]]οπίας Ίνετα 
εαἰ]εὰ Ὁγ {πε ἄτεεχς (1 ἶς ποῖ 5αϊά Ὁ} έεπιςοίυες) 
ἸΑπολλώνιοι. Ἀπάὰ Τί γα Ἰκεὶν ἐλαί (πο (επα]ος 
«ποι]ά τεφοτί {ο 51ο] α 5οτί ο{ αρρε[]αΐίοη, ---5ἶποθ 
1π Ὠχαί ασο ἴποςε πο Ίγετε {ο1]ού/ετς ΟΓ απγ 5οοί, 
οτ ἵσαπς ο ΑΠΥ Ἱεαάθτ, Ίνετε αδια]]γ οπ]]εᾷ 
αΏιοτ ἐΠεῖτ ἴθασςλετ οἵ Ἰεαάετ, ὮΥ α ἵετπι επάϊἶπσ Ιπ 
---ιος ος απ. ἜΤηετε ἵ5 πο τΘᾶδοη {ο ΕπΙπΙς, υγ ια 
είς. απἀ Καῑπ., Ὠιαί πε Παπῃπθ Χριστιανοὶ 88 
ρίνοῃ ἵπ ἀρηίίοπ. Ίπεπ πεεᾷ ΡΥ Αρτῖρρα (Λοίς 
ΣχνΙ. 25.) Όνετε ἶ8 πο Ρτοος ναί 1ἱ ννας α ἴετπι οῇ 
ἹερτοαςἩ]. Ἠπᾶ Ἠε Ἰπίεπάεά ἀεγίίοπ, Ίε παϊσ]ηε 
Ἠανα επιρ]ογεά να ἴετπι αταγεπε, νηῖοὮ γναδ 
α]] ἵπ ππαςἩ πξε απιοπσ ἴπε «1ς61νς, απά Ἰν]ιαί 18 το- 
ππατκαδ]ε, Ώας οοπ(παεςἆ ΤΠ {ο Εαδί {ο {πε ρτεβεπί 
αγ. Τπας πε Γο]]ουγετς οὗ Οητὶςί νου] ὃε ία 
ΊΠΟΤΕ ἸκεΙγ {ο αἀορέ πε αρρε]]αίίοη Χριστιανοὶ, 
Ῥοῦι ἔοτ εοπνεπίεπος, απᾶ {ο Κεερ ουί α Τετ ος 
τερτοαςεἩ. 'Τ]μαϊ ΠΘΥ 5οοη αἰά αἀορί Τε, νε Επ 
{τοπα 1 Ῥεί. ἵν. π- εἰ δὲ ὡς ο” (πάσ δν] μὴ 
αἰσχυνέσθω (8οί]. ειν) ὙΠετο (πε αρρε]]αίίοπ 
66 ΙΓ 48 » αρρ]! ο νε Γο]]ονγεγς οὗ Οητίὶκί 
{ο {βρπικείηος 48 ΥΥε]] 45 σίνεη Ὁγ οίμετς. 

27. κκ) Τ]6 ἔεγπι 5εθπις Ἠετε {ο ἀεποίθ 
Ρογαοης νο, νγ]ι πποτε οἳ 1.58 ο{ πε 5αρεγησ!]- 
Γαἱ ρίϱ» ο{ Ίνα ἨΗο]γ Βρίτ, αρρ]1εὰ «πεπηφε]νες {ο 
ον ᾱς να οτ Ρτεπο]ίηπσ; απά οοσββἰοπαΙ1γ. ππάετ α 
πιοτε ΈΊναῃ αθαα] Ἱπβαεποο οῇ νε Ηο]γ Βρίτιϊ, {0γ6- 
εο]ά {Γαίατε ἐνεπῖ». Τμ 86η56 οὗ Ην ννοτὰ {5 

{ο ὃε οοπῇποᾶ {ο Όιο Ῥοτίρίωτες; Ῥαῖ Ἰ 
Ἠανα πιο ντ Ἡ Ἱπ πε Οαβείσα] ννυγίίετΒ. 6. µτ. 
Ἠετοάίαπ, ν. ὅ, 2]. ὑποδήμασι λίνου πεποιηµένοις 

;, ὥσπερ οἱ κατ ἐκεῖνα τὰ χώρια προφητεύοντες. 
Τγπιίκο]ι τείοτς {ο Ἀοχί. Επιρ. ρ. 221. ἵωι- 

οἶαῃ 1. 501. Πἱοᾶ. Βίο. 199. Ηετοάοί. 000 ---- 45. 
98. σήμανε] “πε ἀεσ]ατοᾶ, οτ απποπποςᾶ.””. Ἔπο 

ἔδηπι ννς ο/επ αρρ]ίοά 1ο Όνε αΠθτίηρ ο ργθά[ο- 
Ώοσπα, ἄτο. "Όλην τὴν οἰκ. Βϊκ]ορ Ῥεατος Ίνα 
πἀάποεᾶ ΠΠΛΗΥ βο]ά Τ6ΛΜΟΠ8 {οτ εαρρορίηςρ αί 
Εν ϱ ἰσπ ἀθποίε» ποί (ἶχο ιο/ιοίρ ιουγ/ά, που 
εγεῃπ Ἱοπιαπ Ππιρίγ», Ὀαί Γαρηέιρ αἱοπε, 38 
{π Ίακα , Ἰ, νΊετο 9οο νο Νοΐο. Τ]ο απο 

. απᾶ αΏ]γ καρροτίεά ὮΥ Ἰα]ο], 
Ῥοδδτίᾶσε, Ἀτεῦα, ΜΙο]ναε]ής, Ἠα]ομ, απά ΚΗίΠ., 
πιο αλάπος αἰπέοπηση!» οὔ τἶνο {ο (απηίπος γν]ήο]ι 

Ίαν τοσοτάοὰ αν Ἱαρροπίηρ {π νο τοίρη οῇ 
Α, Ἡοψονετ, αἰἰ νο οοπη(γίε ρυ {0- 

Εεἴλεγ ννοπ]ὰ πο ππα]κο αρ α ἱοηίμ ονοη οῇ νο Πέο- 
πω άις ο Όνεγ Οήπκ 1 ρ]πίη εἶναί ννο πιαδί η- 

Ώνα γνογᾶν οἱ Εναί (αππήπο ννλοἷν (48 ννο 
Ίσαγη [τοπ ον τν Απας, κκ. 3, 6}, ἵπ Όνο 
Γουτίν γεαγ ος Ιαιόζέας, ογοτηρτεπὰ Εθν ήπα; 
απά Γοτ Όνε τοΠ ο ο Όνο Ολγα κα οτίης 1η- 
4στ νηήεῖι, οΠπΟ ΠΠΟΠΕΥ πα Εοίηρ οο]]οσίοὰ αἲ 
Αποςμ, δν ἵπ σηργα/ νοο, 38 
νο - το]ονεὰ ὮΥ Ηε]επα 
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Καὶ ἰδὼν ὅτι αρεστόν ἐστι τοῖς Ίου- 

Ώιεεπ οὗ Αάϊαῦθεπε, πο 5εηί {ο ριτοΏαδο οΟΓΗ ἶπ 
Ἐσυρι. 

29). καθὼς ηὐπορεῖτό τις] “'ἴπ Ρρτορογίοη {ο {9 
αὈΠΠ{γ οῇ εαςεᾗ.”. ΦΗῦ. χρημάτων, ΝΠΙοΏ 18 50Ιη6- 
Ἠπιος ετργεβδεᾶ. Ἐὐπορ. ἶδ ἃ οοπιρατα!ἶνο ἵετπι, 
απἀ ἆοεβδ ποί πεορακατί]γ Ιπορ]γ τυεαἰῆι, Ότπί οΠΙΥ 
οοπιρείεηςσθ. 3ο Μπδοη. οἶῖοεὰ Ὦγ ΚΥρκε: ἀλλ 
εὔποροι χρημάτων ὄντες ' τινὲς δὲ καὶ πλούσιοι. "Ώρι: 
σαν, “«ἀείετπιῖπεςά.” ἜΤ]α υνοτὰ κἱρηίῇος 1. {ετ- 
πιπατο; 2. ἀείεγπιίπαγε; ὦ. ζεοεγη6ΓΘ. 

---- εἰς -όμ πας Τµ1οταΙ1γ, «« {ος α βεινῖοθῬ, 
«έΓοτ πο τε]]εΓ ο{.’  Βο Ηεῦ. νΙ. 10. διακονήσαντες 
τοῖς ἁγίοις, ᾿Τηϊ8 τε]εί ν/ας ίο Πλοτθ ΠΘΟΘΕΡαΤΥ, 
αἶποθ, Ιπάερεπάεπί]γ ος (πε Ρτεςεηί {απιίπε, ἴηθ 
Οτίκίαπς αἱ εταδα]επα Ίνεγε σεπετα]]γ Ροογ. ἴπ 
εοπάϊπςσ {πῖ Ὀοιηίγ {ευ ἀῑὰ Ῥαϊ Ἱπεϊίαίο {πο οςχ- 
απηρ]θ ος νε {οτείση ον; 1ο (45 ἨΠτίησα Ίχαβ 
Ῥτονθά) αδεά {ο 5επά οοπίτιραί]οης Γοτ {ο το]ὶοξ 
ο) ἠιαίτ ροος Ὀτείμτεῃ αἱ κ; ογαδα]οτη. 

20. τοὺς πρεσβυτέρους.] Ἠπιπηι. Ἆας Ἠοτο 4η αὓἱθ 
απηποίαΠοη οἩ {πε οτἰσίη απά ναγίοις 19ες ΟΓ πρεσ- 
βίπεροι, Αλονίης ναί ἵπ λαο ΟΗτὶςίίαπ ΟατοὮ ος 
Ώια Αροδίο]ο ασε (νησι Ὕνας Γογπιοά αἰπιοδί 
ν/λο]]γ οἩ ἔ]λε πιοᾷε] ο ένα «υπασοριθ), ἴ]α {θιπι 
πρεσβύτεροι (α ἵετπα ΙΠΙΡΙΥΙΠς ταί]εΓ ἰ]χο ιοϊκάοπι ο 
πρθ, απ ασο Ι196]/Γ) γνας 5ΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ6 νγ]{] ἐπίσκο- 
ποι. Τηεῖτ οοπΙπον ο σος απ ἀπίγ (1π νο ννοτὰθ 
οῇ Εοτρίσοεγ αρ. εμ]εις. Γ,οκ.), Ὕνας ἵπ σοποτα] ἴο 
6 ουεγπ νο Οτϊδίίαν Ο ατο], ποῖ {ο {ρασ]; {ο Ρἵθ- 
αἰά6 ουετ (πίησς βαογεᾶ, {ο απηϊη]είοτ {6 84οΓᾶ- 
ΠἹθη({Β, οβροοἶα]]γ {πε Εσλατὶςί, {ο ἀοοῖάς οπ ο 
ο]εβίακ σα] ππαί{ετα, {ο οοΠΠἹρΟΣθ απά φεί(]ο ἀῑῃετ. 
ΕΠΟΘΑ, απά βΠα]]γ {ο δεί απ οχαιηρ]ο {ο αἰ] οῇ τος- 
Πίπάε οἱ ἀοοίτῖπο απἀ εαποΙίγ οϐ Ἰ[ο. θε κκ. 
17. 28. ΡΜ]. 1. τ. ἰ Τι. 1. 1. Τη. 1. δ. Τ. απἀ 
σομβΗ]{ απ εἸαῦοταίο Νοίο οὗ Μτ, Τοννηβ, οἨ Επί8 
αυ]θοί, νο]. Π. Ρ. 151. 8ᾳ. 

ΧΠ. 1. ἐπέβαλεν --- τὰς χεῖρας.] Τ{οτα]]γ, τουῖς 
ἵπ Παπά, βδί αὐουιί, Τ]ιο Ο]αβεῖσα] νντἰίογς 19ο ἴ]λθ 
αχργθββίοη, Ῥιί ν]οιί χεῖρα ΟΙ χεῖρας; λουρ]ι 
Ώι6γ πποτο ΓΓοφΠΘΠΙΙΥ 19ο Ὑ“ νο νὴ Ἡ 8οοίηΒ 
(ποτο[οτο {ο νο Ηε]]οπίβείο (τοσ]ς: νν]]ο]ι 9 οοη- 
βτππεά ὮΥ Ππ οσσυττίηᾳ ἵπ Ώουί, ΧΙ, Τ. εὐφρανθή- 
σεσθε ἐπὶ πᾶσιν οἷα ἐὰν ἐπιβάλητε τᾶς χεῖρας. Τ]ο 
Ερίκ ἱγπηρ]αίοῦς ατο ποο]οβε]γ Ποτα]. 

3, ἰδῶν ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς Ιου. ΒΥ “νο 
ᾖοννα”” βοππο απὀετείαπὰ νο Δαπιράγίι, Απά 
ἱπάσεά νο νγοτὰ Ἠα9 Εναί πποαπίπῃ ἵπ ἴ]νο αονροί 
οἱ 51. «ο: Ὀαί πονοτ, ἵ αρρτο]ιοπά, ἵπ Βὲ, Γμ1κο 
νι ήπρ». ο πιαγ Ενοτο[οτο απάσγκίαπά 1 οῇ νο 
ον ποπετα]]γ, Ὀουῦν τη]ογ απά Ῥοορίο. Απ 
Όνμ Ηετοὰ νναν Γοπὰ οἳ οὐλρίημ νο κ ον] ροο- 
ο, Ὑς Ίσα (τοπ οφορ], ΛΠῖ, χἰκ. 7. 5. Το 
νο ΠΙΑΥ Ἠαγο Όσο ραγίη Ἰπδάπσσὰ {ο ργασ(ἶκο Ολη 
Ἰναγκ]η σης ἑοννατόν ιο ΟἨγκήππα, Γοιη Ἰήν Ὀοίπα 
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δαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον (ἦσαν δὲ ἡμέραι τῶν ἀζύμων) 

ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρα- 4 

τιωτῶν φυλάσσειν αὐτὸν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν 
τῷ λαῷ. ὍὉ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ' προσευχἠ δὲ ἦν ὅ 

ἐκτενὴς γιοµένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ. Ὅτε ϐ 
. 3 

δὲ ἔμελλεν αὐτὸν προάγει ὁ “Ηρώδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος 

κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν, δεδεµένος ἁλύσεσι δυσὶ, φύλακές τε 

πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. Καὶ ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου Ἰ 
ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι" πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν 

τοῦ ΙΠέτρου ἤγειρεν αὐτὸν, λέγων ᾿Ανάστα ἐν τάχει. Καὶ ἐξέπεσον 
αὐτοῦ αἳ ἀλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. εἶπέ τε ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν: ΠΠερί- 8 

ζωσαι, καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου" ἐποίησε δὲ οὕτω. καὶ λέγει 

αὐτῷ" Περιῤαλοῦ τὸ ἵμάτιόν σου, καὶ ἀκολούθει µοι. Καὶ ἐξελθων 9 

ἠκολούθει αὐτῷ καὶ οὔὖκ ᾖδει ὅτι ἀληθές ἐστι τὸ γινόμενον διὰ τοῦ 
ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπει. «{ιελθόντε δὲ πρώτην φυλακὴν 10 
καὶ δευτέραν, ἠλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν 

πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς καὶ ἐξελθόντες προήλθον ῥύμην 

α στοαί 7οα]οί Γοτ {πε 26/15] γρ, -λά. {ος ᾖ19ς6- 
ΡἠΗ5 {1ΘΓ6 81Υ8, τὰ πάτρια καθαρῶς ἐτήρει; απά πάάς 
Όιαί Ίο πουοτ οπη {θὰ {ο αίοπά οπ Πἰ5 το]ἰρίοις 
ἁσ(1ε5 αἱ (πε Τοπρ]ο. 

---προσέθετο συλλ.] ““ ρτουθεεάεά ἴο αρρτεµεπά.” 
50 Ίακε κκ. 11, 12. προσέθετο πέµψαι. Ἠῃειθ 8εθ 
Νοίθ. Τηή9 Ιάϊοπι οσσσ ἵπ ια ΤΧΧ. απά ἵβ8 
οα]]οά α Ἠευταίππα, ηὈ) Ρεῖπρ 5ο α8εά νΏι απ 

απβμ]ήνο {ο]οννίης. 
----ἡμέραι τῶν ἀζύμων] “« Όιο ἆαγβ οῇ {πε ραβο]ιαὶ 

Γοαςί, ἀπτίπς νο] ἴἼνεγ ννετο ὀτάεταά {ο Ἰανθ 
υπ]οανοποά Ὀτοαά ἵπ ναίγ]οικβος.”. 6ο Ώουί, 
Χγἰ. θ. Εκοά. κ. 18. Ἐε[οτο ἡμέραι 5ενεταὶ Μ3Ν., 
βοπιθ οῇ {γοπι αποϊθηπί, Ρτεβκ {Πο ΑτίίσΙα, νο] 18 
πἀπιϊιοά Ὦν Μα. ἀτιεδὺ., Ἐπαρρ, απά Τπππα. 
Ῥυιΐϊ Βρ. ΜΙά41. α51ῇες νο οπηἰβδίοπ ΟΠ {νε ρτῖη- 
οἱρίο, ἴπαί “«ἴπ Ῥτοροβίίοπς νήσο ππθτε]γ αβϊτπα 
οἱ ἀ46εΠΥ οχἰαίοπος, ο Παππο ΟΓ ιο Ῥοίεοῃ ΟΓ 
Οήπσ νπετοοβ οχἰβίεηοο 8 αβῄτπιθά ος ἀεπίεά, 18 
ννουί πο ΑτιίοΙθ. ο Μαϊ, χίν. 6. γενεσίων 
ἀγομένων "Ἠρώδου. απᾶ ὁ9οῦπ ν. 1... ἜΤηας ρηϊπεϊ- 

6, Ἀοννονος, 18, ἵ αρρτεµεπά, ἴοο τεβπεά απά 
Ἁγ-[οίο]λσά. Τι 19 Ῥοίΐίογ ἵπ βπο] α οᾳ986 {0 84Υ, 
Οναί Όνο Ατίϊο]ο 19 οπη{οὰ Ὀοσαμδο ΠΠΠΘΟΘΒΒΙΤΥ, 
Όιο πάάίοπ οὗ (ο ποῃ 1π 1ο επί. καβ]οίπς {ο 
ορίαὈ]15Ἡ ἴἶνο ἀοβπίίσηθςς. Ἠοτεο (ποτε 18 αἶκο απ 
οἰ/ὑρείς, ἴἶνο οοπαρ]είο Ρ]γαβοο]οσγ Ὠθδίπρ ἦσαν δὲ αἱ 
ἡμέραι αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων. ΤΗΙ5 ρτοραδ!γ 1εὰ {ο 
ὔιο αἱ Ὀοῖηρ αἱ Ητεί πιατ]κοά ἵπ χο ππατρίη, ίσο] 
αΏιογννατάς οτορί Ιπίο 6 {οχί. 

4. ππραδοις] Τ]ιο τετράδιον 38, 38 Ὑν6 ΊΘάΓΠ 
/τοπι Ρο]γῦ., ἴἶνα τοσα]ατ παπαῦοχ Γος α σαατᾶ, (88 
4 β]ο 18 σι 19), απά ΓοΓ βασο απαίθγΠΙοΠς Ὑοτο 
Όινουρὴί Πδοθβκατγ {ο σηατά νο οε]] απά αἲ] νο 
η, πι (ο ΤΕ, απά Γοτ πεσθεκατγ το]εῇ οΓραατά. 

ε ἐκτενὴὺς] “« Ἰπίθηκο, Γοτνοπί.. 38ο Τλκο αχ. 
44. ἐκτενέστερον προσηύγετο. Τ]νο πιδίαρῄῃοτ (νΗήοἩ 
9 (ακοῃν [τοτα α τορο αἲ Γα]] {οηκίοπ) ἵα Γοαπά ἵπ 
ιο ΤΧΧ. πό μὴν 1ν. Τ. 3 Μασο. χὶν. 58. 

6. μεταξὺ ---- δυσί.] Ῥτίκοποτα, Νηθη {αβ οπτ6- 
Ρα]]ν σπατάεὰ, Ἱνοτο ακαα]]γ, απποῃᾳ ἴἶνο Ἠοπιαπα, 
βοσυτοά νι α αἰπρ]ο ομαίης οπς οπά οἱ νμίσ]ι 
νπς αἰίασλος {ο νο τση Ἰαπά οὗ Όιο ρτίκοποτ, 
απά ιο οἵ]νοτ {ο νο 16 Ἠαπὰ ο) 1ο Ῥθγ9οἨ. νο 
ζαατάςά Επι, ἴπ πο ρτεκοῃί Ιηδίαπος, Γοτ Ὀείίετ 

βδοιγΙ{γ, ἴΊχετε Ὑνεγθ {ου οΏαίΠΒ, 6πο]Ἡ Γαβίεποά {ο 
α εοἰάϊίετ,. Τ ννουι]άἀ οοππραγε Ειήρ. ΓΡ. Ταυχ, 
4060. ἀλλ᾽ οἵδε χέρας δεσμοῖς ὁιδύμοις Συνερεισθέντες 
χωροῦσι. 

Τ. ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη.] Τ]ιε εοερίῖσα] 5ε]οο] 
π (ΕΓΠΙΑΠΥ ἀ4εΠΥ {ο τεαΤγ οὗ Ες απσε]]ο αρ- 

αταπος, παπά δεε]κ {ο ποοοιηῖ {ος Ρείοτ)» τε]θακο, 
Τοπ παϊιγα] ο31868. Βιαΐ Μτ,. Τοννης. Ίας «Ἰνον/η 
Όιαί ἵπ πείς θασθΓΠε5 {ο 4ο ανναγ απσε]ίο απἀ 
πηίτασυ]οις ΙΠΙΕΤΓΕΓΕΠςΘ, {που 5Ἴρρο5ε οἰτοιπι- 
βίαποθα υνμ]ο] Ίπνοῖνο ΕΥεΠπ ἃ ϱτεαίετ παἶτας]θ, 
Οἰκήματι, {ΟΥ ὀεσμοτηρίῳ, ὉΥ α {εφιοπί εαρ]γεπηίκτη 
ΟΓ ὑποκορισμός. ες ΠΙΥ ποῖίε ον ΤΠαογά. ἵν. 47. 
Νο. 5. (Έταπε].) Οµπ να εἰ (μαίίοπ οἳ η] Ρτίδοη 
Έπεγο Ἰπς Ὄεειπ πο Πίο ἀιῄετεποο οἳ ορἰπίοη. 
Ἠοἱ{ Ον πε 18 νναβ πεις {ο Όλο ]αάσπιοπί Ἰνα]]; ο 
Ῥίει απά Ἐθςςα] ναί 1ὲ ννας η νο Οουτί οῇ Πει- 
ο ο απά Ὕνας 5 Ῥγίυαίε ρτίδοῦς ουν] 
Ἠ/α]ο]ι «αρροβ8ος ἰἱ {ο Ἠανς Ῥεεῃ ἴπ οπο οῇ επ 
{ον/ετε ο/ ίηο Ιππετιποδί οὗ πο του ννα]]ς νν]ο]ν 
αυγγουπάοὰ να οἵ(γ, απά νε τοι µαίε, Ἰε (ήπ]κ, 
Ύναβ αἱ ο οπίταηοθ οῇ ες {ον/θτ. ᾿ΤΓΗΙ8 ]αδί ορίη- 
ἴοη 18 νο πιοδί Ρτοῦαθ]θ, απά 19 οοπβγηεά απά 
Π]αφίτα(οὰ ὮΥ νν]αί ἵ Ἠανο καἱά ἵπ ΠΙΥ ποῖο οἩἨ 
Τλασγἀ. Π. ϊ 

---πατάζας τὴν πλευράν.] Α8 5 α5υα] ἵπ τουδίης 
Ῥείεοης {Γοπη εἱεορ. 

δ. των ο6 Νοίο οἩ Τμακο χἰὶ. 30. 
---ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σ.] Τη 18, 5 ανν 

ΤΟΠΙΑΓΚΕ, α θα ΓαΙ1γ Ίο οἰτουπηκίαηςος: [ο 
1π (νο Ἰνακίο οῇ Ἠς επἀάσῃ ἀερατίητο, Βοΐοτ πνου]ά 
ψο Ιε]γ {ο {οτσοί ἵο Ὀἰπά οἳ Ἰς καπάαἰς. Τ]ε 
πηρο] {λογοίοτο {ο]]ς Ἰήπι {ο ἆοσ 185 Ὀνοτεῦγ Ππίῖ- 
πισίῖης {ο πα ή ροτ[οοί φεοιεγέ(η. 

10. πρώτην --- σιδηρᾶν.] Φυλακὴ Ἠθτο ΠηθπΠ5 οηθ 
οὗ Όνο ος ΟΠ Ίγε ππαγ επρροφο νν]αξ 
8 Ἠθτο οα]]οά κο ατα {ο Ίνανο Όεοθῃ ἴἶν ἔννο 
ο]άΐστα κἰπίίοποά αἲ ἴἶνο ἆοοτ οὗ νο οε!]: το 
δεεσπά, ΌΏχοφο κἰαϊίοποςά αἲ Όινο ἆοος νν]ο]ι οά οι 
οῇ νο Ῥα]άίπμ Ιπίο α οουγί γατὰ: απά Όιο μέγα, 
Όνοφο αἲ 1ο Ίτοι ραΐο ννμ]οἩ Ἰεὰ ουί οὗ πο οουτί 
Ἰπίο ιο οἰίν. Αὐτομάτη, Ἰτοτα]]γ, φε[/-πιογεὰ. 
νο ννογὰ 19 ακοά Ὀνοι]ν ο απά Οήηρς, απά 

Ῥτίο. απά Ἰλείς. πανί ϱ6 τοπάρτεὰ νι - 
πάάμος ενογα] εκαπιρ]ο8 ποτά 1η (λή88εηςο, 
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΄ 3 . ... 2 5 ΄ ή 

Ἡ μίαν" καὶ εὐθέως ἀπέστη ὃ ἄγγελος ἀπ αὐτοῦ. καὶ ὁ Πέτρος γενό- 
- - - ω . κας 3 - 5/ . ’ ᾽ 

µενος ἐν ἕαυτῳ, εἶπε ΊἈυν οἶδα αληθως οτι ἐξαπέστειλε Ἰκυριος τον 
.. 3 ς ΄ ’ - 

ἄγγελον αὐτοῦ, καὶ ἐξείλετό µε ἐκ χειρὸς Ἡρώδου καὶ πάσης τῆς προσ- 

9 δοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων. «Συγιδῶν τε ἠλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν 
- 2 - ’ ὰ Ἡν 

Μαρίας τῆς μητρὸς Ιωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἠσαν ἵκανοὺ 

συνηδροισµένοι καὶ προσευχόµενοι. 

19 Κρούσαντος δὲ τοῦ Πέτρου τὴν Ούραν τοῦ πυλῶνος, προσήλθε 

14 παιδίσκη ὑπακοῦσαι, ὀνόματι Ῥόδη" καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ 
΄ .. . - -” ” ᾽ ϱ᾿ 

Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξε τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ απήγ- 

16 γειλεν ἑστᾶναι τὸν ΠΠέτρον πρὸ τοῦ πυλώνος. 

ΠΜαίνη" ἡ δὲ διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν. 

16 ἐστίν. Ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενε κρούων ̓  

απά α5 π5θά οἳ ἆοοτς, {τοπ Ἠοππετ (ΠΠ. ε. 149.) 
ἀονγηννατάς. Ὦο {πε Τατ υντ]ίετς (α5 Ὑ τσι] ἄλη. 
τί. 83.) αφεά Ενα εχκρτεςβίοη σι δροπέε. Ἴηε οἵτ- 
οαπιείαποθ ο α ἆοοτ «ο]/-πιονίης Ίνας τεσατάεά Ὦγ 
Όιε αποϊεπίς, Ὀοῖ]ι ζεννς απἀ επί]6ς, α5 α ργοά[- 
6Υ, αἰῑθεέίησ πο ρτερεπος ο{ {πε Τεἴ!γ. . 

11. γενόμενος ἐν ἑαυτῷ.] “Ίηπεπ, τεοονοτίησ 
ἔτοπι Ἠ]5 βατρτίςε, Ἡς (ταποα]]γ εχκεγοίδεὰ Ἠί5 πΠ- 

ἴπα, απά Γουπά 1 γγας ποί α ἄτεαπι, Ῥαϊ 
τεαΗ{γ. 

--- πάσης τῆς προσδοκ.] ἜΤ]ιε Ῥεςί Ιπ{ετρτθίεΙς ατθ 
αστεεᾶ, Ἰλαί προσδοκίας πηιεί Ὦε ἵακεη ὮΥ πιείοηΥ- 
πΙΥ, {ος (ο ἠίπς εχρεοῖεά, Ἱ. 6. Πΐ5 εχθοιμίίοη, 5 
Ἰπ (6ηθείς χἰἰκ. 10. ἕως ἂν ἔλθη καὶ αὐτὸς προσδοκία 
ἐθνῶν. Της {με 5εη9θ ον, ἔ πτοπα ο νε. {α11γ 
εχροοίεά ὮΥ, ὅνο. Τ]ε Ἁγτ. τεπάετς “΄ αὐ οπιηί 
αεκκασπέκς μα οί ὧν Ἠθ τεαά προλοχείας, 
Ἰγίηρ ἵπ γα, απά Ιπάθεά προλοχίζω οσο ΙΓ5 1π 
Τηπαογά. απἀ οἴ]θι ΥΥτΙίΕΓΒ. Λαοῦ 15 αἀάεάὰ ἴο 
Ἰουό. Ὀθοαπβε αἲ {πο πιο οἱ ιο ῬΗββδογει ἴθ 
πνΏο]ε παἴἶοῃ, 1η ἃ ΠΙΑΠΠΕΓ, Ὑάβ αβεετηβ]εά. 

19. συνιδὼν] “'οη οοηβἰἀετίης,” παπΙΕΙΥ, Ρὶ5 αἰί- 
μαίίοη απἀ ἴἶνα οἰτοαπιξίαποςς οοππεοίεά νι Πε. 

19. κρούσαντος ---- τὴν ν.] Τη ρῄταξδε οοσαΓ8 
ακο ἵπ Ίωακε κ. 20. ο π 1η {πε Ἰαΐετ υντῖῖ- 
ετ5: πε θαγ]1εΓ 0Π68 π8ε κόπτειν. Τ]6 ἵννο ψνοτός 
ἀϊβοτ ἵη 86Π96 48 οἱτ γαρ απᾶ ἠποεζ. Τὴν θέραντ. 
πυλῶνος, Όνα ροτο]-ἆοοτ ο οπίογ-ραΐο, 45 ορροβθεἀ 
{ο να Ίππετ ἆοοτ νΥίεἩ λεὰ Πππππεά]α{ε]γ {ο πε 
σοατί ατοππά νΥμ]ο] να αραγαπεηί ννας η. ΒΥ 
παιδίσκη ΤΠΑΠΥ (οπηππσπίαίογς» απἀετείαπὰ {11ρ Ῥου- 
ἔγροι. Βπί Όναί οΏ]σο ν/αβ οβεπ ΡΕΤΓΟΤΠΙ- 
οἆ ΕΥ {εππα]ος, Τ ἵ9 ἱπαρτοῦαβ]ο, οοπεἰἀοτίπςσ (6 
παττονν οἰτουπηβίαπος ο πο (Ογίθήπης αἲ ογάβα- 
επι, Εῑαί Έγοτο οπ]ά Ίανο Όδοῃ οπο αἲ 8 
ποπκα. Ἠοεείάσς, Όναί ννου]ὰ τεφπίτο να Αγείο[ο, 
Τμ 9επεο 8οοπῃε {ο ὃς αἰπιρ]γ 'α ἀἆαππιφε],” 1. 6. 
α πια[ἆ-κογναπί,. “Ὑπακοῦσαι ἰσπίβος Ῥτοροτ]Υ {ο 
κε; ἵνα νοη προά οἱ Όιο οβ]ῖσο οὗ α Ρογίεγ 
ή--.. Ἡ οΏεη 9 .- νορί .--- οαττίος .. 

Ἱπρ]σπάσῃ, οἴ]νει εἰση]βοαίίοης οοττεεροπά- 
τς Όνα πο ίσης σοηποοιοὰ Ἠνογονν ην; αν, [ο ἵῃ- 
το Όνε παπι οἳ Ένα ρογκοηπ Κποοκίησ. 8ο ἵπ 
πη, ἵσατοπα, ϱ. 2933, ἴκοπτον προσελθὼν τὴν θύ- 

--- ἑπακούσας δὲ ὃ "Ερμῆς καὶ τοὔνομα ἐκπυθόμενος. 
οη. Άγπηρ. Ἰ. Ἡ. κρούσας βήραν, εἶπε τῷ ὕπα- 

κοίσαντι λαι, ο, ο οχίταοτά(πατγ οπ1- 
.Έοατος Ἱπιπρίποκ) ἵν ἱπιρ]ίσά, 

15. μαίνη.] Ίπε [οτπι ο οκρτοραίοη, αποὰ 
ο ααγ οπο νο απίογ νε ἵ ἱποτοδίρ]ο. δΔιῖ- 

ἔτο, “ροή νο) ποτά 
-ὖὂ ἄγγελος αὐτοῦ {] Μπαπγ οπιίποπε Ἱπίοτ- 

᾿ Ξ Οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπον ' 
᾽ ς η 32 - 

οἳ δὲ ἔλεγον Ο ἄγγελος αὐτοῦ 
3 Γς υ κ η 2 4 Ν 

ανοίξαντες δὲ εἰδον αὐτὸν, καὶ 

τείετς {αλα {5 {ο ΠιθαΠ έέα ΠΙΕΕΞΘΗΡΟΤ 5αηί Γοπι 
πι”. Βαΐ Όινο νγοτὰ νν]] ποῖ αάπηῖξ (λαί 8Θη9ο: 

πεϊίπετ ἵ5 1 Ικε]γ Οναί Ρεΐοτ οοι]ά Ἠανε 5εηῖ α 
Π]θβδεησεΓ 5.1] Ἰε5ς ἴλαί ἴπε πιαῖά ελοι]ά πο 
Ἠαγε Κποννη {ε νοῖσε ο{ α ΠἹΕΕΕΘΠσΟΥ {ΤΟΠ Ῥθί{θγ8 
νοίοθ. Τ]8 5εηδε πιαςί ϱε, ΄΄ Π5 αησε],” Ἱ. 6. Πἱ8 
{αίε]ατγ απηρε], 5αςἩ ἃ5 πο ᾖεὶνς, απά Ιπάεαά {ιο 
επίϊ]ες, (λοισ]έ νναδ αρροϊηίεά {ο 6ΥΕΣΥ Ρείσοη, 
ο: αί Ἰθαδί 6ΥΕΥΥ σοοᾷ Ρείεοη. ἜΤ1εγ αἶδο 5αρ- 
Ροδεἀ, Όλα ο {να ἀθεαί] οῇ ια Ρετξοη, {]ί5 αησο] 
βοπιείίπιθς αρρεατεά ἴπ Ἠὶ5 εχαοί {οτπι, απά 5ρακα 
ντ 5 νοίσε, {ο έλα {πεπάς ος αοφιαϊπίαπςς ος 
Ώιο ἀεσεαδεά. 

Της έπετε ἶ5 ποίπῖπσ Ῥια{ νν]αί ἶς Ρ]αϊη απά Ἱῃ- 
(ε]]Ισίο]α. ὮΒρ. ΜΙάάΙ., Ἰοννδνας, ἴακίπσ οεχοθρ{ῖοπ 
{ο λε εππρ]ογππεπί οῇ λε Αγεῑοῖε ετα; (5906 Νοίθ 
οἡ 1 ομπ νηΙ. 44.) απἀ γεί Ηπάϊπσ πο 5υβιο]οηί α- 
Εποτίγ {ο 15 Ῥείπσ οπποε]]εὰ, Ρτοροςες {ο ο0Ἡ- 
εἶάεί λε αὐτοῦ 5 απ αἀθεγθδ, απά ἰακίπσ ία Ατίι 
οἷε {οτ ιο Ῥτοποιπ Ροβερφείνα, υνου]ά τοπἆθτ 
6 ΗΙ5 απησε! 15 ἴπετε ; Πίο, Ἠούνενοτ, ΓΟΠάΘΓΒ 
ἐγαπιαροδἰέίοπ. ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, ἐστὶν αὐτοῦ. ΕΒυαί {ος Οχί8 
Όποτε 15 πο α{]ογΙίγ εχοορί Οιαί οΏοπε Μ8., απἀ 
Ώνετείοτο 1π ναί ἵ πχαγ νετΥ ννε]] νο βαρροβεά {ο 
Ἰανο Ὀεεῃ αεοϊἀεπίαί, ατἰίης [γοπη 1 ςογ]θ”5 Ἱπ- 
αἀνετίεπ{]γ οπιΗἶπις αὐτοῦ, απά Όχοι εαρρίψίπο Τε, 
Ῥαἱ ποῖ ἵπ 18 Ρ]ασθ; ογ {ΠΟΠΗ {πθ Οπ]ς)ς βιπογίησ 
8 ννοπ]ά ε α πεαίοτ ναγ οὗ Ρ]αοίης ἴἨο6 ννοτάς. 
Η, πονενετ, νο ν/ογο {ο αἀορί (ναί ροβΙ(ἶον οῇ 1ο 
Ψογά», απά {ο ἴα]α νο αὐτοῦ π8 απ πἀνοετὺ, γα, ἵ 
αρρτο]λεπά, πο ΑτισΙε οοπ]ἀ ποῖ Μίαπά {ο ἴἶνο 
ΤΟΠΟΙΠ Ῥοββθβείνας δίπος ναί Ιάΐοπη ας ἐς θἱπι- 

8, απά οπηποί ο α5οά νν]οτο αΠΥ Όογή στεαί πι- 
οργίαἰπέ ννοα]ά ατῖφο. ΑΑ {ο (6 αὐτοῦ Ὀοίπα, π8 
πο Οήπκς Τε πια, ππάργα/οσά, αοοοτάἶπρ ἴο Ἠἱ8 
οαπον Π. 1. 4., Οναί ἵ9 ιο ννοακοεί ρατί ο Βρ. 
ΜΙιάάἁ]οίοπ), αγείοπι. 6ο Νοίο 8αρτα ν. 1. ἜΤ]ο 
Ἰεπτηεά Ῥτε]αίο, Ιπάοςά, 86ΘΙΙΒ {ο Ἠάνο Ἠπηςο]ῇ 
εαβροσίος ή ροεΐομ {ο ο απίοπαῦ]ο, Ὦν Ρτορο»- 
πρ (ο γεαά ὃ ἄγγελος αὐτοῦ ἐστιν αὐτοῦ, Νίο] Ίο 
ννου]ά Ἠανο 5 βαρροβο ἱσποία ΟΠ ἱσαί εοπ]οσίγο, 
ὕασαμο {έ ἵ οσπιροιωιάνά οῇ {10ο γραά(πσκ. Επί 18 
Όνοτο 4 ποχί {ο πο απ Ώ]γογγ οτ νο αὐτοῦ πβοτ 
ἐστιν, ἵέ οππ ο γ]οννοά ἵπ πο οπου Πρ], Βοείάον, 
νο νογο ἐν Ἰπάροα ΝΤ, πα ογ{Υ Γος (ννο τοπ- 
πρι ἴακοπ οραταίοΙγ: παπά γοί ποπο {ογ Ἠνορθ 
τοπόἵησν πκθη οοπ]οίηἑ[η το απο νο απά ΓΟΥΙΗ 
οπο τοπάίπᾳ, ἵ ποϊγογ πποτο ποτ Ίομς (πα ΟγΗ]- 
σαΐ οοπ]οσίπτο, ΧΝαγ, νν]αί ἵα πιοτο, νο ποσοπὰ 
αὐτοῦ νου]ά Όο ρ]οσηηκείο απά ο]ομα --- απο πΠ- 
ατα μ]ο {ο Ότο ἠγορίη οἱ πο οκο]απαΙσμα, --- 
απά, ἵπ α]νοτί, “« πίρε ΒἰΠιοπίά [ἱρίά(ως.” 
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ἐξέστησαν. Κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾷν, διηγήσατο αὐτοῖς 11 

πῶς ὁ Κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς. εἶπε δέ ᾽Απαγγείλατε 

᾽Ιακώῤῳ καὺ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον 

τόπον. Γενοµένης δὲ ἡμέρας, ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώ- 18 

ταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο. Ηρώδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ 19 

εὑρὼν, ἀγακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι. καὶ κατελθὼν 
ἦν Κίπσεδ.9, 

Ετεῖς. στ. 17. Φυμομαχῶ» Ἰυρίοις καὶ «Σιδωνίοις 

ἀπὸ τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν Καισάρειαν διέτριβεν. οἨν δὲ ὁ "Ηρώδης 50 

ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς 
3 ’ - - .. , 

αὐτὸν, καὶ πείσαντες ἸἨλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, 
3 νν ωὲ ϱ . ᾿ / } » ᾽ ’ . Ὁ - -- 
ητοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χωραν ἀπὸ τῆς βασιλικης. 

Τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ηρώδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλική», καὶ καθίσας 3ἱ 

ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐδημηγόρει πρὸς αὐτού. ὍὉ δὲ δῆμος ἐπεφώνει ' 50 
- 3 .] ’ 

Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου ! Παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγε- 59 

Ίος Κυρίου, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκε [τὴν] δόξαν τῷ Θεῷ' καὶ γενόμενος 
ἵνα, 65. 11. ) ἐξέψυξ -ὖ πα 1 σκωληκὀβρωτος, ἐξέψυξεν. 

Οι Φύνετο, 
ᾳ Βαρτα 11. 29. 

’ 

Π4αρκο». 

17. κατασείσας τῇ χειρὶ σιγᾷν.] Κατασείειν βἱσπὶ- 
ᾖος {ο τσαυο {ιο Λατ ἀοιυπισαΓᾶς; ἃ πιοὰθ ο 6η- 
1οϊπίης εἰ]εποςο. 36ς κΠΙ. 10. χἰκ. 90. χχί, 40. Τι 
οσςσ{8 αἱξο ἴπ {ο Ὀδρί νυτίίογς, {Τοπ νποπα θχαιη- 
ΡΙες ατο αἀάπσεὰ Ὁγ νο 0 οππππθηίαἴοΓΒ. 

----ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον.] Τιεγε, ννθ ατο ]6ῦι 
ίο εοη]εείμγε; ἴἶιο οχρτεβείοη Ῥοεΐηπσ απίο Ἱπάεῇ- 
Πίο. ΒοΠΠ6 ΒΙΡΡΟΒθ (4βαγεα; οἱ]θτα, ντι πιοτθ 
γοῦαβίἨ{γ., «πΙοο; οποτε, ασαἴπ, κοπο; Ν ΠΙΟ] 
αδί ορίπιο, ουσ 1ος εἰτεπιοικΙΥ οοπίοπἀεἆ 
ασαϊηςί ὮΥ Ῥτοίερίαπί Οοπιπιεηίαίοτς, ας Ἰαΐοὶ 
Ψδει. αὐ]γ ππαἰηίαἰποὰ Ὦγ Μτ. Γονήηβδεπά, νο]. . 
Ρ. 140. 8οᾳᾳ. ἵπ α Ὠϊεεετίαίοηυ οἱ δέ. Ρείΐοτ 
γὶφίί {ο Ώοιπο απά πο υντίπςρ οἳ οί. Ματ] (.08- 
ε|. 

ν 19. ἀνακρίνας τοὺς φύλακας, ἃο] “΄ α[ἴιοτ οχαπι- 
Ιπῖης {1ο Κεοροτ [απά Ηπάίησ Ώνογ οὔετεά ποῖ]ι- 
ης 1η ονναν οτάετοεά (επι {ο ϱο ]εὰ ανναγ 
{ου εχοομί]οη.”. ᾿Απάγειν ἵ5δ ἃ νοκ 5ο]. ο Ἠαο το, 
εἰς θάνατον ΟΓ ἐπὶ θανάτῳ Ὀθίπς σεποτα]]γ οχρτεςςεὰ, 
Ριαΐ βοπιθίίηος 1ο {ο Ὀο μπαεγδίοσᾶ, οι ἆραί[ι 18 
ἵπ {18 Γοτπιπ]α ανναγς Ιπιρ]εά, Ἔ]ας (ηθτα 15 πο 
ΓΟΠΒΟΠ {ο 5ΗΡΡΟ56, ΝΜΗ] 8οπ1ο, ενας Ολοῖτ ριη]κ]ι- 
τηθηί ννας ποί απ{ο ἀθαί. 

--διέτριβεν] 5οἴ]. ἐκεῖ, ννίο]ι ἶς ἱπαρ]]οά ἵπ 11 
μυών αφ αἲ χἰν. ο, Το ννοτὰ ἶ5 βοπογα]]γ 
επργονκεά, π8 ἵπ ο οἶνη 1. 39. χὶ. 04. 

90. θυμομαχῶν Τνρίοις.]  Θυμομαχεῖν αἰππίβον 
«το Ἠανο ννατ αἲ Ἠδατί νι το ὃς Ἰοσ]οῖν οἱδ- 
Ροβοἀ {ον/αγάς, παπά βοππείίπιος {ο ῥο αἲ Ίσα τοις 
ννηίο Ιαξί εἰσπὶβοπίίοι 8 Ἠθτο πἀορίοά Ὦγ 8οπηθ 
Οοπιπιοπίπίος».  Βυί ναί Ἰπνο]νος απο] ἱππργοῦ- 
αὈἰΠΗ έν, απά. 19 95ο ἀοφίίπίο οὗ Ηἰείοτίσα] βαρροτῖ, 
Όναι Τε 19 Ὀοίίοτ {ο Ἱπίοτρτοί {6 οχρτοβείοη ᾖτοῦντο 
εἰρήνην, ΟΏ. Ννπ]ο]ι νο Γοτοροίπα νίονν ἶς [οαπάσα, 
ἵπ α πιοίαρ]ιογίσα] 86Π96, 1. ο. ἴ6γ κοασ]έ {ο ὃθ 
{Πἱοπὰς να, 98 εἰρήνην ἔχουσι ϱἱκοννηθτα, απά ἴο 
ἴακο θυμομ. ἵπ πο Ετεί πιοποποὰ απά σεπεγαί 
βοη8ο. ἸΝιΐη., ΥΝΙ]ι ιωὸ μμνωφκὰ έπος» Όνο 
οτἰρίη οἳ Οπή παπά ογείαπά πρ {ο οοπιπιογοίαἰ Γεαί- 
ομκίΐος, ατὶείηᾳ γοπι Ἠοτος]ς Ἰνανίπς [ογπιοὰ 9ο α- 
πιταρ]ο α ρογί αἲ (πβατοα, "Ομοθυμαδὸν, οοπ]οἰπί- 
γ, ἰ. ο. Ρον Ὅγτίαην απά ΒΙάΟΠΙΔΗΒ, Πείσαντες 

ΡὉ δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε καὶ ἐπλη- 94 
3 Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν ἐξ Ἱερουσαλὴμ, πλη- 50 

ρώσιωτες τὴν διακονία», συμπαραλαβόντες καὶ Ἰωάννην τὸν ἐπικληῦ έντα 

Ἑλάστον. Τηο Πα] 8εη8θ 5, ΄Πανίησ ρτοναϊ]θά 
οἩ Β]. [ιο ρῖνο ἴνεπι Ἠΐ αἰά ἵπ έμο Ἠδίπεφε].” 
96ο ΜΙαῑ, χκν η]. 14. αἱ. 1. 10. 

21. τακτῃ] “' αρροϊπίεᾶ, 45 νο ἆαγ οὗ ρυυ]ήο 
πυόίθησθ. Τί αρρθατβ {ποπι ᾖοδερἩ. Απ, χὶκ. Τ, 
2. {ο Ἠανο Όθεπ {πα βοοοπὰ ἆαγ οἳ ἴ]γο (0απππςς ἔπθη 
οο]εύταίίπς ἴη Ἠοποι ο{ Ο.δατ. Βήματος κἰσπίβορ 
ποῖ ἐγίῤωπαὶ, 18 1π ντε αχνή. 19., ο α ταἰκοὰ 
δισ σεσίµς, ργοδοπίίησ ενα αΏρεαταπος οῇ α {ητοπο 
1η Όνο Ὠιεπίτο, νετο Ἠετοὰ νιεν/εὰ (να σαπιον 
απά ἀε]ίνοτες (πε ογα(ἶοη. 

--- πρὸς ο Νο {ιο ρεορ/ε, 38 8οπης Ίπιπσ- 
πο, Ραΐ {ο απιδαφφαάσγα; ὙΝΠΙΟΝ ἵδ τεφαίτεὰ Ὁγ 
ναί Ῥτοσθάθα, απά δημηγορεῖν, αφ οβεῃ ἵπ ἴηθ 
Ἰαΐου ντους, εἰσπίβος εἰππρ]ν {ο ἀε]ΐνογ α 8ρθος]. 

23. ὁ ὀῆμος] Οεβγ, ΙΓ ποῖ οχο]ηκίνε]γ, τε 
Οεπείζεα, (πια ιάος οἱ ννλοπι Ἱπλαυοά 0αβα- 
το), απά δεί ον ὮΥ ο οοιτήθγς παπά Ππίίετετς, 
38 νο πα {τοπ οβορβΙς; ἔγοπα ννηοπα Ὑνθ αἶδο 
Ίθατῃ, ἐμαίξ χο ροτδοῦς ἵῃ νέα ἀλὰ τεα]]ν Ῥτο- 
{οες ἴο τοσατὰ Ἠΐπι 45 α οσα, πο ἁοιὺί ἵπ ναι 
φιια[ίβεά 86Η86 ἵπ Νίο ο Ῥοπιπη Επιρετοτβ 
ννογο οα]]οά Ιίνί, ποῖ οη]γ αΏοτ Ονοῖγ ἀθαίλ, Όα 
6υεῃ ἵπ ιοίτ Π[είπης; απά ἵπ ννμίο] νο (τεεκβ 
βοπιθίίπιθς αρρ]]θά (νο ἴετπῃ {ο ρτοαί Ρ6ΓεΟπΠαΡΕ», 
(56ο Ὠἰπά. παρ ν. ευῦ, πῖς. Απίκιά, 1, 949, 
250. Εαπαρ. Ῥτωγ. Ρ 120. 100. Ρίαπ 1. 606, 
/οβορ]ι. ρ. ὅδδ. αἰτ.) Όαε γεί ἵη βοῖ α 8εη9θ 38 
Όνο «ἶειο οοι]ά ποῖ τεσείνας απά ἴἱ εἰοατ]γ αρ- 
Ροπγς Γοπι /οβ6ρ]ι. ναί Όλο Ίοννν ννοτο ἱποθπεθὰ 
ννν Ἠΐπα ϱοΥ τοσθίνίηᾳ πίς ἱπαερίους αὀπ]αίίοη, 
29. ε] Ι. ο. “' ἴτιος Ἠἶπι νν ἀἰκεαβο.” 

νο οχρτεβδίοἩ πυι Κυρίου ἐπάτ. πηκί αἲ απ 
ταίο πηθση ναί εἶνο ἀἰκοτάετ ννας ἰηβὶοίεὰ Ὦγ α Ὠ]- 
νίπο Ἰαάσπιοπί, απά πο Ῥτουρηί οἩ Ὦγ ἀγεεπίεγν 
αγὶκίηµ {Τοπα α οο]ά οπυσ]έ, 45 ΠΠαΠΥ τεσςηί Όοπι- 
πιοηίαίοτς ρτοίοπά; Ἡηοβθ ππθηίς Ἰ Ἰανε Γ6- 
βιῖιοά ἵπ Ῥοσσης. Ἀγπορ. ο οἰτουπαβίπηςς ΟΓ 
η Ὠοίπᾳ σκωληκόβρωτος ΝνΙ]] πο Ῥτονο ναί (νο 
ἀἰκοτά στ ννας οὗ ἠμρπαπ οτἰαῖη, Ὀδοσικο ιο Γδίτγ 
οὔθη νοις]βα[ες {ο αοῖ Ὦγ βθοοπἀ οα,φεβ. Τ]υφ 
Όνο «οσπιίπσ ἀἱβοτεραπογ Ὀδίνθοςη πί ποσουηξ, 
απά Όιαί οἱ οδερλις, ἶ ποῖ τοα]]γ εαςσμ. Τ]ο 
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τ ]ηίτα 14. 26. 

’ ε/ ’ .] ς ’ 

προφῆται καὶ διδάσκαλοι, ὃ τε Βαρνάβας καὶ Συμεων 0 καλούμενος «βυρτιθ. 15. 
ἱ α, ἱηίτα 29. 2 

Λίέγερ, καὺ «4ούκιος ὃ Κυρηναῖος, Ἰαναήν τε ᾿Ἡρώδου τοῦ τετράρχου Ἀοπι. 1. ἰ. 
8]. 1. 15. 

- / 2» ο . 9 

2 σύντροφος, καὶ «Σαῦλος. '.4ειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ ἈΚυρίῳ καὶ δὴ πε 
, 5 Ὁ » «το -. 3 , Π , τι 

νηστευόντων, εἶπε τὸ ΙΙνεῦμα τὸ ἅγιον" ᾽Αφορίσατε δή µοι τὸν |τε 
' - ΄ , 3 ΄ 

3 Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προὐκέκληµαι αὐτους. 

τμ. 
τα, 1. 11, 
Μαι. 9. 98. 

τ Ἶτε Ῥοπι. 10. 15. 
Τοτε { Βαρτα θ. 6. 

, π εξ ια 96 ἃ Μ ἈἊ- -«α ο ὅ 8. 15. 
7ηστευσαντεὲς και ποοσευ-αμµεγνοῖ, και επιυ εγτὲς τας χειρας αντοις, απέ- α 1. 9. 

Πἰςίοτίαη πατγαίες Τε 5ρεοπάαγη οαηςες οὗ Ηετος 8 
ἀθαίμ; ἴπε 5αοτεά Ἱνπίίετ οοπβδΙἆςτβ {με ργπιαγή 
9Π8, 6τεη ἴθ Ιππεάϊαίε Ιπ{εγροβ/{1οη οῇ Ηεαγεῃ. 
Απά Ελίς νν]] Ἰο]ά σοοά Ψηθί]ος νγε ἴακο (ο ἆγ- 
γελος Ἰετα]]γ, οτ πιείαρλοτίσαΙ1γ; «πουρῃ 1έ56εης 
βα{ε ἴο {ακο 1{ (α5 ἆοες Ώοάάτ.) οἳ νε γεαί, γεί 
ἐποίἰκίρίε, ασεπει ο α οεἰεδίαί δρϊγε. 366 2 ΒαΠ. 
χχῖν. 16. 2 Κίπρε χὶκ. 90. ἨΝοΓ 5 πετο αΠΥ ἀἱδ- 
οτεραποΥ ἃ5 {ο ἴπε 5εε σα.5ο οἱ 5 ἀθαί], 
παππε]γ, ἴπε ἀἰφογάετ οἳ νΥΠΙοἩ πε ἀῑσθά. Έοτ αἰ- 
θνοιρ]ι «οφερίας οπ]γ πιεπίῖοης πιορί γ{ο]θηΐ ραΐπβ 
η Όινε υναὰ απά ἀφεεπίεγη; Υεῖ ἴπαί ἶ5 νετγ οοη- 
αἰείθηί ντι 9ἱ. Τακε)ς αοσοιπἰ; 5ἶποῬ {πε ἆγεεῃ- 
(ετΥ παϊσΏξ Υ6ΥΥ ννε]ὶ Όε οσσπβίοπεἀ ὮΥ 100γγι8 ; 
εερεοία]]γ 45. ἵπ 51ο] α σᾳ56, ἴμε ἀγδεπίεΓγ 18 Ργε- 
οεἀεὰ ὉΥ νἰο]εηί ραῖπε 1η (ο Ῥουγεί5. Ὀεε Έ]- 
ογά. Π. 49.6. Ἠοπενετ, ζοδερΏις πΙαΥ ποί Ἠανθ 
πιεαπί ἀγεεπίθτγ ; Γοτ ἴἶιε {εγπης θε 1568, ἀλγήματι 
τῆς γαστρὸς Ἀπὰ ἄλγημα κοιλίας, ΤΠᾶΥ ηανθ οπ]γ Ἠαά ΄ 
τείετεπος ἴο ΏΌιε γιο]επί ραΐηπ5 οοσαεἰοπθἀ ὮΥ 
ννοτπας επῖῃπσ (νο Ῥουγεί5. Β6 ιαί α5 1 πΙαΥ, Ὑθ 
ΤΙΣΥ ΥΕΤΥ υνε]] αοοουηῖ {ος ο οδερΏις”5 ππακίησ πο 
πηθη{ίοη ΟΓ100ΓΠΙς, [τοπη πιοίῖνες οῇ ἀε[ίεαςη, απά 
εερεεία!]γ αφ τπαΠΥ ἔγταπίβ, ΕΥεΠ 1η ΒΟΠΙΘ ΠΙΕᾶΞΙΤΘ 
νο βγεί Ἠετοὰ, Ἰαά ἀῑεὰ οῇ ηλαῖ (οἵ α βἰπηί]αγ 4δ- 
οτἀθτ, {να πποτΌαθ ρεἀἱσοπ]ατίς); α5 {ος Ἰηβίαπος 
νοον-- Ἐρίρμαπες. 366 2 Μαοο. ἵκ. ὅ. ν/ηῖο]ι 
Ραββασο οἱ. 
Όινα απ ππα, ἵτ 15 Ρ]αΐπ {οπι ᾳοβδερμιαφ” πιαη- 
πες, {ας Ἡε τεραγάεὰ Ηετού)ς ἀθαίῃ α5 Ὀτοισ]ί οἩ 
Ὁγ Πιυίπρ ἐπίεγροδίὴ Της ο 5αγς Οιαί μα 
εχο]απιαάοης οἱ πα πἀπ]αίοτς νΥΘΓο οὐδὲ ἐκείνῳ πρὸς 
ἀγαβοῦ. Απά Ίνα τερτεβθµί Ἠετοά ἨπιβεΙῇ α5 
ανονίησ Ἠΐς ρεγεπακίοπ λαί 5 ἀθαίῃ να» Ῥγοισηί 
ο ΡΥ Απιίσίηγ Ῥτονίάεπος, {ο σίνε χε ]6, ας 1ὲ 
ντε, {ο Ένα Ἱππρίοις αβθογίους οἱ {ο Παίετίης 
πια] Ηταάς. 

ΧΤΠ. Έτοπι είς ΟΠαρίετ {ο Όνε επἀ οῇ ἴἶνα 
Βοοκ, Τικ πατταίος (ο γατίοι Ί0ΙΤΠΘΕΥΘ οῇ 

, απάετίακεη {οτ Ίιο οοηνετείοη οἳ πο (1εη- 

1. ὀιδάσκαλοι.] 1. ο. ρα Ὀ]1ο]ν αρροϊπίοα {οπο]θγβ 
ἵπ νο ΟἨατοἩ, ππεπίοπεὰ πἱκο ἵπ 1 6ος. αχ, 28. 
απά Ερ]ι, ἵν. Τ]., νοτο κοο Νοίοφ. 

--"Ἠρώδου.] Τ]πί Ομ 19 Ηετοά Απάρας, απἀ 
α5 Ότοι, εφ Αστίρρα νο βοοοπά, 80Η 

Αρρρι ϱ βγαί, νηορο ἆθαί] ννη Το- 
αἲ χι, 20., ας Όεσοῃ ργονοὰ ΒΥ Ἠγα]σἩ ἴῃπ 

α Ὠήαφεγίαίοηι ἆς Μεπαο]εππο, οἱ ννμ]ο ἶνο ει0- 
πίπηςς ἵπ τα. Καῑπ,, απᾶ πιαγ ὃς β66ηπ ἵταπθ- 
Ιπιρά {η ΒΥπορ. 

5-] ήν ἵᾳ Ῥτοροι]γ απ΄ αά[εοίίωρ, ---σίνγ 
εἰσπίθγίαρ ῥγοιςλ περ αοίδε, (ππὰ {Π 119 βΘΠΡΟ ΟΠ] 
οσσΗν ἵπ Όνο ολη] -- Ρα 15 {π αἶκο κ 
ἀ πο μτ. τιλο) Ὕβωναν ο ος Γοκίο/-Ηγοί]ιεη, ση 

ο μογάλακτος ἵπ Όνο Οομκατίε». Βυαΐ 
Όνο ο. [ηείεγ-ῥγοίνεν κοπο ίππος ἱππρ]ίοά αἱκο 
ναι οἵ{ Γη]σιο απ αε]ιοοί-//]οιο. Ἐοτ Πέ νι 
ποῖ ππη ἵπ αποίεπε ἤπιον Γον ομή]άτον {ο ὃν 
πτουσίή αρ νι νο κο οὗ Κίησε απ στοαί Πισῃ, 
ου 1, ον" . - 

6 8661Π5 {ο Ἠανο Ἠαά Ἱῃ ν]οὺν. Α:ἲ. 

Έκαπιρ]θθ ατα αἀάασεά Ὁγ Βαρᾖε], Ἰλοί5., απἆ 
Μαπίῃ., ἴο νβῖοῃ [ αὖά «οδερῃ. Απ. χὶν. 9, ὅ. 
απά Βε]]. 1. 10,9. ἜΤ]ε ουδίοπι οοπ{παθἆ ΘΥΕΠ {ο 
πἹοάετη {πῃ68, α5 1Π {πο οα5θ ΟΕ οἱ απ]ες {πε Ηγςτ, 

2. λειτουργούντων τ. Κ.] Λειτουργία ἀεποίος {θ 
ἀϊδεματσθ οἳ 5οπιθ ρυυ]ίο οῇϊσε, ναίποτ ου] ος 
γεἰσίσως. Ίπ νε Οἱαξείσα] νντιίοτς ἴί ἶ5 αἰπιοςί α- 
ὙναΥ5 96 ἴη {1ο οἰνί] 5επ9ο; Ὀαί ἴΠ 11ο Φοτίρ- 
ἑτα], ἵπ πο τε]]σίους. Τῃ ίε Ο. Τ., απά 80Π16- 
ἄπιος ἵπ {πε Ἀθγ’, (5 Πεὺ. κ. 11.), 1 ἀεποίος {ιο 
πη]π]φίταΠοη ο νε Ῥτίεςί5 απἀ Τ,ον]ΐο. 14εγε 
λειτουργεῖν πιὶσλέ ἀοποίο ἰίΠε ἀἰδοβατσο οῇ αἰ] (λε 
ἀπίίες οἱ νε πηϊηϊκίεγία] οίῆσςα, Ροίπ ραρ]ῖο απάἀ 
Ρεϊναΐςα, (ρταγίπσ, Ρτεασλίηᾳ, ἴεασλίηπςσ, οχ]οτίπς, 

ο.), Ὀιΐ 1 56ΘΙΗ5 ΟΠΙΥ {ο ἀεποίε ο Ριθίίο ἀιι- 
65. Καὶ νηστευόντων ἵ5δ Ἰηθαπί {ο βἰσπί(ν, (ναί 
νηῖ]ε {Ἴπογ ννετε {5 εησασες {Ίεγ Ίνοτο /αδίίπο ; 
Ροετ]αρς οἨ απ οοσαδίοη οΓ ποτε ίπαῃ αεαα] 5ο]επ]- 
πΙ(γ, νε Γαδέΐπρ Ἰαὰ Όθθη αάάεᾶ ἴο Ῥταγοτ, ὅσο., 
Ρτοβαῦ!γ {ο ας α Ὀ]οβδίησ οἩ {Ἠθ ΊἹπθαης {ακεη {ο 
βρτοας {Πε (1ο8ρεΙ. Τ]ο ἀῑτεοίίοι (Γοπ {πο Ηο]γ 
ΡΙΠΙί νναβ, 1156Ε6ΠΠ5, οοπηππυπἰσα{εᾷ {ο έπθπι ν]]α 

ίπα5 ϱησασεά. 
ΟΡ ἄιο ἁμῃΠοι]ίγ νΠῖοὮ ππαπγ Ἠανα Γοαπά, {ο 

τθυοποῖ]ς {ιο Αροβίο]ο οοπιπη]ςείοπ οῇ Ρα] Ὦγ 
Ώιο ΠΗοίη Βρίγέ, ναι Ἠὶς Ἱανίησ Ῥθει δεί αρατί 
{οτ ιο ννοτίς οϐ εναησε]ἰχίπσ {ο Ηοαίποῃ Ὦ}Υ )ο- 
ο]εβίαείίοα] ο/ῇσετς, 9Υοπ ο{ αἩη Ιπ[θΓίογ ταηΚ, ἴ]θ 
Ῥορί εοἱαίοἨ 15 Ὠιαί οὗ Ἀΐτ, ΤΓῬονηφοπά, ---- ιο 
βρροβο5 παί πο οοπἀρβοεπάίπρ οὗ Ρα] {ο Ῥε- 
οοπ1θ νο Λροεί]ο οῇἳ ιο Οτο] αἲ ΑπΙΟσΝ, 8ο 
{αγ ας ἴέ πηὶσΏ{ί Ὁο αβοβα] (ο {πο Οαίλο]ίο Οτο] 
{ο αοί να Ὠναίγ φαποίίοῃ, ἆοθς ποί Ιππρ]γ ναί 
Ονοῖτ απλλογΙγ ννας βΙροΓΙΟΓ {ο 5, Ηῖ5 ορ]θοί 
πιαγ Ἠανο Ώθοῃ {ο ομίαϊπ 1π {οδο Ῥ]ασθς νν]ο]ι 
ννογο απἆοτ πο Ιπῄασπσςθ οῇἳ ΑπίΙοσ, α Ὀοίίοτ ΟΥ 
απ οαβίοτ Ἱπίτούάποίίοπ Όναπ Ἠε ννου]ἀ Ἰανο οί]ετ- 
νε εχροτίεηοθά. Τ]ιετε 18 8ΟΠης ΤΘΗΡΟΠ {ο (λ]π]ς, 
νυΏ Ἠουοκετ, Ηα]οςβ, απά Ντ. Τοννηδεπἆ, Οναί 
νο Ῥαα] απά΄ Βατπαβας ννοτθ πονν δεί αρατί Γοτ 
ἠνοίτ ΑροβθεΠΙρ, {ο 54ΡΡΙΥ πο νασαποίθς ἵπ ἴπθ 
 ... ΠΗΤΗΒΕΥ;: οΠθ κ Άμα νουν Ἰκῑοᾶ Ὦ} 
Ηετοά, Όια οἴ]νοτ αρροϊπίοά Ρί5πορ ο) ᾳογήβαίθηι. 

---εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον.] Ἠετο απ αἱ ἔκ- 
πεµφθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύμ. τ. ἆγ. αἲ ν. 4. ιο Ῥογ- 
βοπαίγ απά Ὠο]ίγ οἳ ο Ηο]γ Βρ]τιί 18 ονἰάοπί]γ 
ἱπιρ]ίοά. | 

--- ἀφορίσατε δή μοι.] ᾿Αϕορίζειν αἰσηίβον 1. ἴο 
βεραγαίε; 3. (Υ ἱπιρ]οπίίοι) {ο ἀρείίπε, Ὁ. ἴο αγ- 
Ροἱπί, «5 Ἰοτο,. Το δὴ 16 ιογα(ίνο, απᾶ πια ὃς 
τοπάστοά ποιο. Το µοι Δ06ΠΙΒ {ο Ἠπνο [ο ἔπι- 
Ῥεγα(ίηρ [οτου, Ἠήσ]ὴν η αῦ]ο {ο επο Ὠϊνίπο ᾱἷμ- 
π{(γ οὗ Όνο ροακοτ, ΟΠ Εν] Ιάΐοπα, (11ο Ἱπονντ 
ονοῃ {ο νο Ίνα Γο]]οννίης πτο οχαπηρ]ο... ὮΑ. 
οχν{, 19. ἀνοίξατέ µοι πίλας. Τηασγά. ν. 10. τὴς 
πίλας ἀνοιγέτω ἐμοί. Εατίρ, Γρ], Λα], 1910. ὅιαγα- 
λᾶτέ µοι µέλαθρα. 3ορ], (4, οἱ, 14110. Τμποίπι 
Ι,Τ18, 640. να προς ἵΠ προσκέκληµαι ἵψ ΠΟ ρ]οο- 
πας, Ὀυί αἰρηίῆον πίο, αν Γ 18 ννοτο ΙΓ πρὸς 
ὕ κέκληµαι, 

Ὁ, νηστεύσαντες καὶ προσευζ.] ΊΤ]νο [αφής 8οεπιΒ 
οὗ 
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λυσαν. 
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Οὗτοι μὲν οὖν, ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, 4 
κατῆλθον εἰς τὴν «Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν ες τὴν Κύπρο». 

υ Βυρτα 19. 95. 

χ Βυρτα 8. 9. 

"Καὶ γεγόµενοι ἐν Σαλαμῖνι, κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς ὁ 

συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων" εἶχον δὲ καὶ Ιωάννην ὑπηρέτην. 3 «4{ιελ- 6 

Φόντες δὲ τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου, εὗρόν τινα µάγον, ψευδοπροφήτη», 
Ἰουδαῖον, ᾧ ὄνομα Βαρϊησοῦς, ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθνπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, Ί 
ἀνδρὶ συγετῷ. 

Ετος. 7. 1]. 
Τίπι. 8. 8, 

Οὗτος προσκαλεσάµενος Ἠαρνάβαν καὶ Σαῦλον, ἐπεζή-- 

τησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 7 ᾽Ανθίστατο δὲ αὐτοῖς Ελύμας 

ὁ μάγος (οὕτω γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ) ζητῶν διαστρέψαι 
τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως. «Σαῦλος δὲ (ὁ καὶ Παῦλος) πλησθεὶς 9 

{ο ὃο ραί βτεί, Ῥεσπαςο (ή δο]οπηπ{{γ (πο ἀοιῦτ, 
Ρογ[οτπηθὰ 8οΠ16 Εἶπιο αῇἴογ ναί οἱ νΥΠΙΟΗ πο ΟΓ- 
46γ οἳ πο Βρίτίέ γνας τουεῖνο) Ύναβ αβῃογοά ἵπ 
ὑπιαϊείο ]ε]πὶίο. 3ο Υ. 2. λειτουργούντων καὶ νηστευ- 
όντων, ὙΝηετο 56ο Νοίο απἀ χἰν. 29. προσευζάµενοι 
μετὰ νηστειῶν. |. 

6. μάγον.] Ώεο Νοίο 6αρτα ΠΠ. 9. Ψευδοπρο- 
φήτην. ΈῬθατοςῬ (ΠΙπΚς Τί πιοπης Γαΐδε {ραε]εν. ἨΒαϊ 
Ότο 111 5εηβο ππαδί Ός οπ6 ο Γαἱ56]Υ οἰαΐπης {ο 
εροα]ς απάἆοτ Ὠϊνίπο ἱπερίταίοἨ, νοίμθτ ἵπ {0Γθ- 
(ο ήπςσ βαέατο θυοηίς, ος 1π ππακίης ΚποΥΥΗ πο νυν] 
οϐ ἀοἀ. "Όλην 18 αάάοὰ Ὦο[ογθ νῆσον ὉΥ (τίθδΏ., 
Τέπα., απά Ὑαΐστ, ἤοπι 5ογοταὶ Μ9Α., ἩΕεΓδΙΟοΠΒ, 
παπά Εαίποτε. Επί ἴἶνο ονἱάσπος ΟΓ τε ἴννο Ἰαβί 18 
Ἠθτο ποῖ ππαίοτία], απά ἵνα ννοτά 866πΠΙ8 {ο Ἠανα 
6οππθ ΓΤοπα χα πιατρῖη. 
Ὅπ. ἀνθυπάτω.] Ῥαρροβεά Ὦγ τοῖ. απά Ἠαπηπη, 

{ο Όο αρρ]ίοᾶ, Ὁγ απ΄ οττοτ οἱ ία, {ος ἀντιστρα- 
τήγφ. Βαί Ἱματάπετ απἀ Καῑπ, Ἠανα νἰπάἰσαίοά 
Ώιο αοουταςΥ ΟΕ ἴἶνα οχργεβδίοπ; Ρτονίπα Ὦγ γε: 
εΓοποςθ {ο Ώ1ο 0ᾳ88. απά οἴ]νογ νυτίίοτς, ναί ἴγοςθ 
Νο Ργοδίάεὰ ονογ {ο ρτονίησθς ὮΥ εἶιο αρροϊηί- 
πιοηί οῇ {να Βοπαίο (απά ΟΥΡΓΙΒ νας ιο οἳ Εναῖ 
πππιρος, (ουσ 1 Ἠαά οπσο Ὄδεπ Ργαϊοτίαπ}, 
ντο ο{/οά Ῥτοσοπδα]5, (ποισἩ νου Ἰπά πονοτ 
βΙ]εὰ νο οἨαίτ,. ἜΤπαί πο Ετ]ο ἀῑὰ τοα]]γ Ῥε]οησ 
{ο ιο Ἠοπιαῃ σονθτποτε οὗ ΟΥργΙ5, 8, Ιπάθοά, 
Ῥθεη Ρ]ασθὰ Ῥογοπά αἲ] ἀουῦῖ ΡΥ Βρ. Ματε]ι Τους. 
Ῥ. ν. Ρ. 80. φα., ὉΥ το[οτοῄοθ {ο α σοι ({ο 6 Γουπά 
ἵπ νο Ἕ]οβδαυτας ΝΤοτο]]. ρ. 1060.) εἰτασκ ἵπ ιο 
Υε6τΥγ ασο ἵπ νο] Βοτσῖας Ῥπα]ας νναβ σονογποτ 
οῇ ναί Τε]απά. Ἡ να οοἶποά ἵπ Όπο τοίση ο 
ΟΙαπ ας Οφας, ννηοῬθο Ἰοπά απά Παπιθ ατθ ΟΠ πα 
Γιου οϐ ες απᾶ ἵπ ιο τοῖσῃπ οὗ Οἰαπδίας βατ 
δι. Ῥαυ] νὶε]οά ΟΥγρτας. ΤΠ ννας α οοἵπ Ὀδ]οησίηπσ 
το νο ρθορ]ο οῇ ναί Ἰς]απᾶ, 18 ἄΡΡΘΛΓΡ [τοπ ο 
ποτά ΚΥΠΡΙΩΝ οἩἨ Όπο τονοτδο: απά {ουσ πο 
αίτιο νν]]ο Βοτσίας Ῥαμ]ὴς Πε] νναςδ σον- 
6ΓΠΟΓ, 1{ νας αίτιο], α5 αρροαγς Γτοπα νο Ἰηδοτίρ- 
[ο οπ {πο τενογκο, ἵπ 1ο ππο οῇ Ῥτου]ας, νν]νο 
Ὕνας ποτ! (ο Ξοτσίας Ρα]ας ἵῃπ πο σονοτηπποπί οἳ 
Όναί Ἰε]αππά. Απά ος ἴπς σοἵη ἴπδ 8απῃο ἴ]α 
᾽ΑΝΘΟΥΠΛΑΤΟΣ, 1 σίνεον {ο Ῥτοσ]ηα, νήσο] ἵ8 
ρίνον ὃν 8. Ίμικο {ο Ἀοτσίας Ῥπη]ης. Τα 
«Ὕργις (οοπίίπαος νο Ἰοατποά Ῥτοιπίο) ας α 
Ριουυπευ]πίο, Ἰς α]κο ονἰάσπί [Τοπη π αποῖοηῖ ἵη- 
εοτἰρίίοη, οῇ Οα]σα]α)ς τοῖση, (νο Ρτούσσθκεος 
οὗ ΟἹπαά τας), ἵπ ννἨ]σ]ι Ληπήσας ΦΟΠΗΓΗΝ 9 οπ]1οὰ 
Όνο ῬΏγοσσυκα] οὗ Ονρτας. 

--συγετῷ] απ παν ο) αθίν. 1 Μοτα]]ν, (18 
νο Βαν), ἃ ο/η ΠΙΠΗΣ 5ο "Ἠονά, ἵ., τά 11. 37. 
(α]ον, οσο ν νοίς., ποπ ο Ἠήπα 48 4 ΡΘΓΜΟΗ 
οχορ]]οπί]ν νογεςς ἵπ ρ]η]οκορ]ιν ς αν) ήοῖν ΝΗΙ οση- 
βτπι [νο 6θηνο ο µάγος αΏονο πβεἰσησάα, Ἀοτσίης 
Ἠπά, πο ἀουδί, Όοοῃ Ἱοατηῖης «οιπολίηπσ οἳ Ρ)- 
Ἰοβορ]γ απά παίατα] το]ἰσίοι, 1 πο Όνο ο ονν]νὴι 

το]]σίοπ, Γτοπι Ἐ]γππαβ. Ἠεποο Τέ ννας Ηκεῖν εἶναι 
ο 8λοι]ά 9επὰ Γος οβο γν]ιο {αασΏί α τε]ἰρίοι 
Ργο(θεκίησ {ο Ὦς απ μονο τας ος Όναο εν] 
απά ας Ἰκε]Υ ναί Εή9 αλου]ά Όο ορρορεά Ὁγ ΕΙΥ- 
τηας, νο ν/ας Ιπβαεποθά οπ]γ ὮΥ νγοτ]άῑν ν]εννε. 

8. Ἐλίμας.] Ἐτοπι 8η Αταδίο γνοτὰ εἰσπ]γίπα 
ἀοείις, ΟΙ δαρίεπς. 30 ΟΥ ννκ-αγὰ [τοι τοῖκο. 

---διαστρέφαι.] Δι Όμής 8οπιο ϱοπιπιεηίαίογβ 
αίατηρ]ς, απά Ὑαἱοκῃ. απά Οτίθςὺ, οοπ]εοίπτο ἆπο- 
στρέψαι. Βαί Οναί ἴ9 νν]ο]]γ ἀθείλίπίε οὗ αὐνογ- 
Πγ, εγκίοπα Ἠανίησ πο πεἰσηί. Απά ΙΓ ενεπ 
ἀἷὰ οσο ἵπ α {ουν ΝΤΒΕ., Εξ πιαδί ὃς τε]θοίεά α8 α 
ροβ. ἜΤ]ε αοπππποπ τοπάίπς ἵ οεοπῄτπιεά Ὦγ α 

᾿αἰπιί]αγ οοηίταοίῖοη ἴπ Εχος. ν. 4. ἱνατί ῥιαστρέφετε 
τὸν λαὸν ἀπὸ τῶν ἔργων; Τ]ε Τ6ἈΒΟΠ {ος νο αρ- 
... αποπια]γ η Αγηίακ ἶς, μαί (οτε 15 α εἱση]- 
οπ{10ο ΡΓΦΡΗΠΗΒ, ΠΑΠΛΕΙΥ, ΄΄ {ο ροτνοτί απά {ητη,” 

1. 6. {ο ατα [τοπα (ης (αν Ὦγ α Ρετνοτεῖοη απά 
πη]ετοργεβεπία!ἶοῃ οῇ Ἡ. ο Ἰε ἶβ τοργοεεηίεά αἲ 
ν. 10. 48 διαστρέφων τὰς δδσὺς Κυρίου. 

9. ὃ καὶ Παῦλος.] Δαῦ. καλούμενος ; Γοτ πο Ατίι- 
οἱο 18 ᾱ- {ογ νε Ῥτομ. τεἰανε, οἩ νο] 5εθ 
Ἠγίη. (τ. ρ. ὅτ. Βπ.. Ην { {ο Όνο παπηθ 
Παῦλος, Τε 18 νε]] ομδοτνοά Ὦγ Ὑγαις. Ενα (νουσ]ι 
1 αΚκο Ίνα Ῥεβοτο Ιπνατίαδ]γ οπ]]εὰ Ἠπι Βαυἱ, πονν, 
ΠΟ ΒΟΟΠΟΙΓ ας ο πποπ]οποά (6 παπηπε οὗ Ῥαμ], 
Όναν. Βα]. Ὀδοσπιος 8ο οὐ]ίογαιεά ναί νο πο- 
ν]ιογο βπά ἴ ακοά ασαίη οἴτοτ Ὦγ Τ,ακο, Ῥοΐοτ, ος 
Ῥαυ], ἵπ 8 Ερϊκί]ο8. Έοτ Οι ιο ϱοπυπιοπία- 
{0ἱ8 αἴθ ποῖ α ΗΗ{]ο ρετρ]εχεά {ο αοσοουπί. ἈΒοπιθ 
5ΠΡΡΟΒο (αί Ίο Ἠπά ανναγς Ἰναὰ Λο παπηςς. Βπϊ 
Όνθη. ννιν εποι]ά Τακο Ίνανα Ἰήμοτίο ἱπνατίαυ]ν 
α5οά θα], απά πουν ας Ἰπνατίαδ]γ Ῥαυ]ἱ τ. Οὔνοτ 
πτθ οῇ ορίπίοηπ Οναί Θα] οἨαπσοά ἨἱΑ Παπιο αβογ 
Ἠ οοηνογείοη. Βπί ναί ἵ τοβα(οά Ὁγ Ἠής Ἰνοῖπςσ 
οπ]οἆ θα] ὃν Τα] αβίεγ Όναί πιο, απά αρ {ο 16 
Ρτοβοπί. Θα] πημδί Ἠανο πιο οἨπηρεά Ἰ8 
ἨΠΙΠΘ 5 Πο, Ἠονήενοτ, 88 8ΟΠ1Θ ἱππασίπο, ουἳ οὗ Ἠ- 
ΠΗΙΙΙΥ, ππά ἀο[ετοποο {ο Όνο Ῥτουσπαι]; ἵνι, Τε 
αἸιοι]ά 8θοἵῃ (18 οσα, Οτοί., Ὀοδκτ., απά Κα, 
μκλνν Ῥοςπ18ο Ίο ννας πουν Ῥγοισ] νοτν ΠΙΟ 
Ἀπιοπςσ (τοσκα ππά ἨοπΙσης, {ο νηοπι Ότο Παπης 
Ααιὶ ννας ΠΠΚΠΟΥΝΗ, Ὀυί Τα] θιπ]ίατ, οροοἶα]]γ 
ας μου ννοπ]ά ῥγοποµποε Ξα] κο Ῥαμ]. Τ πιαΥ 
υο αἀῤθά, ναί Ότο παπιο Πα], Ὀοίπσ α Ἠοπιπῃ 
οπο, ννοπ]ὰ Ὦδ 8ο πιο] πο πποτο επ] απὈ]ο {ο α 
Ἠοπιαῃ ο ήσοη. Άπια 18 1η ΤΟΑΒΟΠ Γος 1ο αἱέσγα- 
Πση, οἩ (πκίησ πο οἱσππή οἨπτρο Ἠο Ἠπὰ πουν Γο- 
οσἱνοά, ννου]ὰ ὃνο είτοησοτ ἴηαη ΘΥΟΤ, --- γογο οπἩ 
νο πο ἀοινί ενας 1 να ποιο πιαᾶς. Τι «ἰνον]ὰ 
βοσήχ ΡΥ Τη κοὶς οχυγολδίοη, εηξ νν)ή]ο Ίνο πἀορίοά 
Ὀής ηππης, Ίνο νοι οἱὰ πο αὐκο]α{οῖν αὐαπάση νο 
ο ποτ. Τηουσιι ας Ἡο ας πονν 1ο Άροςήο ο να 
(ο 1]ος, λογο γης α ρτορτϊοῖν ἵη Τκοὶς Ἠσπος- 
Γονατά σῖνίησ Ἠάπι ΟὨναί παπιο γνηίο Ίνα Ὀνοτθ 
3ος Οσπµ/]ος, 
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7 Μαι. 18. 98, ’ - ς --- ι πι ο να ί ᾱ , ο 
10 Πνεύματος αγίου, καὶ ατενίσας εἲς αὐτὸν, " εἶπεν ' «ὸ» πλήρης παντὸς Ίοιι 8 44, 

δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ «Πιαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης / 
1 οπή ὃ. 8. 

ε] , 3 - 

11 οὗ παύση διαστρέφων τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς εὐθείας; γ»αὶ νῦν ἰδοῦ, 

χεὶο [τοῦ] Κυρίου ἐπὶ σὲ, καὶ ἔση τυφλὸς, μὴ ῥλέπων τὸν ἥλιον, ἄχρι 

:. παιροῦ. Ἱαραχρημα δὲ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ 

19 περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς. 

κια 3 . Ν ’ ὁ Δ 
αὐτον αχλυς καὶ σκοτος καὶ 

υ 3 

Τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς 

ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ Κυρίου. 

-- πλησθεὶς Πν. ἁγ.] “« Εεά πι να ἵπβπεποε 
από ἱπερί]γαοη οἳ Ηο]γ Βριπιέ,” ποῖ ππἀετ πε 
ἳ ἴοπ ο{ 5Ρ]εεῃ ΟΙ ἄπσεγ. . 

10. ῥᾳδιουργίας.] Τε πγοτἀ ἀρποίες 1. Γαοϊ]1ιν 
οΕ αοἴοη; 2. 1εΥΙ απά οαΓΘΙΕΞΞΠΕΡ5, πλεί]εγ 
3ΠΥ αοΏοῃ Ῥε σοοὰ ος εν]: ὃ. γ]αίπγ απᾶ ν]οκ- 
εἀποεες ἵπ σεπετα!], οἱ ταίῃετ ννηαί 15 ἀεεὶσπαίεὰ Ὁγ 
ος ἅπανεγη οἱ ἐγίεβεγη. Όροι πε Ὑο]ε, ἴθ 
ννοτὰ (νγεἩ οσο τς οΙΘΒΥ 1Π ἴε Ἰαΐετ νυγίτετς) 
οοτγεεροπά5 κ. απά ἵ5 Ιπάεεά λε δαπιε ιοί] Οἱ 
ος µεγή, αποϊεπί]γ Ἠτιξίεη τασεγῖο. 

Ὁ πππδιαστρέφων τὰς ὁδοὺς Κ.] Μιας] Ἰεατηῖηπσ αφ 
Ῥεεπ επιρ]ογεά ἴο ΗΠ]ε Ρ οἩ. 8 ννοτὰ 
ὀιαστρ., εδρεεῖα]]γ {Τοπι Ρτεσεῖησ ἴοο ΠΠ οπ να 
ππείαρ]οτ. 1 8 αἰ5ο ἀεθαίεά νΥΠπείμετ τὰς ὃ δοὺς 
Κ. πιθαΏ8 Όε Τ,ογά5 τε[ἰσίοπ, οἵ ἴηε Ίσσα ατιά 
Ῥιήροςες οἳ πε Τ,οτά. ὈίποῬ {πε εκαππρ]ος αᾱ- 
ἀποθά οἳ ενα {ογπιετ βἰσηὶβοαίοῃ Ἠανε οπΙγ ελα 

Ί » Όιε Ἰαϊίοτ ἱ5 Ρτείεταῦ]ε, εδρθείαΙ]γ ας Ιί 
π ἨΘΩΓΊΥ ἴἶχε 84ΤΠ6 5ΕΠ56. Τ]6 νγογά5 πιαΥ Ὀθ 

ενας τοπάετεά : “« πικτερτεεεπίησ Ώνε αργισηί 
οοιηβε]5 απά ρα 5 οϐ λε Τ,οτά [Γοτ πε εα]να- 
Ποπ ο πιεπ].”. Τη ες βσιτα(ῖνο ἀῑοίίοη {Ίετε 15, 
{ εοποεῖνε, ππ α]]αξίοι {ο 5. χ|. 4.“ εινα οτοοκοεἀ 
εᾖσ]] ὃςα πιαάο εἰταῖσ]έ, απά χε τουσ]ι νναγς Ρ]πίη,) 
ως τραγ-- Όιε Τ ΧΧ. (1π νε (ητες ρειποῖρα] 

95.) απά Ν. Τ. ᾗ τραχεῖα εἷς ὑδοὺς λείας. 
Απά 8ο γε. Ὁ. 

11. ἰδοῦ] Α5 ννο αγ, Μπα / ἴακε ποίίοθ! Χεὶρ 
τοῦ Κυρίου ἐπὶ σέ Α Ἠεῦτενν Ρ]τακε, ἀεποίίπς 
Όιαί ἨῬ]νίπε κ.α. 18 εα5ρεπάθά ονες α Ρεί- 
εοπ. 8ε6 Εκοά, ἱκ. 5. δοῦ. χὶκ. 21. ἜΤ]ιε τοῦ Ῥθ- 
μην μα. κ Μώ γετγ πιπηΥ Μ395., Εαΐ1λετς, 

6αΓ ” τ 18 ποῖ ρεπιῖπε; 
οιρὶ Ἡρ. ΜΙδάΙ, 1ο οἱ ορίαίση λαέ, ἵξ τοκίηθά, 
 νοα]ά ποί Γοἱ]ονν Εἶῑαί χεὶρ Ννου]ά νναπί πα 

]9. 
---ἴσῃ τυφλὸς, μὴ βλ.τ. η] Τηῖς 18 Οινοισηί {ο 

νε ν ---- αοᾶν οΕ λε όν. νε εαπηθ --- 
Ῥοίῇἡ ὮΥ αἩγπιπίοη παπά Ὦγ πεσπίίοη οΓ {Πε σοη- 

. Ῥαε Όιο Ιάΐοπι οσσυτ αἶκο ἵπ Όλο (ὀγρρί 
1.αξὐπ νυτίτετς, απά 19 οπ]γ α τε]ίο οἱ ρτἰτη {νο 

ἠππρ]ίοΙεγ οἳ ἀῑσίοῃπ. Τι ἆοοφ ποῖ Ιπνο]νο ϱ/ε0- 
Ὁτ Όιο Ιαΐοτ ϱ]γαβο «ο{νες {ο οχρ]αῖπ απά 

“.. Ένα Γογππετ; ας ἵπ α Κἰπάτοά ραβ2ασο 
οἳ Τωυκο Ἱ. 20. καὶ ἰδοῦ, ἴση σιωπῶν, μὴ δυνάμενος λα- 

Ηργε, Ἰοννονετ, μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἵ4 8ο 
πππ ον είγσπσεγ η οχρτγερκίοη Γη τυφλὸς, ({[οτ αἲ! 

Ῥεγκοπα ῥογπ Ε]πὰ ανα 4οππο [αἱπί ν]ονν οῇ 
καπ] Όνιι Όνετο ἵπ α ποτί οὗ είπα, απᾶ Ὑνο 

τοπᾶετ (οο]γ, “' Όνοι επ] Όο Ὀ]{πὰ ---γεα 
"ο, Μπα / 

καιροῦ.] Τῆηο Τμανπ Ὑογκίοης τοπάοτ {έ 
τοι οἩ Απά κο Όνο Ἁγτίας ππὰ 4οπηο 

Οπεπια] σπο.. Υαί ναί ννου]ὰ τοηυίτο µέχρι, 38 
{κ ρτονοά υγ παπι, 4ς Ἀγπορ. ρ. 3τ, νο τἱρ]η]γ 
οὕμογνος :' ἄχρι ποη βποπη, κοά ἵρβαπι ἀπ γπίίοπο πι 
όρποῖαε, κε ἵεπιρης (οίσπα, 4πο τον πάπια ὀ- 
πανε, «4 µέχρι πι ἀθαίρηαί, απο 6ο ἀοκε, 
πκ! πλ δκίατ γοίναπα, ο] ποὔσπο ἐρκίακ (δγπηηί 
.. Επίκ τοἱαίατ οοφιέπίο, αξ {η µέχρι παντός.’ Ἡο 

τεσατάς ἄχοι καιροῦ 35 εφ αἰνα]θπί {ο ἕως τέλους, 1.6. 
µέχοι τέλους, Ρρεππιαπεπ{η. Βαῖ (πουσὴ τἱσΏί ἰπ 
Ώιο γιζε, ηε εθεπῃς ντοπσ ἵηπ {πε αρρἠἰσαδοπ. ἜΤΓηθ 
παίμ 19, ναί νε Ἠίεταὶ 5εηςε Ο/ ἄχοι καιροῦ ἵΒ 
ϱ ἀυτίπςσ «οπηθ Εππθ.”.  Γ]μουσῃ α5 ἀπταίίοη /ογ α 
εεγίαϊπ ἐἶπιο οπίη, ΠεοθβκαγΙ]γ ἐπιρέίος (θγπηϊησΙοη 
αξ ιε οπιά ο ναί ἐἴππε, 5ο ἄχρι καιροῦ ΠΙΔΥ Ὀθ ρογ- 
πἰατ[ή ἴακεη ΓΟΙ µέχοι καιροῦ. Τ{ς 5εηςε Ἠετε 15, 
 οοποείνε, ννε]] εχρτεβςεὰ Ὁγ οας Επσ]ϊ5η Ἰοι- 
εἶοηδ. ἘΒπί αἰίποασὴ (πε ννογᾷς οῇ {πο Αροεί]θ 
εχγργεξδς ΠΟ ΠΊΟΓΘ {ηαη ἠῖ5, ---- Υθῖ, ἂ5 καιροὺ ἶ5 α5εά 
ΝΙΟἨ «ΠΙΕΒΥ 5ἰσηίβες α ροῦιί ο/ ἐὐπιο), πο χρόνου, 
6 πιαπηέ, 1 αρρτε]ιεπά, [ο /ὐπέ αἲ ἐμαῖ 5θηςθ ΝΙοἨ 

πη]ση{ί Ὄε πποτε οοττθοί]γ Ρηταςθά Ὀγ µέχρι καιροῦ5 
πιθαπίησ ὮΥ καιροῦ {ιο ἐἶπιε ο {5 γορεπίαπεο α 
γε[ογπιαίίοπ. ΥΝΥΠείνετ ἰαί πιο νοι]ά ενετ αΓ- 
τῖνθ, ἴπο Αρορί1ε, Ιέ 566ΠΗ5, ΚΠΕΥΝ ποί; ἴἶνα ΗοΙγ 
Βρίϊπιε ποῖ Πανίησ Ιπ[οτπιεὰ Ἠϊπα. Απά Πο Γε]ί 5ο 
ππασ] ἀοηαί, ---- εμαί Ίο οΠ]γ Ἰαδί δες απ. 6ΧΡΓ6ς- 
5ἱοῃ πνΠίοΣ πηὶσηί [Πα] οτί οῇ ἀτίνίπσ ἴΠο πἹαπ 
Ιπζᾷ ἀεεραίτ. Ἠαά Ἰε {[6]ί λορε, Ὦς ννοι]ἀ Ρρετβαρθ 
Ἠανε φαἰά (45 αἲ Ηεῦ. Ἱκ. 10.), µέχρι καιροῦ διορθώ- 
σεως. 

--- ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀγχλὺς καὶ σκότος.] Ῥαδεῖπσ 
Ὦγ ια γαῖηῃ ερεοπ]αίίοη5 ο{ 5οπιθ Οοπηπιθηίαίοτε 
-0Π {πα παίηγε οϐ ἐλὶς Ῥ]πάποςς, απἀ πα απ]α]- 
Ἰον/εἆ Ἠγροί]εςος ο{ ιο 5οορίίσαὶ 5εποο], Ὁγ 
νοπα 1 15 ἀεπίεά {ο Ἰανε Ῥεεη ρτοάισεά 5πρετ- 
παιτα]]γ, Τ νου] οπ]γ οὔβοτνε, (παί ἴποτο 18 
Ἠθτο ποί α Ἠοπάϊαάνς: Ὀαπε ἴε ελου]ά «οοπα (ναί 
Ώινο «αροετνεπίίοη οἱ {ο Ὀ]ήπάποςς ἶ5 σγαρ)σα({ 
ἀεκεοτῖρεᾶ, Ὦ} νατίοις φίασες οΓ (Ίο αῇεοίίοη. ες 
Νοίο ο Αοῑς Π. 8. Εἰτί α ο[οιί, 18 ΙΤ Ἠθτο, 
63116 ΟΥΟΤ 16 6ΥΘΑ, νμΙοἩ 8οοη ἱποτεπεος {ο {αγλ- 
πρ8ς, ππά ναί (ογπαϊηπίεά ἵπ ΟὨναί “« έοίαί οε/ίροο, 
ἵπ νο] πο Βαπ 19 ἀαγ]κ ! 

19. Έ]ετο 19 βοπιθίΠίπσ ανν]κννατά ἵπ Οχὶ5 νογβο, 
38 τορητς ἐπίστευσεν ππὰ ἐκπλησσόμενος. 30ΠΙθ 
νατίοις τοπάΐπρε οχ]εί; (ποισ] οπ]ν 54ο] ας 5Ίγονν 
Εναί Όνο αποϊεπί ΟτΙήσς οπάσανοιτος ἴο ΤΟοΠΊΟΥΟ 
Ώνο ἁῑποι]γ Ὦγ οπιοπάαίοπ ; 1.6. οἶιοτ ὮΥ Ιηβοτί- 
πρ ἐθαύμασεν, οτ ππακίησ ἐπίστ. πιά ἐκπλ. «Ἠππσθ 
Ρ]ποθβ. ΈΤ]ο /α/ΐεΓ πιοὰς ἵ ργο[οταθ]ο Ὀπί 1ὲ 18 
ααρροτιθοά Ὦγ οΠ]γ οπο ΛΤΒ.: απά Πο ΤΘΙΒΟΠ 3Ἠ 
ος ππείσποὰ ννηγ, 1 ενας ννοτο νο τας ροςίοῃ 
οῇ πο ννογὰς, ἴ]νο Πρ) ἐζεπλήσσετο 5ου] πο Ἠανθ 
Ῥδεῃ ντ επ. Ἔ]νο Ἁγτίπο Ἔταηβ]αίοτ, ἰπάεεὰ, 
ΤοΠπάςθις αν 1 Ἠο κο τοπ η Ἰα, πο ἀοαδά, ταἴ]γος 

νο νν]γαέ Ίο οοποσίνος το ο ο χεηκο, παπι Γο]- 
ον/ος {ο ρογε οὗ Πἰη οτἰσίπα]. ἈΤοτοονοτ, ΌἼνογο 
ἵ πο οχαπιρ]ο οἱ πιστείειν νι ἐπὶ απά α΄ Ὠαΐνο 
ος Μπας, απ]ομ» ν]νοτο Όιο Οήπςσ 1 ρα [ο Όλο 
6ΥΝΟΠ. Ἰπογοπς οκαπηρ]ος ΟΓ ἠκπλήσσεσθαι νν τελη 
πὶ απά α Ὠαΐνο οὗ Οήπρατο ᾖοηποπί, ππά οµ- 
οσα] νι ὀιζαχῃ, ο. πτ. Μα, κκ, 30. Μακ 

.. ος, κ. 15. Ίακο ἵν. 39, απ νουν οὔΏση οἶκο- 
κ ηοτο. πο απο ανηέακ ἵκ (οαπά ἵπ Όνο ϱα-- 
εἰσαί ντο. Τ]ο ννογ ἠκπλησσόμεγος --- Κυρίου 
ατα, ἵ σοπορίνα, ππσαπ{ ΙΤ ]οτ {ο απο] Ώνο οηκο 
σοπο]νοᾶ ἵπ Ιδῶὼν τὸ γεγ. ην τοὂτογσο {ο νο πῖτ- 
πο]ο, απά αγ ο οσον τοπάστος, ' Ὀοῖηρ αππαχθὰ 
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α Ἱηίτα 15. 98. 

ΧΤΠ. 19-.18. 

'᾽ναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἳ περὶ τὸν Παῦλον, ᾖλθον τς 13 
Πέργην τῆς Παμφυλίας. Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἂπ᾿ αὐτῶν ὑπέ- 

στρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα. «αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης, παρε 4 

γένοντο εἲς Αντιόχειαν τῆς Πισιδίας, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγἠν 

τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαῤῥάτω», ἐκάθισαν. Μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόµου 15 
. - ΄ .) 

καὶ τῶν προφητῶν, ἀπέστειλαν οἵ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς, λέγοντες" 
” 3 Ν 3 ”’ / ς ον ΄ . . π 

νδρες αδελφοὶ, εἰ ἔστι λόγος ἐν υμῖν παρακλήσεως πρὸς τὸν λαὸ», 

ὃ βυρτα 13. 11. λέγετε. ᾿ /ναστὰς δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ, εἶπεν ”Ίνδρες 16 
. - .. .] - - 

τι Ἱσραηλίαι, καὶ οἳ φοβούμενοι τὸν Θεὺν, ἀκούσατε. "ὁ Θεὺς τοῦ λαοῦ ιἹ 
46.6. ’ ῃ ΄ - 

ἁμ, Τούτου [ Ἱσραὴλ] ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν" καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν 
ν : . ” ᾿ ’ .. 

4 Εχοι.16.3, ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν 7ῇ άιγύπτῳ, καὶ μετὰ θραχίυνος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν 
Ναπι. 14. 3. ολο ο. λ. 4 4 3 / . κ Ῥω] οοἹὸ αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς ' "καὶ ὡς τεσσαρακονταετῆ χρόνον 3 ἐτροφοφόρησεν αὐτοὺς 15 

αἲ ἐπ]ς [απ]οτιἑαάνε] πιοᾶς οῇ {οπο]ίπῃ {πο Τ,οτά,”. Ῥγου]αιπιεά (Ἠτόισ]ι Ἠίπι αἷοπες απά εἶναι Οητίκτ 
1. ο. 5 το]σίοις {, 6. «νησθη Ἰε βαν {5 (γαι 
σοπβῄγιηθά ὮΥ κοᾖι Ῥοννετ [ο{ πιίτας]αε5].”. Έοτ τε 
ἴ5 ποῖ πο ὑπίεγπα! ονἱάεπος οῇ Όχε (ταΤῃ (α5 Ὠοάτ. 
υπό εγείαπάς) ννπίοἩ. 15 Ἠετο Ἰαά ἵπ νίαον, Ὀαῖ 18 
επίογπαἰ ονἰάσπςσθ. 'Τ]ἱ8, Ιπάεεᾶ, ἵδ Ρρ]ασεά Ῥε- 
γοπά ἀοπθί Ὁγ (θ απ]ιοπείο Ἱπέοτρτείαίίοι ο) 9ὲ. 
Ίμικε ἠἰπιδοί{, ἵπ 5 (1οβΡε], ἵν. 93. καὶ ἐξεπλήσσοντο 
ἐπὶ τῇ διδαχῃ " ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὃ λόγος αὐτοῦ. 

19. οἱ περὶ τὸν Π.] Ἐ]5 εοπιε8 απἆετ οπο οϐ 
νο {τες ἀῑγ]5ίοης Ἱπίο νλίο] Ομί5 Ιάἱοπια ίσα] πδα 
οϐ ενα ΆγϊοΙο πλακα, Ρ]άΓ, νι απ Λοοπβαίίνα οἳ 
Ρούθοπ 9 ἀἰκίτραίοάς ὮΥ ννλίοἩ ἵ5 πιθαπί “νε 
Ρ6ΙΡΟΠ (α5 Ρτϊποίῖρα]) απά Ἰΐς σοππιραπγ.”. Βαι 1 
Ὑνο απἀθγβίαπάἁ οὗ Ραα] απά Βαγπαθας οπίη, Τέ 
γγοι]ἀ «6απῃ πατε, ἣΜαγ νο ποῖ, ἴπεῃ, 54ΡΡο5ε 
Όπαί βοππθ οί/ε Ῥεγεοπς Ἰαὰ αβεοοϊα(εὰ (επιδε]νεἙ 
να ἔηοπι, α5 εαρογά]παίο Ἠε]ροτς η {θ νοκ οῇ, 
οναησο]ἰπαίίοι τ Ἔ]αι Μαν Ἰπὰ αοοοπιραπ]οὰ 
Όνοπι 19 οοτίαΐπ Γτοπα να ποχί Οαρίετ. Της 
Ιάΐοπα Ὀείπσ 5ο «Πον/ς ναί Ῥαα] να αἰτεαὰάγ 
οδίοεπηοά ἴἷο Ρεϊποίρα!, ἔποιρ] Βατπαῦας Ὕνας, 0Η 
ΠΙΑΠΥ αοσοοιηΐς, οπΗ]εά {ο Ἰϊσα οοηβἰἀοταίίοη, 
8Πά 15 πιοπ{ίοποὰ βγεί ἵπ {Πο ὨΏϊνίπα αρροϊπίπιθηξ. 

14. ἐκάθισαν] “' ίοοκ Ενείς φεαῖ,” πο ἀοιοί ἴπ 
ειο Ρρ]ασο νηογα, 45 ἀοοίοτς, ἴΠΕΥ Ἠαά α τὶσ]έ {ο 
Β1. Ώοθο Μτ. Ῥονηκοπά”ς Επογκις Ἠθτε, (Γογπι- 
οἆ {γοπι {πο οἱαῦοταίο τοβθατοῃες ο{ ατοί., Γήσμαξ, 
Μεάᾶο, απά ΨΠπίπσα,) “ οπ νο οῇΊσοςς5, απά πιοᾶες 
ΟΓ νοτεΠίρ ἵπ νο βΥγπασοσιος. 

15. εἰ ἔστι----λαὸν, λέγετε.] Τ]νο βα]] 56η5ο 8εετης 
ιο ὃο « Η) οἴῆνοτ οἳ γοι Ἠανα απΠΥ ννοτὰ [οῦ εκ- 
Ποτία(1οπ] {ο αἀάτοςς {ο (πο Ῥεορία, ερεακ 11.) 
Της Ἱπείγασίίοι απά οχλοτίαίοη να αδασ]] 
ίακοπ ΓΓοπα ο Ροτίίοης τοπά οῇ ἴπο Ῥοπίαίεις 
οἱ Βτορ]ποί». 

16. κατασείσας τῇ χειρί.] 3εεο ποίο οἩ χι. 17. 
ἵπ Ον πἀάτοβς, νο, ἃ5 Ὠοάάτ. οὔαετνες, 
6βθοσππς ολἱοβγ Ιπίοπάεά {ο ΠΠαδίταίο νο Ὠϊνίηο 
6οοποπΙγ ἵπ οροπίπςσ πο (1 ο5ρο] σταὐπα]]γ, απά 
Ρτορατίησ {πο «σθννα, Ὦγν (οπιροταὶ πιοτοῖθς, Γοτ 
οίποις ο α Ἠϊσ]οτ ππίατο, Όνο Αροβί]ο (1ο α9ο 
ύνο ννογός οὗ Μτ. Τοννηβοπά) «« τοπιϊπάς Ἰής Ἠδαγ- 
ογ5 ος Όνο /Όγπιογ πιοτοῖθς οὗ αοἆ {ο νο θιιῖ]γ οἳ 
Αὐταλαπα, απά {ο ρτοδἰοίίοη ελα Οιοῖτ ΝΤοβεία]ι 
αἰλουι]ά Ὃο ἀθοεοσπάοά [οπι Ὠανίάς απά ΠΑΔΟΓΙ8 
Εμαί (ή Μονκία] Ὕνπς Ἴοφις ο Ναππτοι, Ἠο 
αρροα]ς {ο Όνο νο]]-κποννη ιοί ο) πο ΤΟβΗΤΤΕΟ- 
τοι οὗ Ολτὶκί οπι Όνο ἀσπά, ας νο ρηϊποῖρα] 
ονἰάσποο οὗ νο (γα οἳ Ἠής ἀθο]αταίίομ, απά οοη- 
οἸαάος ντ] οη[οτοίπς Εἰνσί οπο Ἱπιροτίαπε τα, 
ἵπ νήσο] νο νν]ο]ο Ἱπαπιπη τασθ ατθ 80 πηπιθςί- 
αἰοὶγ Ιπίοτεείσά, Οναί Γογρίνοηοκς οὗ εἶηα ἶ8 {ο 6 

πἶοπο οαπ αεί Όνε Οπίκαπ, πο οπ]γ ἔοπα 
ἴπος8ο ο επος», [τοπι νήσο] ΕΥ ννετε ἰΥρίοα]1γ 
Ρυτίβοά ΡΥ νο οετεπιοπίαὶ Ἰανν, Όαῖ ἔτοπα ἴἶνοςθ 
δἱπα α]βο ος νπίο]ι Όλαί Ίαν Ἰαὰ πηαὰς πο ρτον]β- 
1ο. 

---οἶ φοβ. τὸν Θεόν.] ΒΥ νεος ατο πηεαπί ἴηθ 
Ρτοβθ]γίθ» οῇ Όπε ρασς, οἱ σεβόμενοι προσήλυ- 
τοι. 30 «9οδερῃ, Απ. χὶν. ", 3, πιαίκου α αἰήηῖ]αχ 
ἀῑδίϊποίίοη Ὀθίνίεεη ᾿Ιουδαῖοι πιά σεβόµενοι. Τηε9θ 
ΡΕΓΒΟΠΒ Μοτο 5ο]ι α5, Ἠανίης αραπάοπεά Ιάοἱααγ, 
τοογν/ἡρρεά ἔιε ἵγμε (σᾶ, απὰ Ὀπγετείοτε, Όνοαρϊ 
Ώπ6γ ἀῑά ποῖ τεοθίνεο οἰτομππσ]είου, Ἠεγε γαῖ ρεί- 
πη]τοςὰ {ο αἰτετιά αἲ πο ΥΠ 68. Τ]οεε σεῃ- 
Π]ες ν/ηο γεοσίυεά οἰτομποίδίοη Ίνετο τουκοπεὰ αἲ 
ύεωφ. (Καπ) ι 

17. ἐξελέζατο] '' οδό α5 οβ]θοίς οὗ Μἱ5 ροσυ]ίας 
Ρ]οφείηρ.”΄. Ὕψωσεν ἵν πνε]ὶ οχρ]αϊποά Ὁν Επ. 
απά ὨΏοάάτ. «« τακεά παπα ου οὗ α οαἱαπίοιθ 
βίαϊο͵”' τε[εττῖπᾳ {ο βθνογαὶ ραββασες οῇ ενα Ώκα]πης, 
το νο Τ ννοι]ά πάά Ἰκὶχ. 14. μετὰ βραχ. ἵψη- 
λοῦ, 1. 6. Ὦν ἴε οχετίίοη οἱ α πὶρ]ίγ Ῥοννετ. 

18. ἐτροφοφόρησεν.] Τί ἵ οχοεεάϊημ]γ ἀῑβου]ε 
{ο ἀείογπιῖης υη]ο]ι οῇ {6 {1ου τοπᾶἶησς Ίχετο Γουπά 
ἐτροποφόρησεν Ἀπά ἐτροφοφόρησεν) ἵ8 ἵο ὃε αἀορίεά. 
Ἄο {αγ Ἠπ8 Ῥθεν Ρτγε[οττοά ὮΥ Ἡ. ΒίορἩ., 

αραιδ., ΜΗΙ, Ῥβιβ π--- Βοησ., Ετπεκί, 
Ῥαατοο, Ὑνακοῦ, γαοκη., Μοτας, Ἀεμ]θις., Ἡο- 
Β6ΠΠΗ., Καῑπ., απά Ῥουνη8.: απά Ίνα Όδει οἀτεὰ 
Ὦγ ἀπίεεὺ. απά Ἐπαρρ. Τ]ο Γογππςς, ννπίο] 19 18 
ΟΟΙΠΗΙΠΟΠ τοπάἶημ, Ποννουετ, Ίαν Όεοι αὐὶν 5 

τιοὰ ϱγ ατοῖ., αίακοτ, Ώενγ]]ηα, του, ΥΥοἱξ, 
οἱ., Ώοάάγ., Ααπ., απᾶά οἱἼνεις. στ ατσι- 

πΠΘΠΙ8 ατο αάάποσς Ὁγ πο κι 4 οΠ ειά68, 
νιμ]ο απο οἴίποι Ἱττο]οναηπε, Ἱπουπο]αρίνο, 
ἨΊνας ἵποτθακος (ο ρετρ]οκίῖν ἶς, ναί νο ννοτὰς 
π]αΥ θαφί]γ Ὄα, απά οΏθη απο οοπ/συπὀεὰ ὃν νο 
βογιῦθΒ. Ναγ, ἵπ οεγίαἰῃ 4εηΑςς ννηῖο] πο Τ6ΓΠΠΒ 
πάπαῖε, Όνο Ιάθας ποῖοά Ὁγ νο Έννο ννογάς τη 
Ἰπίο οαο]ι οἱμπογ. Ἠσποο 8οπ]ο πἀνοσαίες (ος εἶνο 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ τοπάἶηρ Ἠανο, ἵπ αἰπιοςί ονοτγ 
οἴιοά 9 αι]χογίν ΓΟΓ ἐτροφοφορέω, ΠηΙΠΙΑΙΗ 
Όναί ἐτροποφ. ἵα νο ἴταςο τοπΊπσς Όαί νε ]νουξ 
Τοπ8ο!. ΤἼοτο οαππ Ὁο πο ἀουυί ας ναι οι 
ποτά Ἠθγο Ἰῃ πκο. Έοτ Όπουσ]ν νο ππαν ἀουὈε 
ννἨθί]γογ τρο ω ο απα]ορίσα]]ν Γοτπιεὰ, γεῖ 
νο ππκί Ὀοπά [ο κο, απὰ Ένα αἰπαῖ]αγ Γογπα δι 
φορέω ἀοβεπᾶς Όνο εοσπαίηᾳ αποπαπ]γ. Τα π απἀ 
ϕ πτο ἱπίοτοβαησος ἵπ Ρτοπαποἰαίοῃ, ἵδ απ - 
πηθηί νήσο ἆταννα δοῦι Ίθαψε; Ὑν]λ]ο ναι 
Ἱοογάε πτο οΏοη οοπ[οαπᾶάοὰ Ὦγ εοπίθος, 8 απ αγ» 

πποηί νο] ππακος Γὰτ ππογο Γοτ Όχο ποιο 
ο οἷά τοπάϊπµ. σα, προΏ Όνο νν]οῖς, εχίεγπαἰ 
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19 ἐν τῇ ἐρήμῳ' "καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναὰν, 

ΧΠΙ. 19 ---24. 517 

; εῇος. 14. 1, 8, Ἀ κατεκληρονό- Ίω. ο. 1. 
ἃ 9. 6, , ” - 3 - - ς ΄ 

90 µησεν αὐτοῖς τὴν 7η» αὐτωγ. Καὶ μετὰ ταῦτα, ὣς ἔτεσι τετρακοσίοις 

21 καὶ πεντήκοντα, ἔδωκε κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ προφήτου ε Γ1 Βαπι. 8. δ. Ἀ. αν 
κακεῖι)εν 8 9. 15 

ἃ 10. 1, ο ς . η 3 ο] ΔΝ 
ἠτήσαντο βασιλέα" καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς τὸν «Σαοὺλ υἱὸν Κὶς, Βος15. 1. 

20 ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν, ἔτη τεσσαράκοντα ᾿ 

ἤγειρεν αὐτοῖς τὸν «4αυϊδ εἰς βασιλέα, 
Π 

ω 

[ν λ ’ 9 Ἱ να. 19. 14, 
4 και μα ρνον κ αοής 

καὶ εἶπο µαρτυρήσας" Εὗρον κατ ῷ, 
2 Βαπη. Τ. 12. ω ει , , Ῥ 

4αυϊδ τὸν τοῦ Ἰεσσαὶ, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν µου, ὃς ποιήσει πάντα κα. 11. . 
1 ΝΤα]. 8. Ἱ. 

. ΄ [ή ς ων 3 4 νά ’ 9 

93 τὰ Φελήματά µου. Τούτου ὃ Θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ ἐπαγ-- Μαι 8.1. 
ακ 1.2. 

Τ,αΚο ἃ, ὃ. 94 γελίαν Ἱ ἤγειρε τῷ Ισραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦ», ἑπροκηρύξαντος Ἰωάννου 1ο ὁ ὦ, 

{βςίπιοπΥ 19 5ο ἀθοίάςά]γ ἵπ {ανοιτ οἱ {μθ Ἰαΐτετ 
(ἐτροφ. Ῥεῖπς Γοαπά ἵπ γετγ {ουν Μ55.), ἔἶναί 1Ρ ενας 
ννεγο αἰἰ νο Ἠαὰ {ο οοηβΙἀατ, ἴέ οασΏέ {ο Ὀε Ῥτε- 
{ειτεά. Ιπίεγπαί ενίἀεποθ, Ἠοἵνενετ, ἶ5 αἱ5ο ἴο 
Ῥ6 {ακεπ Ιπίο {θ αοσοιηέ, απά έ]αί 15 5ίτοηρ]γ ἵπ 
{ανοιτ οἳ {πε πει τεπά]πσ. Τί ἶδ (πε 655 δια] 
απά πποτς αἰ[βοιωίέ ἵετπα, απά 15 [ας πποτς ειἠἴαῦ]ε 
το πε οοπῖθχί; ἐτροφοφ. οοπεοτίῖπᾳ Ὀείίετ γη] 
ἔψωσεν, απᾶ ἐξήγαγεν Ῥείοτο. ΧΝαγ, α5 Καῑπ. οὐ- 
8οτνες, “ία οἴἶνετ οπη 5οατοε]Υ Ὀο Ῥουπε ουί ὮΥ 
{αοίς; Γοτ Τξ αρρεατς {τοπ Ρ8. χον. 10. Ηεὺ. ΠΠ. 11. 
απ οἴπες ραβ5ᾶσ6», εαί ἀοἆ ἀῑά ποί νετγ ρα Πεηῖ- 
1γ Όθατ Ονεῖτ ρετνετ](γ.. Εἰπα]]γ, Ὠχαί τροφοφ. ἵ8 
Ἂν εοπιωπιαξἰς, 18 πος(οά ὮΥ 15 οοςυττίης αἱδο ἴπ 
ΡΏειε. 1. 91, ἵηπ 2 Μασο. νΙΙ. 21, απά ἵπ Μασατίας; 
39ο τροφόφορος ἵπ Εδίαί(μίης. Τηι5 ο ΙΠΓΕΓΙΟΓ- 
τν ἵπ ετίεγπα! 15 οοπιρεηβαίεἆ ὮΥ έλα 5αρεγίοΓῖ{γ 
ἵπ ἵπέργπαίὶ ΤΕΦΙΙΠΙΟΠΥΣ απᾶ, αποοοτάἰπσ]γ, ἴπὶ8 
Κποίῖγ ροῖπί τηὶρ]ηί Ῥο οπ]γ ἀθοίάεὰ “΄ αά (αἰεπάας 
ὤταεας, ννετο νε ποί επαθ]εά {ο οα]] ἵπ αποί]ιεγ 
Ρεϊποῖρ]ς, ψηίο]ι πιαγ 5ετνε {ο ἵπτη {λε 5οαἱθ. ΝΟ 
ππρτο]αάϊσθά Ιπαπίτετ σαπ ἀοιθί ναί ες Αροβί]ο 

Ίπ νίεν Ὠευῖ. 1. 91: παγ, Βεηρ. απά Κατ. 
νὰ ππαςοἩ ρτοῦαθΙΠίγ, οοπ]θοίατο ναί Ὠοειί. 1. 
απά 18. 1. Ὢθτο Όια νο οΏαρίετε οἳ ια Ο. Τ. 
νιμίοῃ Ἠπά Όδεπ τοπά Οιαί ἆαγ. Βαΐ, προῃπ ἵῃ- 
αροούπσ πο Ῥαβρασο, Ἱ ν] ο ομνίοις, ναί 
τροφοφορέω, Ἀπᾶ ΠοΟῖ τροποφορέω, ἶδ ἴΊλετα {πο {τι 
τοπάίησ. Ἡ 1 εαρρογίοά Ὁγ 6-08 οὗ ἴιο ΜΑ. 
(Φεε Ὀτ, Ηο]πιεκ) Βερί.), απά Ὁγ Ἁγπιπῃ. απά 
Ααπίια., απά 189 τεφπ/τεὰ ποτο Ὦγ (ο οοηίοχί, 

οΓ6οΥοΥ, ἴπο στοπί Ὀπ]κ οὗ ᾖιο Μ85, απά ιο 
Ἠεῦτενν τεφπίτο Εναί νο ϱου]ά τοπὰ Ποί τροφοφο- 
ρήσει, Ὀαῖ ἐτρόφόρησε, 35 {πε Αροβί]ο Β6ΘΠΙΑ {ο Ἠανο 
τοπὰ. Τ]η9 ννοτὰςφ ο Όιε ν/ηο]ο Ῥηβδασε ατο, Εἴ- 
ὄετε ---ὧς ἐτροφόρησέ σε Κύριος ὃ Θεός σου, ὡς εἴτις 
τροφοφορήσαι ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ, κατὰ πᾶσαν τὴν 
δόὸν εἰς ἣν ἐπορεύθητε, ἕως ἤλθετε εἷς τὸν τόπον τοῦτον. 
Ἐτροφοφόρησε ἵψ 45ο οοπβτιηθὰ ϐΥ Ναπηῦ, χἰ. 12. 
Αι αὐτὸν (κοἳ]. τὸν λαὸν τοῦτον) εἰς τὸν κόλπον σου, 
ὡσεὶ ἄραι γιθηνὸς τὸν θηλάδοντα, εἰς τὴν γῆν ἣν ὤμοσας 
τοῖς πάτρασιν αὐτῶν; [οτ Τ 9 γν ιο Οναί (νίν 

(ου ης ἵπ νο πηπὰ οἱ Όιο Αροβίήο, απά 
Όνας Όνο Ῥαβθασο» Άγο γονρος({νο]γ Ίπηπμος ος 
α σαγγηίπσ )ηκ Πέ] «οπ οΗΥ {ιο γοµσ]ι ρίασρ 
ο α γοα, ππὰ οἵ α Ἠηεγκς σαγγηίπς απ ἵπι[απά {πι [ιργ 

ον», 1 οοπσείνο (νο ἵππασο [ογηεπα(ρα ; 
ππά ἆσσθα πο οκίοπᾶ {ο [ράήπις, ννη]οὮ κοπο ΗΠ- 
εἶσπι Ἰπεστρτοίετα κοση {ο Ἠανο Ονουσε: ας νο 
παν πέος οπι Όνα 0ομαί, Άρονί, νΗ{, 50, Ησκγο]ι., 
-- Όνα Ῥοπο]ήίο Ἁγτίας, Αταθίο, Οορέςα, απά 
Αὐήορία, παπά νο ΎθτΥ αποίοπί Γαίη Ἡ ογκίοηΒ. 
Τα Όνο φπσεήοῃ πἲ ἴνεις Ίνα, Τ αρρτολοπά, Ώθοῃ 
βη κ) ἀθοιάθά ἵπ (Ἅνο ΟΓ Ἱτροφοφόρησε. 
ο. καγεκληρονόµησεν] Ἀποῃ ἵν ο τοπάΐπα οὗ 
πππην Μ38., απά κονοτα] Εποτα, παπά οητ]γ Γή. 
ὥσῃα, πο ]ν ἵ αΛσριοά Α)πιονί ονοιγ Οτίήο 
απά ΕάΙίου οἳ ποῖα, ημίοπὰ οἱ νο οΟΙΠΠΙΠΟΠ τοπ - 

ἴησ κατεκληροδότησεν. Απά Ἰπ5ί]γ : {ο (ποιση κα- 
τακληροδοτέω 15 ἴ]θ 1655 αδαα] ἴθτπι, απά (θγοίοτε 
εινα οἴμετ παὶσΏί 56θίῃ α σίοδς, Υεί 15 αιίοτΙγ 
15 πο Υετγ γε]! εδίαθ]κηεά. Τέ 15 {ουπἀ, ἰπάφεά, 
ἵπ {η ΤΧΧ.; Ὀαῖ ια ΜΡΕ. νατγ. 

20. ὡς ἔτεσι τετρ. καὶ "] Α {ο ἴ]λο ἀἰδοτεραπογ 
Ῥοείννεεη Ολίς παπηῦετ απάἀ Οχαί αἲ 1 Κπσς νΙ, 1, ννο 
πεεά οί 5αβρρο5θ απ 6ος θαἰίῃθι ἵπ οπθ ος ἴ]ια 
οίμετ, {ποσα νε Αροςί]ο”5 παπηρος ἶς οοπβτπιοὰ 
ὮΥ «ὦρφεριως; Ὀαί (νι Με. Τον.) ἰακο ἴἶια 
γγοτᾷς {ο πἹθαη: “' απᾶ -αβίος {{αςο {Πίησς, νυν] ο]ι 
Ἰαδίεὰ αὐοιί ελα 6ραςθ ος 400 γθαΓ5, Ίο σανο ἴ]ποπι 
1αάσες, απ]. βαππαθ! {ο Ῥτορῃοί,” 1. ο. ἔτοπι (16 
Ώπια {μαί ἀοά οἸοςο (να [αίμετς, (Υν]ήο] 8οπηο 
Πκ {ο ἴἶνα Εἰτί]ι οἱ Τδαας) {ο ελα πιο {]θ ]απά γνας 
ἀϊνιάεά {ο ἔἶπεπι Ὦγ οί, να πθατΙγ 400 γεατς; 
απά ἴπεη (οἆ αρροϊηίοὰ ]αάσος ἵπ Ίδγαθ]. Ότ 1νο 
πιαγ 5αρρος5ο (να Τσ], απᾶ Ῥοτίσοῃ.) ναί ἴπ 
ἐῖς πασιὈθχ ατθ τουκοπεἆ {ο γθαις ο {ο τοῖσης 
οἳ πο {απίς, Ὑγλο οσοσαδίοπα]]γ Ποιά Ι5γασ] ἴπ 
βαὐ]οοίίοῃ ἀπτίπς ο ἀγπαξίγ ο{ ιο ᾿πάσος; απά 
ν Ισ], νετ πάπα, πιακθ πρ οχαοί]γ 400. Της 
ΠΟ ΘΤΤΟΓ υν]] αἰίασ] {ο αἰί]αγ ρας5ασο, παπά ΟΠΊΥ 
ἀϊ[ετεπί πιοἆςς οῇ οοπιριίαίίοπ ὢς βαρροςοά {ο 
Ρο αἀορίεά. 

21. ἐκεῖθεν.] ΤΠ ἶ Ρτοροτ]γ αβδοά ο ρίασο; 
Ῥας βοπιείίπηθς ΟΡ {ἶπιε, 48 θγο απά ἵπ Χθῃ. οἶίοά 
ΡΥ Καπ. "Ἔτη τεσσαράκοντα. Της (παίπ ο Επί 
ἱ9 αειοδίεᾷ Ὦγ ὀοδερμάςβ. Απά νο Αροβί]ο Ρτοῦ- 
αὈἱγ ἀατῖνοςά Π5 ΠΠΓογπιαί1οΠ {ΓΟΠΗ {πο 84Π1Θ 5οιγοθ 
35 [πο Ηβίοτία, --- ΠΔΙΠΘΙΥ, ἴπο αποϊθπί τοςογάς8 
ΝνΙΟἩ ννοτο ρτοβογνος ἵπ ἴἶνα Γεππρ[ο. 

32. εὗρον ---- θελήματά μου.] Τ]ο ννογάς ατο 6ΟΠΠ- 
Ρουπάεὰ οἱ Ὦς. Ἰκκχὶκ. 20, απά 1 Βαπα. κ, 14, 
ΨΠ 8οππο ε)ιμῆ{ πιοὐΙΠοαί]οπ, ΟΠ. ννπίσο] πιοάο ος 
οἶπο {τοια πα Ο. Ἔ, 5οε Νοίο ο γΙ]. 7. 

---- ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν] υἱπ. ἵπ Ἠ]ς απάονἰαίίπςσ 
Ῥηγβι{ οῇ νο ρ]αης (ο ννοπ]ά Ἠανο οατγίοὰ Ἱπίο 
εβεοῖ, απά ἵπ ποοοπαρ]κηΊπσ Ἠίςδ ΡΙχροβο8.. Εοτ 
καρδία το αἱσηίβος πο! ΟΥ Ῥγροβο. ΝΟΕ ἵ8 είς 
μ96 ππετε]γ νν]αί νο Οοπηπιοπίπίοτς σα! Τέ, α 
Ηευγαίκπα; αἶποο εἰπί]ατ]γ ἵπ Ἰλκοηγ]. Άραπι, 9. 
νο Ίνο ὧδε γὰρ κρατεῖ γυναικὸς ἀνδρόβουλον, ἐλπίζον 
κέαρ, [0Υ 5ο ή άρν] Ροῖηέ ἴἶνο ραβµασο, ννμίο] Ἠπ8 
ψεεπ αἀπήίταρ]γ οπιοπάοὰ Ὦγ Βρ. Βοπιβο]ά: 
ΟνουσἩ, Παπά Όλο Ἱοπτπεά [άῑτοτ τοσο]]οσίοά {ιο 
{οτσς οἱ κέαρ Ἱαβί πιοπ{{οποᾶ, νο ννου]ά πο Ίνα 
πβείσηοὰ {ο κρατεῖ νο ατὐΙίγατγ ππά ργοσαγίοΒ 
β6η»ο οἱ Γηῤρί, Ὀαί ννοι]ά Ίπνο ροτοοϊνος ναί ἵτ 
ἀεποίον παρ] “ Ἰν ρτοναἰ]οάς ) ἰ, ο. Ἠπ8 οἳ- 
(αἱπος 115 ΡΙΤρΟβο, ΠΠΙΠΟΙΥ, Ονπί Πἱ κἸνου]ά οο 5οἨ 
α σηήβοπίοα πο αποφαση ἵπ Ἠπσγόίάον. 

20, ἥἤγειρε--- σωτῆρα .] «Οπίοκῦ. απά Μα], 
οὐ, οπι κονοτα] ΝΤΑ, ππὰ κοπιο Ψογμίοπα απά 
Επήνοτ, ὕγαγε, παρροκίπᾳ 1ο οΟΙΠΗΠΠΟΠ τοπάίπµ {ο 
νο α μἱομ. Επί Ονουσ] Ες ΠΑΥ οσα τουαίτος 
ΡΥγ Όνο «πποι ο ργο[οττίπα νο πποτο βίου 
Γοπ(ηα, Υο η οχοσρήομ ἵν πα ναγν α)λον/οά νοτθ 
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κ. 7οἶνη 1. 30 . ι λος ΣΑ -.κ.... 
κοιν]. 0,3, πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα µετανοίας παντὶ τῷ λαῷ 
Μικι τ Πραήλ. Ὁ Ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ 

2 3 3 ΄ 
οὐκ εἰμὲ έγω 

τα ζοὗη 16. 3. 
5άρτα 8. 17. 
ἑπ [τα 15. 51. 
1 Όος, 2, 8. 
1 Τιπι, 1. 18. 

΄ ’ 3 ’ 

π Μαι. π.ο0, ο ο τούτης απεσταλη. 

Ἰωάννης τὸν δρόµον, ἔλεγε' Ἠΐνα µε τὸ 
Ἡ αλλ” ἰδοὺ, ἔρχεται µετ᾽ ἐμὲ, οὗ οὐκ 

εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. | Άνδρες ἀδελφοὶ, υἱοὶ γένους 96 

᾽αΑραὰμ, καὶ οἳ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν Θεὸν, ὑμῖν ὁ λόγος τῆς σωτη- 
”. Οἵ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ οἳ 51 

; ” σπ 3 ΄ 3 . - - . 

Μις 16.11, 19, ἄρχοντες αυτων, τούτον αγγοήσαντες καὶ τᾶς φωώνας των προφητω» τας 
19 
Ιιυκε 99. 18, 
οἱ, », 38. 
{ολη 19.6. 

. - } “ 
κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας, κρίναντες ἐπλήρωσαν. Ὦ Καὶ 58 

’ ’ ς μν. 3 -- 3 

ος -λ- Τμ µηδεμίαν αἰτίαν Φανατου εὑρόντες, /τησαντο ΓΠιλάτον αναιρεύηναι αὐτόν. 
Ἱπατ] 15. 46, 
Ίακε 28. 58. 
σαι 19. ος Ἡ - ε 1 .9. . ἴ 

πρτα ὁς 24. Ττιε ι Ὃ θε, 9 του τυλου, ευΊκαν εις µ |Ίμ ΟΥ 

Μακ 18. 6. : ὃς ὤφθη ἐπὶ ημέρας πλείους 

Οναί τοπάϊπς 18 αἱ νατίαπος νι να πογπια ἴοφμεη- 
αἰ. Νονν ἄγειν σωτῆρα, 38 ἸεἴΒ. ΟΏ86ΙΥ6Β, Ο0ςΓΒ 
ΠΟΥΝΥἨΘΤεΕ:; Νί]θ ἐγείρειν ἵ8 Γοαπά ἵπ οιὰσ. Η1. 9 ὃς 
16. Βοβίἀς, ο ΜΒ. ἵπ {ανοτ οΓ ἤγαγε ἄτε ΟΟΠΙ- 
ατα{ινε]γ {ονν. Απά Ἱ Ἰαδ Πίο αλ ν Ψν: Γγοτα 
άδαοη νη]ή]α ἤγειρε ἵδ οοπβγπιεὰ ὮΥ ἴπε Ρας]. 
Ὡγτ. Τί βἰιοι]ά 86εεπα ναί ἤγαγε 3ΤΟ8Θ ΠΙΘΓΕΙΥ 
{τοπι απ ΘΤΓΟΙ οῇ 116 ΒοΓΙ068, Πο οβεπ οοπ{ουπά 
ει (αυ0τον.) να, απᾶ γ ΙΙ ρ. Τί ἶς ἵτα]γ οὗ- 
βογνεά ΡΥ Υγαίβ.: ΄' Ἐγείρειν σωτῆρα φοπδίίαγ ο αά. 
1. 9. 10. ἄγειν σωτῆρα πιδοπαπη.)  Πηβίεαά οῇ σω- 
σῆρα ᾿ησοῦν Μαλπὶ οζ1ίςδ, ἤγοπα βεγεταὶ Μ55., 
σωτηρίαν; Ὀαί ΤαΦΗΙΥ: [οτ, 385 ΜΗ] Ίοηᾳ αρο τε- 
ππατκοά, ἴαί τοπάῖης ατο8ο {Τοπα α πηϊκίακα οἳ να 

εοήίθος, ΝΊιο πηϊφίοοκ ἐἶιο αὐτογἱαίἶοη Οἱ σρα τν ΓΟΣ 

σριαν ; Ἱ. 6. ἴπο αὐυτεγίαίἶοη ΟΓ σωτηρίαν. Απᾶ ἴο 
Ομ νο Ἱθοατποά απά ἀῑλσεπί οο]]αίοτ οὗ Βι0]]σαὶ 
Μ55., Πἰπεά, ΔΒΒΕΠί8. Σωτ. ἀοθβ πο, α5 Μαἴλαὶ 
ἔποισηε, τεφπῖτο {ο ΑτίοΙε; Ῥεσαμδο (48 Βρ. 
ΜΙάά]είοπ βασσοβίς) “ποιΠς ἵπ ανροςἑίοα, πο 
εχρ]απα{οςΥ ΟΡ νο 658εποθ οΓ {νε ργεσεάίπα που, 
Ῥιαΐῖ οὗ ο επά οτ ου]αοί, αγ αἱ νναγς απατίητους. 
ῴ6ο αἰδο Τωαικο . 11. 

94. πρὸ προσώπου.] ἜΤηϊδ οοτγοβροπάς {ο (ἶνα 
Ηοὺτ. 1199, απά αἰππρ]γ αἰσπίβος Δε/ογο. Ἐϊσόδου, 
«ἑρπίταηπσος 1ΡοΠ 8 ο/πσς ς) ἴπ νο] 56Π86 {ια 
νγοτὰ 18 αςοά ἵπ ο Οαθεῖσα] ννγίοι, Όπ βάπτ. 
µετανοίας, 5896 Νοίο οἩ Μαι. ΠΠ. 3, 

90. ὡς ἐπλήρου.] Ἐεπάος, (' π Ίο Ίο ννας Πηδ]ι- 
ἵπσ 5 οοιχςε,” ἶ, 6. ἴονατάς ο οἶοβδο ο 8 
οουἵ56, ΟΓ πΙηΙΣίτΥ. Τίνα 5 ἴακοπ Ὦγ πιαηΥ οπη]- 
πθηί (0οΠΙΠΙΘΗ{Α{ΟΥΒ ΓΟΥ ὄντινα, ἵπ Πιο 86Ἠ86 “Τ απι 
ποί ο Ὑοπι γοι ΦΙΡΡΟΒΟ πιο {ο ὅθ... ΟΡ Ο8 
Όνογ πἀάασο οκαπηρ]ο5; Υ6 ποί οπθ Νηθτο {6 τις 
ϱΟΠΙΠΙΡΊΟΟΦ α δεπίρπος.  ἵδ Ὠιοτείοτο Ὀοθίίετ {ο 
ἴακε {πο τίνα (αοσοτάῖηᾳ [ο νο οοΠΙΠΊΟΠ ΙΠΙΘΓΡΓΟ- 
(αἴ{οη) ας Ἱπίαιτοραίἶνα, απά (ποη 8πρροβο, ἵπ 
ποχί εοπίθησθ, απ 6]Πρ, ΟΓ οὗτος: ΝΝΗΙΟΝ, νο 
Οληΐκί 15 πιθαπε, ἶ5 οβοπ, (Πτοιρ] τονοτεήςσς, 54ρ- 
Ρτοββοά. Ί]ετο ἶςδ, Ὀθδίάςβ, πποτο οὗ Ῥαπ]ίπο 
αρίτ]ξ ἵῃ Οής οοπβίταο(ίοη. 

21. οἱ γὰρ κατοικοῦντες.] Τ]ο γὰρ 18 πο οαδα/ 
Ῥιέ Ἰας τοίρτοησο {ο 8οππθ οἶπαδο οσο, απ 
πιαΥγ Ὄο τοπάστος ε{οπῖηε, 
--- τοῦτον ἀγνοήσαντες ---- ἐπλήρωσαν.] Ἴ]νετο ἴΒ 

Ἠθγο α ἀἰΗΙοπ]ν οἳ οοπκίγασ ίσης το γοππον νν]οἷι 
βονοτα] εππἰποηί ϱοπηπποηίαίοτα 8ΗΡρο8ο ἃ {ΓαπΑ- 
Ῥονίΐοπ; παπά ἰακίης κρίναντες ΝΕ τοῦτον, απᾶ ἀγ- 
νοήσαντες ΝΟ τᾶς φωνᾶς, (1ου αβείση ἴἶνο Γο]]ονν- 
ἵπᾳ 8οἨ8ο: "Του νο ἀννο]ί αἲ ἠσγακα]οπα ἵπ 
οοπάσπιπίης Ἠίπι, ποῖ Πανίης Κποννπ νο γοῖσεν 

Ὡς δὲ ἐτέλεσαν 3 πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ }εγραμµένα, καθελόντες ἀπὸ 39 
ΡὉ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ' 30 

τοῖς συναναβάσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Ταλι- 8ἱ 

οῇ να Ρτορ]μείς, νν]]οἩ αγε τεαὰ μη) η. χ-' ἆαγ, 
Ἰανα Γ]β]]οά [νε .... "1 Οἡς 4οεφ 
ίοο πα] νίο]επος ἴο νε οοπείτασίἶοη {ο ὃε α- 
πηῄεά. Τι ἶς είτε (ντι στοί., οἱ ῇ, απά Καπ. 
{ο {ακο ἀγνοήσαντες 35 Ῥε]οπρίησ 1ο οί] τοῦτον 4Ἠ 
(0}γ αἀαρίαίίοι ο αἰσπίβοα{ῖομ) Το τὰς φωνὰς τ. π., 
ἵπ Όνε 86ΠΡ6, “ ποί Κπονῖπσ Ἠίπῃ {ο ὃε ἴπε Ἀήες- 
εἶαἩ, απά ποί απάἀοτείαπάἶηπρ πε ν/ογάς ΟΕ ἴπο Ῥγο- 
ΡΗΘΟΥ.’ ΑΙ κρίναντες (ΓΟς κατακρ.) 8αῦ. αὐτὸν ἴακεπι. 
ΓΤΟΠΩ τοῦτον ρτεσεάῖπᾳ, απ τεπάετ: ““ Ὁγ εοπἀεππή- 
1πσ.”. ᾿Αγνοήσαντες οπηποί ο αραϊπ εαρρ]εά αἲ 
ἐπλήρωσαν, γεῖ 1 19 ἐπιρῆεά,; Όπο πιθαπίπς Ρεῖπᾳ, 
Όναί ἴπ6Υ απντάησ]ν Γα]β]]οὰ ενα Ῥτορ]εσίες. 8ο 
/ο8ερἩ. Βε]]. ἵν. 6, 5. αἀνοτίῖπρ {ο επεἩ Ῥτορ]θ- 
οἵεβ, 83Υ5 οῇ πε Ζε]οία : οἷς οὐκ ἀπιστήσαντες [1 
κ νο ἐπιστ.] διακόνους ἑαυτοὺς ἐπέδοσαν. 

. καθελόντες --- μνημεῖον.Ἱ Ἴγοτο Ίνα Όθεῃ α 
ἀἰβιοαγ εἰίατίεὰ, ---- παῖ {« {Ἠς βαππθ ΡεΓ5Οής νο 
εοπάεηυπεά «Ίεδας ἀῑά πο γη Ἰήπι.” Το τεπιουθ 
νπΙοῇ, 8οπιθ (οπηπαεπίαίοτε ννου]ά {πο ἴἶνε ννοτάβ 
καθελόντες ---- ἔθηκαν ἐπιρεγεσπα[ίή; απᾶ, Ἰπάεεά, ας- 
νο νετῦς΄αγο ΒοΠιθίΊππες Τακεῃ Ἱνεῖν, ος ενεπ 
Μυδα Βυαΐ Ότο ρτ]πεῖρ]ε ἵ Ἰετο Ἱπαρρ]]- 
σαῦ]ε, απά 8ανοιτε ἴοο ππησ]ι ο α ἀενῖοο Γοτ ἴθ 
πΟΠΟΘ; ἄ5 4068 αἶδο να πιεί]οά οὗ εαρρ]γῖη 
᾿Ιουδαῖοι. (τοι. απά Ἠοβεππῃ. 54 νε Αγοῖε 
οπι(εά ; Ὁν νο] Όχα 8εηφο ουν] ὃς,  Όνοςε Ὕν]νο 
ἴοοΚ Ἠΐπι ἆοννη,. πιεππίης οδερἩῃ απά 5 οοπῃ- 
Ραπΐοης8. Βυί Οπίς ἶς /ογείπσ ἃ 8επεο ΟΠ ο ρᾳς- 
βασο Νίο] οου]ἀ ποῖ ο πιεαηΕ; Γοτ ἴο οχκργοβ8 
ἐ]ιαί, νο Ατιϊοϊο πιυεί Ἠανο Όδεῃ αφοά ἰἱ δείῃᾳ, 
38 Ἡρ. ΜΙάάΙ. οὔβοτνος, ἵπ 54ο Ἱηπείππσςς ποηεγ 
οπι{εά. ΝΗΥ, 38 ο Πατ] τεππατκς, εγεη ή 
νγοι]ά πο τεπιονθ {πο οὐ]εσίοπς Πο οκορὴ παπά 
Ἠϊβ οοπιραπίοπ8 ἱὰ ποῖ ἴακα ἀοννη Όνε οὰγ, ας 
Όνα επεσμµέίοπεγκ. Ἡςε νεα. Ότο ννοτάῖησ αφ α 
(Πβίπς Ἱππσσπτασογς νλΙο πο Αροεῆς, Ἠακίοπίη 
ιο Όνο ρταηπἁ ευΏ]οοί οὗ Ότο Ἠοευτγοσίίοπ, οπτε 
πο {ο ανοῖά. Ἡ ππαν, Ἠοννονοτ, ὃο ἀοαρίοά, 
νηδίηοτ (οτο ὃνο πΗΥ ἵπποσυγαον αἲ πα). Τ «οοπιΒ 
το Ό6 οπ]γ α Ῥορμίαν /οηπι ο/ επργρακίοη, Ὦν ΝΙΟἨ 
ΠΏΥ οηΠ6 9 ααἱά {ο ἄἲο νν]αῖ ο ῥγοσγες ΟΓ ΡεγπΙΙΙ8 
{ο δε άοπο Ὦν αποϊἸνοτ, Τ]οευ ν]ιο Ὀτουσηί ανουε 
Ἠὶς ογασ]βκίοη πηϊσλῖ ἵνα Γαπαπτ]γ καἰά {ο ῥγίπς 
)εέπε {ο Πα , Ὀνουρ]ν νου ἀἱά ποῖ ἀεροςῖε Ἠἶπῃ 
μονο. ναί ες Αροξηο πηθαηέ {ο ΑΑΥ ἵν (ή, ---- 
Όναί ννηοη που Ίνα ήν ο), 4οΠο αἲἲ ειπε 
νας Ῥτοθϊοϊοα οῇ Ἰήπα [αρ το ήν ἀεαίμ], νου ιά 
Ἠπα ἴπκοῃ ἀοννἩ απά Ὀμτίοά [απά Ὀνουσηί Όνοτο 
Ὑνας Όπθη απ οπὰ ο) Ῥήπη]. ἜΤηϊς Ιαεί σἸαακα, Όνοιση 
πο ετργεδεεὰ, ἵ ροτ]αρς αἰμάεα {ο ἵπ Όνο πάνεικα- 
[νο δὲ, νο «οΠπΠΊΘησΘ νο ποχί φεπίοπος, 
“ Βυαϊ ποέ κο; --- αοὰ ταῖθεὰ Ἠἶπι,΄ ἃο. 



.Α01Ί5 6ΗΑΡ. Χπι. 39-37. 

30 λαίΐας εἲς Ἱερουσαλὴμ, οἵτινές εἰσι μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. 
- 3 ’ 3 ω Ν ’ ε) 4 / Ξ 

- ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομέ- ερ 

519 

Γ Χ Γαῤκο 294, 36. 
ζαν Τομ 90. 19. 

δαοι͵ ἃ, 
τα Ἱ. ὃ. 
ος. 15. δ, 6. 

., 5, ΄ ς Θ Δ Ε) λή ον / -, --- τ τ(εηῃ. ἃ. 15. ΥηΝ οτι ταυτήην ο εΟς ΕΧΠΕΠ. ηθωκὲ τοις τεκνοις αυτων Άμιν, ανα-κ 18. 

ὅ 26.4 33 ΄ ες ο κ ή πω - λ - .. ὃ ΄ / . Γα] ’ . 4. 

στήσας Ιησουν᾽ "ῶὥς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται τος α 99. 1ὸ. 
Ῥευι. 18. 15. α τ-- . } ᾽ ’ , ΄ το . όλ : 

µου εἰ συ, ἐγω σημµερον γεγενγνηκα σε. Οτι δὲ ανεστησεν Ἐδηνι τ. ἴὰ. 
βα]. 192. 11, 

Ίσα. 4. 9. ”. Ὁ 3 - , Π 5 . ” ᾽ ς/ 

αὐτον ἐκ γεκρῶν, µηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθορᾶν, οὕτως κατ. ι, 
5 .., ς ο -) .. ’ . 9. 

30 εἴρηκεν' Ὅτι δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια 4αὔὶδ τὰ πιστα. " 41ιὸ ἃ λ. 1ο. 
ετ., κος 

καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει ᾽ 

96φθοράν. 3 4αῦὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ Θεοῦ βουλῇ, δι 

. . : ” , κ... ἃ 39. 14. Ου δώσεις τὸν οσιὸν σου ἰιδεῖν δια- δ δι ος 
ὃτ, 94. 
η. 9. 24, 25. 

Ῥοα|. 2. Τ. 
» 4 Δ . ᾿ . . 3 ω εωσ- 

- Ὀ. 1. 5. ἐκοιμήθη, καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ εἶδε διαφθο- δω 
8 ο αι τμ η »” 2 3 ; ρ ρα. 55. 8. 

5τ ράν᾽ ὃν δὲ ὃ Θεὸς Ἠγειρεν, οὐκ εἰδε διαφθοράν. 7 ΙΠΓνωστὸν οὖν ἔτω κ Ρεμ, 16. 10. 

35. καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγ. ὅτο.] Ἔπετε 5 πετθ 
α οοτίαῖη ρετρ]εσχίῖγ οὗ οοηδίταοίἸοῃ, ΥΙΟ] 5ΟΠ1Θ 
εεε] {ο τεππονε ΒΥ δν ΥΗ {ος Όνα Γι []- 
πιεπέ οἳ Όιε Ρτοιπίσθ. ΕΒυαῖ (παί 19 φἰταϊπίησ ια 
Ἱπτετρτεϊαίῖου. Τί 19 Δείίετ, η Βεηπσεί, Ἠοιπῃ., 
Ἠείηγ., απἀ Καῑπ., ἴο Φ1ΡρΡος8ο α δοτί οὗ Ηεῦυταῖο 
μιν Ὁγ ονηίσ] 1ο ταύτην ]αδί α[ίιετ ἶ5 τοάή- 

τ, Ἰαγίπσ ἀἆονπ ια [ο]ονίπσ οομείταοίίοη : 
εὐαγγελιζόμεθα, ὅτι τὴν πρὸς τοὺς πατέρας γενομένην 
μα ο.) ὃ θεὺς Γ ορ ςκαδίη Το εἈ πιείμοὰ 
ὤνεςε Οτίος τεφοτί, Ὀεοαιδε αη Αοοις. οῇ ἐς 
αἴτετ ναί οἱ ρεγδοπ νι εὐαγγ. ἶ5, πεΥ 5αγ, πΠεχ- 
αιπρ]εά. Α βοππθυγ]ναί Όο]ὰ αβεογίίοῦ, νηῖο] 8ΘεΠΙ5 
οοπίγιἠἰσίεὰ Ὁγ πε ργεεεπέ ραβδασε, απά οθγίαΙΠ]Υ 
18 5ο Ὦγ Βεν. χὶν. θ. εἶδον ἄλλον ἄγγελον --- ἔχοντα 

ον αἰώνιον εὐαγγελίσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ 
τῆς γῆς, ἵπ νήσο] οοπβίταοἴίοη {πο Αοοι». οὗ Ρεί- 
80η οοἵηες Ητεί. Απά Ιπάθεὰ εὐαγγ. οἴἵεπ ος 118 
π Όνε Ν. Τ. νι νε ασοΠ5. οῇ ρείεοῦ. 9ο Ίμαίκα 
1. 18. πολλὰ μὲν --- εὐηγγελίζοντο τὸν λαόν. Τε 
Άσοι». οἳ Είπς πιαγ ἀερεπὰ οἩ 8οππθ ρτοροβΙ{ἶοι 
απάετείοοά; ογταίλετ οἩ ἀγγέλλοντες {ο ο [δἰο]- 
εᾱ, ρε; ειπεκίπ, οί οῇ νε νετὺ. Ἠετο, αἲ αἩγ 
ταίε, ἵ πιεί ὃς 5αρρ]ιεά Ῥείοτθ ὅτι ταύτην, ἃτο. 
Τ]οςο νο Ἰανε απΥ Οήης ρτοπιίςεὰ ἴἼχεπη, αγθ ἵπ 
Βοτίρίατε ρεο]]ατ]Υ φαἱά εὐαγγελίζεσθαι. 8ο Ηεὺ. 
ἵν. 2. καὶ γὰρ ἔσμεν εὐηγγελισμένοι, '“ἴο 19 ρογίπηβ8 
ναι 16.) ὃν αι π αγ. Οναί πο αὔονο 

 πεεὰ ποί ὃε 5αρροδεά {ο οχἰεί. 
κ Ὅωσὰ µου ---σει] “'Ι 18 ποί (Μτ. Ηο]άσῃ οἳ- 
εετνες) ππεπηῖ, Ὠιαί ΡΥ ταἰκίηᾳ αρ ὀεδις [οι ἴο 
ἀεαὰ, ρεραί Ἠἶπα ἵπ {πε το]αίίοη ο α 8ου: Όαΐ 
Όναί Ὦγ -ᾱ- Ἠΐπ1, αοἆ ἀθεο]ατοά Ἠἶπι {ο ψο νο 
Μενεία, αοοοτάῖπᾳ {ο πο τοπίο πηπάο {ο ἴθ 

«νετ, 22: απά αἱκο, ἠιαί Ὁγ 8ο ταἰκίησ Ἰμπι, 
Ἡς ἀεε]ατεά Πίτα {ο ὃς Ἠΐβ οη/ ἠοσοίίοπ Ἀοῃ, 3ο- 
οστά(ης {ο ναί {9 νυν αἱ Ῥν, Π. Τ. Ταν νο 

βίαιος νο τορυτγες ίση 5 α ργοσ Ον 1η 
να Γα]ῇ]1εά (νο ργοπιίκο πο {ιο [αή[ιργν, 

απά νο ρτορ]ιθογ τα Ῥ. χ.: οτ Ενουρ]ι πο ννοτὰν 
Ἰωὰ ρτουαδ]γ α ργίπιατγ το[ετεηος {ο Ώανίᾶ, γοι 1 

α εεσπάαγη απἁ πποτο ἱνπρογίαπί τοΓετοηοο ἴ 
8ο αἶνο, {η ιο ποχί γοίβο, νο Αροβίίο 

Όναί Όνο Μονεία ργοπιίκεὰ {ο νο {1ο ΓΒ 
ταἱροὰ {τοπι νο ἀθαὰ νου ππάθτμο- 

[ 

Ἡ νε 

ὅτι δὲ --- εν.] ἜΤ]νο τοπκοπίηᾳ 8οοπης {ο 
11 πα ας Ἄγγεά Ον νο ΓΟΜΙΤΤΟΟ- 

ί9 νου]ὰ ἵνα Για! αμ Ῥογπιαπ/η, 
νο νοτὴκ νεο] Οοὰ Ἰνιὰ κροκοῃ Ὦγ. Ἰῖν 
ε (1. ἵν, 4.) αν [οἱ]οννα: «Τ νι] αἶνο, Διο.” 

4οσθν πο σα, ἂε «ιο, ὅτι ῥώσω ἡμῖν, 
Ίνα Ποσο] ἠπέγράμοες δώσω, Ὀθοβκο ἵπ νο 

π αποκίίση Ἡε ἵα το ἴνο καμμία [τοπ ιο 
ἵπά οπ6, ὀμιθήσομαι, Χο. Απά να Π ἐν 

ε.: κ: 
μ 

εαρρ]ιεά ἴπ Ἡρ. Τον” Υεγδίοηῃ. "Όσια ἶ5 Ὁ} 
πιοςί Ιπίετρτείογς εχρ]αϊποά ' πιρτοῖες, ὮΥ 59118 
{ῥεπεβίς,” ννηῖο]ι Ιαΐΐετ 56ηςο ἶ5 Ρτε/οταρ]θ. ὙΥοαϊ 
Τιίπη. 4ε ΘΥποπ. Ρ. 25. ἀεπῖος ἴἶιαί ὅσια «πἩ ΠΠΘΑΠ 
Επΐ5: απά Ἠε (νά Βρ. Ῥεατος) ἴακες {ο 56η5θ 
ΟΕ τὰ ὅσια ἴο Ὀς “ία 5αοτοὰ {μ]πσς οἱ Ώαν]ά,” 1.9. 
Όλα οουεπαπέ πιαᾶο ιοζ{ι ]λαυίά, απ εοπβγπιοά δη απ 
θα; πιθαπίπσ ἴθ ρεγ/ογπιαπορ ΟΕ Πε. Απᾶὰ Όαβ 
τὰ ὅσια πιστὰ ΝΙ]] Όε εα]να]εηί {ο ἴ]ιο ὄρκια πιστὰ 
οἳ Ποπιετ. ἘΒπί Ώλοτο 15 βαΓθΙΥγ α σγεαίογ ἀϊ[ποι]- 
{Υ Ἰῃ τεσατάίης τὰ ὅσια 35 ἴακεν η 8ο {ατ-[είο]οὰ 
ἃ 86Η56. Απά ππη]ο55 Ίνε «Ἱρροςθ {παί {ο Βερί. 
Τταηβ]αίους επ!ῖταε]γ πηὶίοοΚ {ο 5«οη5ο ΟΓ {ιο Ἡο- 
Ώτθυν Ἴοη, Νθ ΟΠ 5Ο3ΓΟΘΙΥ τοπάοτ οίπετγννῖδο 
ΌναἨ “" ως Ῥοποβί5 πιετοϊβα]]γ Ργοπιίδεά ;’ α5ἴηὃ 
Οτο. γἰ. 42. Βο]]θις. ἵπ Ἠϊς Τμοχ. αἀάπσες π 
οχαππρ]θ οἱ {5 5οηςο ΟΓ τὸ ὕσιον (Ὀεπαβί) ἤοπι 
6Πειπεης. Ερ. αἆ ΟοτηίἩ. Οαρ. 1. πόσα δὲ αὐτῷ 
(8εΙ!]. ΟἨτὶφίο) ὀφείλομεν ὅσια. Τ]ε Δροεί]ε απσιθ, 
Ὠιαί χεςσε πηοτοϊθαὶ Ρτοπιίςε5 Ἠανα ΌΏθεῃ ρτονοά 
ίο Ὀ6 5µγε παπά τας ὉΥ {ιαίγ Γι Ιπιρπέ ἵπ 6 Γ0β8- 
πττεοίίοι οὗ ὀαδ1δ; νΥηίοὰ τεδαττοςίίοη (5ο αἃς- 
οοπαρ]δπεά α5 ναί, αστεθαὈ]γ ἴο πο Ρτορ]θεςγ αἲ 
Ῥ5. χνι. 10, Πή5 Ῥοὰγ ἀῑά ποί οχροετίοηοο (ναί ο0ἵ- 
ταρίίοη. Πίο τες] {οπα Ρρετπιαποπί ἆθαί]ι) 
οσοά Ἠὶπα Το Ὀς ιο Μοφθία] Ρτοπιὶςοά {ο {ιο 

Ἀ1]λεγς. 

90. Τηε Αροβίΐο Ἠθτο ρτοσθθάς {ο 5πονν, ναι 
ἴνορο νοτάς ατα ποί αρρ]ίσαθίο {ο {λανίαά; απᾶ 
Όπχεῃ Ίοανες 1ΐ {ο Ὄς Ππ[εττθά (ναί ἴα ρθγβοῃ (θογθ 
πποσηῖ της Ὦς «ρα, ---- ἴπο οΠΊΥ οπς νν]ο Ἰπά 
Ψοθη. 80 ταίκοα {Ποπ Όνο ἀ4επά 45 ποί {ο Γοίγπ 
ή γατ, ος οχροτίεπσο οοτγαρ{ίίοῃ. Ἔ]ο σοηΒίταο- 
Πση Ἠπδ Ῥουπ ἠπουσ]ί ἀουίβα]ς δἶπορ ὑπηρετήσας 
πηαν Ός οοπαίτασά οἱετ η] ἰδία γενεᾷ, ΟΥ ντι 
τῇ τοῦ Θεοῦ βουλῃ. Τ]ο Γογπιο πιοῖ]οὰ ἶ9 αἀορί- 
οὐ ὮΥ 8οππο Τπίοτρτοίοτγς απ Όλο Εν. ντ Ῥυί Όλο 
{α11εγ Τμ ιο πποτο ππίαταὶ οοηβίτασίἶοἩ, απᾶ γ]ο]ζβ 
α Ώοίίογ 96/86: παπά 8αο]ν ας ἵ9 νουν αρρ]ίοπΌ]ο {ο 
οπο νο ννας νο παν ποτ (1ο ονη Ἰοατί,” 
Ὁγ ποσοοπιρ]κμίησ Ἠΐς ΡΗγροβο».. Ὠθο νου, 55. Τι 
ἵ5 α]κο σοπβτιιος Ὦγ {ο αποϊοπί ὙογείοηΒ, απά Ὃν 
Όνο πεο οῇ πο ννοτὰ ἵπ πο Ο]πηκίσπ] ντίοτς, ---- 
νν]οτο ἠπηρετεῖν ἵ οΏοπ Γοοννοῦ Ὦν α πο ἰσ- 
πθγίης τωἱ]ισε, οοππαπκ, Διο. Ἰδίᾳ γενε, “' ἵπ 
ή ΟΝΥΗ ροποτα ο, οταμο. 36ο Τλικο χνὶ, 8, 

-προσετέβη πρὸς τοὺς π.] Άπ οχρτονείοη ἀοτίνοά 
ῄοπι νο Ο, Ἐ. (18 (46Η, χἰκ. 59, καν. δ. ἀπάμ. Π, 
10.), πι νν]ο]ν νοτο ἵ απ α]ηβίοή {ο ιονο γηδί 
εαὔα, οἵ Η/Μ ΜΕΥΓαΠΕΟΜΑ αμ, ἵπ νο ἴἶνο Ἠο- 
Ῥγοννν (18 αἶκο Όινο Γασγρήπης, Βαυγοπίκης, απ 
οταν Ονσπια] πα ση) αοά {ο ἀορονίί νο ἀθπά 
ο α ν]νο]ο απ] ]ν οἑ τπσςς κοπο ίηον αγταησοςἆ ἵπ 
[οςθκκος ὮΥ νο εἰς οἱ νο να], αιὰ κοπιοπλος 



σ20 ΑΟΤ5 ΟΗΑΔΡ. 

αμ. 9.21, 

ΧΤΗΠ. 98--- 43. 

ᾱς, δα. Ε »] ε/ ” - 

Κίνα ὁ., ὑμῖν, ἄγδρες ἀδελφοὶ, ὅτι διὰ τούτου ἡμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλ-- 38 
εωρτα ο. 99, 
γΙωακε Μ,47, λεται | 
1 1ο ο, 12. 

΄ - ’ - ς - 

ἅοτ ὃ Ἠ, 3. δικαιωθῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται. 
σα]. 2. 16. 
Ηευ. Τ. 19. 

, 1δ. 
Σ Πο. 10. 4. 
δ Ηαύυακ, 1. δ. 

δω τ 2 3 - -”. ), ΄ καὶ ἀπὸ πάντων, ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν τῷ νόμῳ ἸΜωῦσέως 39 
Ἠλέπετε οὖν, μὴ 40 

ἐπέλδη ἐφ᾽ ὑμᾶς τὸ εἰφημένον ἐν τοῖς προφήταις" "Ἴδετε, οἱ 41 

καταφρονηταὶ, καὶ Φαυμάσατε, καὶ ἀφανίσθητε" ὅτι 
ἔργον ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ᾧ 

οὗ μὴ πιστεύσητε, ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 
Ἐξιόντων δὲ αὐτῶν [ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων] παρεκάλουν 43 

[τὰ ἔθνη] εἰς τὸ μεταξὺ σάῤβατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα. 

Ἰαἱά αροη απο οίμετ, απ] ιο ρ]ασθ ννας απ] 
{111 οἱ Ὀοάἷθ». 

28, 99. ἜΤ]ε Αροεί]ο πον/ αρρ[ίος πε ἀοοίτίπο 
νν Πίο] ο Ίαν αἰτεπάγ εἰαίοά απά ρτογνεά, απά Ρτο- 
οεεάς, Ὦγ Ιπίετεπςσς, {ο 8Ίονν πα Δεπε[ί ἴο Ὁο 
ουίαϊπαά Υ [απ νο Μοβεία]ιδΗίρ ο{ 6655, απά 
{ο ροῖπί οί {πα ρτθαί εαροτ]οΓΙίγ οὗ Όνε ]α54Πσα- 
ύομ απά τοιηἰβδίοι ΟΡ 8ἱη5 {ο ο αἰαίπεά Όιτουσ]ι 
Ἠίπα ονετ ἐλαί εαρρ]ίεὰ ΡΥ λε Ταν/ οἳ Μοβε». Ἰπ 
εοτέ, Ἠετε (15 Ὀγ. Παίες οὔβογνοφ) ο είαίες να 
ἀοοίτίπο ο ιβ ἡβοαίίος Ὁγ Γαἶδι, ννπ]ο] ΓΟΓΙΗ5 ἴ]θ 
Ῥαφΐς οἳ ιο ατσαπιοπί 1π Ἠ]8 ΕρΙδι]ο8 ιο ια 
Ἠοππαης, (αἱαίαπς, απά ΗευτοννΒ. Γή Γι{ δετσε 
οἳ ἠια ραβδασε ἶς {ας αΡ]γ {πασεά απἀ ροιητεά οί 
ῦγ Βρ. Βι1, Πατ. ναησ. Ρρ. ὅδ, απά Εἰκαππει 
(εηλιτα, ρ. 89: “Ῥιπο νἰἀείατ Αροείο]ας α[Πτ- 
136, Π6ΠΠΡΘ, πο (απήπα Ρ6Γ 9 εδαπα τοιπΙβΒΙΟΠΘΠΙ 
Ρεσσσίοταπα, κρ]τιίαα]οπα 5ο, (41 παπά Τοχ ποῦ οπ]- 
ΠΙΠΟ οοποθβεί() απηππο]ατίς 56 εί εγοάεηίεπα 118- 
Μβοατί 1π 1ρ8ο αΌ οΙΗΠΙΡΗ5, ἃ οααἴρας Πεππο Ῥος 
Ι,εσεπι Μοεῖ (πο οαγπα]ίες αὐάειπ) Παβηβοατί 
Ροΐεταί. Ἠίπο Ἱηίοτί Αροδίο]Ις, ποη απ γεπάσπα 
1Π Τ,οσο Μοβαίσα ου5βοαίίοπεπα, 5εά οοπ/αµίθη- 
ἀαππι απ αἰπά Ῥ]οπίοτίς παἰφοτιοοτάία Ἐωάα», 
ποπηρο Εωάας Π]αά π Οκ εδα Ῥαπραίπε βία- 
υπ) ΤΠεγ εοι]ά ποῖ νο Παρ ήΠεά ονεη σαγ- 
πια/ίογ, εἶποςθ, 48 Μτ. Βοοίί οὔεογνθς, “' νο ΟΠΙΥ 
είεοί οῇ ένο φαοτίῇσςες απἀ ριτρα{{οη5 οῇ {πο ΛΤο- 
εαΐο Ίαν ννας αππ]βείοηπ ΙΠπίο ο οοπστοραίἴοῃ 
ασαϊπ, ννησηος {Πο Ὀτοπο] οῇ 5οπιθ ροδίηνο οε{6- 
ΙΠΟΠΥ Ἰπὰ οχο]αἀεά α Παπ: απά 8ος ο εησςς 
απ]κηαβ]ο νι ἀσαίλ αἀπατίοά πο καοτίῇοο αἱ αἲ]. 
πθτοας ίς αἴοποπποηπί ο) Οτὶςί τοασ]νε8 {ο ἴἶνο 

Ροτ[οοί απά οἴεγπα] [οτσίνοποςς οϐ ονοτγ Κἰπά 
παπά 4ορτος οῇ ἱΓαπβστοσδίον 1π λοπα ενα! ΒΙΠΟΘΓΕ- 
ΙΥ Ῥε]ίονο απά οΏαογ Εήπη. ) 

40. Το ή εποοιγασεπιοπέ {ο Γαζι, ἱπιοπάθά 
{ο (νο ννο]]-άικροβεά, νο Αροβίιο εαρ]οίης α 
ωαρπίπα, Πηθαηί {ο {χο το[ταοΓΟΥΥ., Ἐν τοῖς προφ., 
|. ο. ναί ἀῑνίείοπ οἱ ιο Ο, Μ, οα]]οά νο Ετορ]- 
εἵ». 96ο Νοίθ οἩ 9ο γἱ. 40. 
ὃ 41, ἴδεε, ἃοι] Α οἰπίοι ποπ Παρα, 1. δ. 
(νουσα α- αἰπιί]ατ αροβίτορµο ἵπ Τα. χχν, 14. 
τπαΥ Ἠανο Όδοῃ 1π πο παπά οῇἳ ὃε, Γα1) πι νν]ήο]ι 
α Νοτὰ 18 οπη({οὰ ποί ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ {ο πο 56η5ο, παπά 
οπο οἱ Όνο μ.μ ίο ππακο 1 οἸσατοτ. Βοίμ 
Όνο Αροβί]ο απά νο Τ,ΧΧΝ., νατγ ᾖοπα νο Ηοῦτονν, 
85 τοραγάς οἱ καταφρονηταὶ απά ἀφανίσθητε, ἵπ Όπο 
οτπποτ ἰπβίαπορ Ῥρτοβοτνίησ Όινο πιο τοπάίπᾳ, 
ννπίσ] 8οοπῃς {ο ὃς πο Ό 1}, Ὀυί ο 2) ψ]]ο 
ἵβ τοπά 1π 8οπιο ΜΑΑ., απά οοπβτπιθά ὉΥ ιο Ἁγ{- 
ἰαο-απά Αταθίο Ὑοτοίους, ΙΙ ἆφαν. Όνοτο ἰ8 
πιοτο οῇ ἀῑβμοι]ίγ. Ἔ]ο σοπΙπιοη νεταίοῃ “' Ῥοτ- 
ἰδὴ ”) 19 ροποτα]]γ οοπεϊάστοὰ ἱπάς[οπείρ]ο, 8 πο 
ουνοη ννατγαπίος Ὁγ νο ἨΠοῦγονν; παπά Ῥστα, Ὠοάγ., 
Ῥοατοο, Ἰγακοῦ,, Ῥομ]οις,, ὪΝαΠ]., απά Καῑπ., το- 
4ογ “« ἀϊκαρρεαν,' υπ. [ΟΥ Αλάηπο ππὰ [σατ; ἃ 8ΘΗ96 
πο] Ῥομ]οιςθ. Οήηκς τοσοποσαθ]ο νι Όνο 

Ἠεῦτοανν, εἶπος 9ο Ἡ α-κεὶ Ῥοῦι υακίαγί απιὰ 
δίµφεγε. κο, νε «τους Όν 1οογεε εἰρηίβ- 
οαΠοη. ΕΒαΐ ρτοῦαῦΙγ {π6γ τεαὰ ἀῑπετεπί]ν, Παππε- 
1γ, Ιηβίεαά οἳ ολ «ΠΕΥ τεπὰ ΊΥΤΙ], απά δε 
επεεεάἰπσίή απιατεα. Της 1 εαβρεοί ἴο ὃε ελα 
πυς τοαίας ἴπ Ώιο ἨΗεῦτονν ; Γος ενα Πείίετς πηῖσητ 
εαδί]γ Ὦε οοπ[ομπάθὰ, απά α }]οδί αῇίιετ α Ἱ. πας 
Όνετο ΙΙ Όε α εἰπιαα; ΌΨΠω οι ση δείηᾳ α 
[ας βίτοηρετ ἴετια (Π4ΙΠΕΙΥ, ο Ὃε ἀερίτογεά, 1. 6. 
ἀῑα, ννΏὴν αππαζθπεΠ{) εναῦ ΠΏ. ναί Ίάεα Ὦτ. 
Ῥαα] Ἠήπακει{ νγου]ὰ Ἠανα αθχοά {ο ενα ννοτὰ, 
38 1 τοερεοίεὰ πο ΡΤοΡΜΕΟΥ, Να οαηποί Ἐπονν, 
Βυΐ 1 ελοπ]ά 8θεῃα ναι ες ἴουκ οοσαδίοη, Ποπα 
νο απιὐϊἰσαϊ(γ οἳ εἰσπίβοαίίομ, ἴο Ἠ]ηί {ο Ἰ]ς ππ- 
νο ενίησ Ἠθατετ α νατηίησ ἃ5 ἴο Όο ϱ0Π86- 
4πθεπσςς οἱ εί απθε]Ιεῇ[ απά τε]εσίίοῃ οἳ 8 
Μοβείαµ. Τὴς «τρογί να νε γωπ ο ιοί 
οσον, Νίο] οεγίαϊη]γ Ἰαρρεπδά ἵπ ιοί ἐἶπε, 
5ἱπος 1 ννας ἆοπε ποῖ ΙΠΠΗΥ Υθ6αΓ5 απθτννατάς. 

40. Τ]ετο ἵ ἵπ μή νεγδε τας] ἀῑνετειίγ οἳ 
τοπάΊπς, απά οοπεεφεπ!]γ νατεῖγ οὗ Ιπίετρτεία- 
Πἴομδ. Αἰπιοκί αἲ] Όιε τεσοεπῖ Εάῑῑογε ατο αρτοεᾶ 
1π Πηκοτίῖησ αὐτῶν μοντ Όνετε ἵ9 ρτεαί αἲ- 
ἠνοτίγ ἵπ Μ3Ρ., ΥετείοΠ», Εαίμετς, απά ϱατ]γ 
Σάά.), απά οαποε]]πρ ἐκ τῆς --- Ιουδαίων απᾶ τὰ 
ἔθνη, ντι 5 ρτοαί ααἲλοτίγ. Μα, Ἰονενοτ, 
ΤΟΙΑΙΠ8 τὰ ἔθνη, ΝΠΙοἃ πιαν ορτίαἶπ]γ Ός {ο]εταιεά 
15 Όια ννοτὰς ὃς ἴακοῃ {ο ἀθποίς πε ο εν]κη ῥϱ/08- 
οἰφψίος, πιεηἰοποὰ ἵπ νο ποχί νετεο. Επί Όε 
ατθ ρτοῦαδ]γ [τοσα ο ππατσίη ς 5 αἱκο, 1 αἰνου] 
Βοθη1, πτο ἐκ τῆς --- Ἰουδαίων, Ὀνοισ]ι Όνε οὐ]εσ Πίο 
νμ]ο. Καπ, ππακος [ο τῶν Ἰ. (ναί οἳ Ὀείηρ πκθ- 
Ίος απ οβεπεῖνε) ἴ9 τοβα(οά ὮΥ χὶν. . Απά αΠετ 
αἱ], Λοῦι το ραβδᾶρε» πια ὃς ρεπιῖπα, απά ανα 
Ώθοῃ οχο]ιάεά Ὃν νο οατ]ν Οπής οἩ ἴἶνο βαππθ 
στοιης (50/16 ΟΓ ἴλοπι {αἱκε) ελαί Όπου απο οὔ- 
ν ωψ. ιο ϱγ Καπ, ΟΥ ρετ]αρς τῶν Ἰ. οπή ΠΙΑΥ 
πνθ οοπιθ ΓΤοπι νο πιατσίη, α5 ππεπηϊ ἴο ἀεποῖιο 

Όινο οκὴ}εοί οἳ νε ρατιοῖρ]ο ἐξιόντων, 35 τὰ ἔθνη 
νου] 86επη {ο Ὦο ππθαπί Το εαρρ]ν Ὠναί ο) Όιο 
γοτῦ παρεκάλουν. ἜΤ]νετο ἵ8 ποῖ ἃ πιοτο Γτοηποπί 
οσο οῇ πιατρῖπαὶ ρ]οκος (οΠεῃ ἐπ[γοάποεά ἐπίο 
{ιο ἐπί) να ο νοτὺς ος ραγιιοῖρ]ος αὐκο]αῖο 
πτο ρυῖ νου α- βαὐ]θοί. ἵπ Ὀνο ργεφεηί ἵη- 
έίπποο, τῶν Ἰ. 86Θ/Π15 {ο Ἰανο Ώθοῃ εαρρ]ὶοὰ Το αὐ- 
τῶν, απά ἐκ τῆς συν. ἵο ἐξιόντων, απά ΒΠαΙ]γ τὰ ἔθνη 
{ο παρεκάλουν : Ἰπίτοδασσά, ἵ κπεροοί, αβγεγ τῶν ἸἹ. 
Τ]ια νν]οἱἰο ραβκαρο ππαν ὃς πας τοπάοτοά: “ΑΛ 
νου «ο ο. Ρα] απά Βατπαβας) ννοτο ἀορατίπα 
{τοιη ο «εΥπαροσαο, ου (1. 6. νο οοπστοσαἴοη, 
οἵ Όιο (οη]ο ργοβο]γ (ος) οχργονκεὰ α ἀοείτο εἶνας 
Όνοςο ννοτᾶς παρ] Ὄο “ροκθῃ {ο Έπεπη 4 - ο. Όναί 
Όνο οαππο εαρ]οοί αἸλου]ά ο ἰτοπίοά οῇ) οπ ελα 
ποχί κανα Ον ἆαγ. Απά νν]νοη νο ΑΥπασοραο Ἠαά 
Ῥτοκον. 1Ρ, ΠπαΠΥ οῇ εν ᾖογνς παπά ἀθνουί Ργ0βθ- 
Ἰγίος Γοἱ]οννοά αμ]. απά Βατπαδας.”. Ῥαα] απά 
ατπαλα» ἀἱά ποί πο ουἳ, 8 Καῑπ. «Ἀοσκθς {ο ἴακα 

{ο ρταπίεὰ, Δε[ορε ὕιε εοπεἰικίοη ο) ἴιε φεγυῖοε ; 
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} Ὁ Μπαιι. 28. 18. 43 "λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς, ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ιουδαίων καὶ νωνων Ἡ ὧν. 

τῶν σεθοµένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάῤηῳ 
ε; Ἱωίτα 14. 29, 

οιτιγες 

ωνά 2 ο. 2, 3 ᾽ . ’ - ’ . - 

προσλαλουντες αυτοῖς, ἔπειθον αυτους ἐπιμένειν τῇ χαᾶριτι του Θεου. 

44 Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαῤβῥάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἢἤ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν 

46 λόγον τοῦ Θεοῦ. 
’ 3 Π , 5 - . 3 ’ 

ζήλου, καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις, ἀντιλέγοντες ἃὸ.25, 

᾿Ιδόντες δὲ οἳ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους, ἐπλήσθησαν 
ο Μαι1. 10, 6. 
5πρτα 1. 8. 

ἃ 19. 26, 
46 καὶ ῥλασφημοῦντε. "Παῤῥησιασάμενοι δὲ ὃ Παῦλος καὶ ὃ Βαρνάβας τα 8, 

εν κα - σ 3 . - - υ , ο ” 

εἶπον ' Ίμῖν ην ἄναγκαῖον πρῶτον λαληθηναι τον λογον του Θεου 
5. . ᾽ 3 ” 3:48 η 3 2. Π 5 Γ ο) 3 Ίρα. . ο. 

ἐπειδὴ δὲ απωθεῖσθε αὐτο», καὶ οὐκ ἀδίους κφίνετε ἕαυτους τῆς αἰω- Μαι. Β. 1. 
΄ ν 3 ο [ή 3 ) 3”, δ 31 8 

41 νίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφὀμεῦα εἰς τα ἔὔθνη. 

ν [] Κύριος - 

{οτ ἴθ βετνίσς, οκοορί α Ὀτίεξ οοπο]πάῖπσ Ρία}ες, 
εργπιϊπαίεά υηέἩ νε ἀϊδεομτδε; Ὀαί Ύνε ατθ ΟΠΙΥ 
{ο απἀειείαπἀ ναί {16γ ννεπί ουί [γδέ, αοοοπηρᾶ- 
π]εά ρτοῦαὈ]γ Ὦν νε τι]οτ οἱ {πε βγπασοσιε; 
Όιε ρθορ]ο πιεαην/μ]]ο τενετεπί]γ Καερίης είν 
φοαί5; απάἆ οἳ εί Ἠανίπσ 1εβι πε Ῥ]ασε, {λα 
ν/ηο]ε οοπστεραίοῃ Ότο]ε πρ απά ἀερατῖεά. 
Τη ννοτάς εἰς τὸ μεταξὺ σάββ. ατα ὮΥ ΠΙΔΠΥ 

Οοπιππεπία{οΓ βαρροθεά {ο ππθαπ “ΟΠ 8οπιθ ἵπ- 
εετπιεάϊαίο ννεεκ ἁαγ.. Βαΐ ἠναί ἶδ τε[αίθά ὮΥ 
γ. 4., απὰ Ώινε «6ηςο εχργεβεοά ἵῃπ ΟΙΓ ΟΟΙΠΠΙΟΠ 
γειδίοι ἶ5, πο ἀοιδέ, ἴἶε ἴταθς 9Π6. Τί ἶ5 αἀορίεά 
ὉΥ να Ὀεεί τοσθηί (οπηππεπίαίοτς, απά οοπβγιηεά 
Ὁγ νο αποϊεπί ὙεΓείοΏβδ. Μεταξὺ ἵπ ἴἶνε Ἰαΐετ 
ψτῖζογς ας οΠεπ {ο 8εη5θ γοδί. 1 ἱδ Ἀετε ριΐ 
{ΟΥ μετὰ τοῦτο. 

40. ἐπιμένειν --- Θεοῦ] Ἱ. 6. ἵο ΡΘΙΦΕΥΕΙΩΠΟΕΘ ἵη 
Όνείκ Ῥε]ιεί οἳ πε (4οβρε], οα]]οά απο ἵπ 2 Όο0Υ. 
γι. 1. ῬΙΗ]. 1. Τ. Πεῦὺ. χΙΙ. Ὁ. κατ’ ἐξοχὴν, ἴπθ 6γαεε 
οἳ ἀοἆ, “'α8 ἑοπίαϊηῖης (5αυς Ώοδάγ.) {ια τίοῃεςι 
ἀἱκρ]αγ οἱ Ἠΐ5 σταςε, Ἱ. 6. {πε [τε Ρατάοπ οἳ οἱ 
εἶπς Ὦγ ΟΗγίε, απά (πε ρτονἰδίοη ο Ἰαία πιαάε 
{ος οαγ βαποβοαίίοῃπ απά οἴετῃαὶ Παρρίπεςς.” 
Βεε Ἐοπι. γ]. 4. 0ο]. 1. 6. 
4. ἐνφ.] (τίοκὺ., ἅπαρρ, απἀ ἜΤηΐπη., 

οτε, ώς. σας. ἐχομένῳ, ΝΠΙεΣ Βἰποκ αρ- 
9ψθΒ, οἩπ νε ρτοιπᾶ οἱ 198 Ῥοίπσ νεο πποτθ 
τπεά απά αρί τοπδίηρ. Απά ορτίαἰπ]γ Οίβ 

νιου]ά Ἰοἱά ροοὰ ἵπ απ εἰεσαπί (Ιαφείο: Ὀαί [ος 
Όναί νετγ ΤΘΆΒΟΠ ἐχομ. ΠΙΑΥ Ὀο εηβδροοίοᾷ {ο ανα 
σοππε ἔτοπα 11ο αποΐρπαι Οσο. Εδρεσία]]ν α5 Όιθ 
Μ55. ἵπ νο 1 19 {οππά 4γο πποβί]γ 5ο] ἃ8 
Ίνανο Όθεῃ αργρά. Απά α5 τῇ ὁὲ ἐρχομένῃ εί]. 
λές {5 Γουπά πο πη[το  οπν ἵῃ «οβορήι,, ΠΥ, 

ς ἐρχομένου ἵπ Τηαογά., νο Ίαν ποί α {ον 
αγε]ισίκπι, Νε ΤΠΑΥ 51ρροβο ναί ή 1ο οἳ ἐρχ. 
ος . να Απ Ἰάΐοπη οὗ ο ρορα]ατ ἀῑα]οοί, 
ἀετίνεὰ Γτοτα απο απἀ ρο]ναρς Οτιεηία] μ96. 

40. ἀντιλέγοντες καὶ βλ.] “νου οοπίταδ{οιίπᾳ 
απά τονίήπα,” 1. 6. αὐάίπρ ἱπαα]ί {ο ορροβ/ίοη, 
᾽Αντιλ. καὶ ατο οπή αοὰ ἵῃ κονοταὶ Μ958. απ Ὑοτ. 
σπα, απᾶά πιπγκοἆ Ἀς ρτοβαΡ]γ {ο ἵνα οππος]]εἆ Ὦγ 
Οµεκὺ, Βαι νοτο πιαπ{(οκ]γ (τοννη οί 
- Αν οαὖγ Οσα, ν]νο, 1 οοπης, ααπηρ]οά αἲ 

. Τηπο τοπάίηπσ ὀναντιοίμενοι Γοτ 
ἀντιλ., { ἵπ α {εν Μ88. απἀ ργοίοντοὰ ΒΥ 
οτοι,, Βσχα, απᾶ Βοης., ἵν οΠΙΥ αποίιεγ πποὰο οἳ 
τοπιονίπᾳ Όνο Γπαίοἱοργ, 

45. ἀναγκαῖον] Ἱ. ο. ὉΥ Ἰνοίηᾳ κο ογδπίποὰ {π {ἶνο 
εοπηκε]α οῇ ν 

--- καὶ οὖκ ἁξίους ---- ζωῆς] 1. ο. εἶποο γου πο αν 1 
- 2φ-μ-- γουγκεΊνον πηννογηγ οἴ,βο. ἸΊνοιοτ 

π ”.. Λα Όνο οποίαν τοσπτὰ Τε, 
οἱ ποξ, Οήη ἴ οσγιαἰη]ν α ρίζα [ο ΜΗ, κο] αν {4 

ΥΟΙ., Ι. 9 

28 
. Εχος. 35. 10. 

ΡῬειι, ὃδ. 2ἱ. 
65, 5 

8 ϱ/ ᾽ ῃ ο - " 

Σοὕτω γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν Ανα. ἐ8) 
ϱ ’ ” - ν ες ὅ 42.6. Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθγνῶν, τοῦ εἶναί 6 δίκες, 

Γουπᾶ 1η {πε Ῥθεέ νυτίζετΒ, (οτη Ὑνοπη θκαπηρ]θς 
ατο αἀάπσεάα ΡΥ είς. 

--- στρεφόµεθα εἰς τὰ ἔθνη.] Ίνα ατο ποῖ {ο Ἱπηῃ- 
ἀοιδίαπά ὉΥ 5, Οχαί Ρααἱ σανο πρ {ο ᾖθὴνς, απ 
Ῥεσαππς {6 Αρορί]ο οῇ {με Ὀοπιί]ος οΠΙΥ : {ο 8 
Ῥεσαπης 5ο] ππαςὴ Ἰαΐες, απά ΘΥΘΠ {Πεπ Πθυογ {ο 
Ώιο αὐαπάοππιεπέ ος λε «οιυ. πι [αοῖ, χο }ουνβ 
οὗ ΑπίίοεΙ αἱοπθ ατθ πιθαπί; απά ὈΥ τὰ ἔθνη ποῖ 
Ώιο (επίΙΙ65 αἲ Ίατσα, ποτ 6νθη {ο (θπίϊ]ες ο{ 
ΑΠΠΟΟΣ οΠΙΥ, Ραΐ οΙεΒΥ {πο (6ηίΙ]ο Ρτοβε]γίος 
Ῥείοταο ππεπέίοπεά ; {οισ] ἐἶνο (αεηίΙ]ες αἱ Ἰατσο 
ΠΊαΥ ο ἐπείμαεᾶ, 5ἶπορ ἴμο Αρορί]ο ννοι]ά Ἰανο 
Ώδεῃ α5 τοαάγ {ο αἁπαῖί ἔ]οηι 48 οοπγοτίς, α5 Ίο Ἰναά 
Ῥεεπ {ο αἀπη]έ {λε ῬΏτοσοπδα]. Τα Ἰιο ἀεεπιοά 
ἨΙπηβε]{ αἱ (111 Ὀοτίγ {ο 4ο 5, ἶ5 Ρ]αΐη (οπη ἴ]λ 
αρρίϊεαξίοπι ννῖο] Ίε σῖνος {ο ἴἶπο νγοτάς ο [ς5αΐα]ι 
χ]ὶκ. θ., Νίο] Ἆε πονν αἀάμσες α5 5 ααἰλοτΙ{γ. 

4Τ. τέθεικά σε εἰς φῶς, ἃτο.] ἜΤ]νε ννοτᾷς εχας!]γ 
οοτγτεδροπ ἴο πε Τ,ΧΧ., αἱ Ἰοαδί ἴπ ία Αἰοχαη- 
ἁτῖαπ απἀ οίπει ΝΤ359., (οισ]ι ιο ΟΟΠΙΠΠΟΠ ἰοχί 
({οτναεά οἩ {ο Ὑαΐίσοαν Μ5.) ας δέδωκα {ο τέ- 
θεικα, Νίο 18 να πποτο ΠΗίεταὶ ναγείοη οϐ έθ 
Ηοεῦτενν, οἳ νΥλ]ο]ι τεθ. ἶ5 α /γεε τοπάετίης. ΤΠ {ο 
οΟΠΙπΙΟΗ Τθχί ατο αἀάθὰ εἰς διαθήκην γένους, οἳ 
νήσο] ἔπε 5οη8ο 5, '' α5 α Ῥοφιεςί {ο 1ο παίίοη,”) 
Ῥυΐί Τ 5α8ρθοῖ ἴ]ιο ννοτάς {ο ανα οοπιο {οπι ἴ]θ 
πηαταίη. Τέθεικα οι]ά Ὦο τοπάοτεά, “΄ Ι Ἰανο αρ- 
Ροϊπίος,” ου" οτάαίπος.. Τ 198 βίταπσο (ναί Καῑη, 
β]οι]ά οοηδίἀετ (Πΐ8 ραββαρο 15 Ρτοροτ]γ αρρ]ίοα- 
Ρίο {ο Γεαΐα[ι οπ]γ, απά 5 οα]]1πσ {ο {ο Ρτορλεί- 
ἴσαὶ οβϊσοα, παπά ππθτο]Υ αεοοπιπιοαἰεά Ὦγ 8. Ρα] 
{ο Ἰή8 ον σᾳ5ο. Ἔ]ιο ννοτάς ατο βοατοε]γ αρρ]]- 
σαβ]ο {ο να Βτορῃοί αἱ αἲἰ, απά ἴἨοτο απο πα 
Ρατίς οἱ πο Οαρίος, {τοι ννηοηος {λίς ἳ ως το 
18 {ακοῃ, ἴπαί οαππιοί φοκδίδίη αρρ]ν ἴο ιο Γγορ]ιοί, 
παπά Ἠανο πο ρτορτίοίγ Ὀαί ας το[ογγος {ο ἴ]νο ΊΤον- 
αίαᾖ, «6 νν]ηοβθ --- απά οίῆσο ({ο α5ο {ο 
νιοτᾷς οϐ Βρ. Γον) ννοτο οχλυίίοὰ ἵπ σεπογαἰ 
{οτιης αἱ ενα Ῥορίππίηρ οὗ ΟΠαρ. κ. αἱ Ἠθτο 18 
πίτοάπσθά ὑπ Ῥεγκοπ, ἀθο]ατίηα πο (111 οχίοηί ο) 
Ἠή9 σοπηπη(κίοις νν]]ο]ν 19 πο οΠΙΥ {ο τοβίοτο ἴ]ιο 
Τατασ]{ίσα, απᾶ τοσοποί]ο (νοπα {ο Ονοῖν Τ,ογὰ απ 
Ἐπίου, Γγοπι νν]οπα (νου Ἰπά κο οβοῃ τονο]ίοὰ; 
Ῥηΐ (ο Ὦο α Πρ] (ο Πσ]ήσοῃ νο Οοπ{ἱ]ο8, 1ο οα]{ 
Όνοιη {ο νο Κπον]εᾶρο απά οὐοάίοπσο οῇ ιο 
πο (Οοἆ, απᾶ {ο Ὀτίηρ τοπ το Ὁς οπο οΒΗ ΤΟ] {0- 
ροί]νον ντι νο Πγασλίος, ππά {ο ραγία]κο ντ] 
Όνοια ο Ό1ο ΑΠΟ ΟΠΗΠΟΠ βα]να {ο ρτοστος Γοτ 
απ Ὦγ νο στον Ἠοάσοπιογ παπά Ἡοσοποί]οι ο) ΠΙπΗ 
(ο οσς.. Τη ραβκασο οὗ Όνο Ῥγορ]νοι πα] ση ννοῖ] 
Ψο καἱά {ο ὃο ιοί αγγαµ/ [οι ρτοπο] πμ {ο Όλο 
Οσπή]οςς απά Ἱῃ βοππο βοη κο οοη (απ απ {πΗπο- 
ίρπ, κίπσο νο Μονκία] οοπ]ά οπ]γ νο α Πρ απά 
κα]ναίον [ο νο Οσμή]ον ΡΥ νο πποπης ο) Όνομφ 
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εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς }ῆς. ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη 48. 

ἔχαιρον, καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ Ἀυρίου' καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι 

ν/πο αἸου]ά αρτοαά Ἠΐ5 (οβρε!. Ῥαα], Ἰονγενετ, 
ΠΙπηβα]{ αά τεσείνος α βοτί οἱ ροπἶνε Ππ]αποίίοη, 
εποο (48 νο βπά Γοπι Λος κχι]. 1 --- 21.) οἳ Ἠΐ8 
Ηγεί νἱθίί {ο οταβαίθοπι αῇογ 5 σοπνοτβίοη, 6818 
πΦγοατοά {ο Επι πα ἵπαπος απά ααἱἁ, '' ΏεραΓί, 
{ου [ ννη] εοπά λες Ἰοπος [αγ οβ (ο (πε (οπί[ος.) 

48. ἀδόζαξον τὸν λόγον τοῦ Κ.] ἰ. ο. τουυσπὶχεἆ 
Όιο οκοθ]]επογ οῇ 1, αφ ν/οτίγ νο ἱπιρατα)γ 
οἱ νε (αοἆ ο) νο νλο]ο απίνοετςο. 

---καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ---αἰώνιον.] ἜΤ]οτα ατα {ουν 
Ρα5βασ6ς οϐ νο] πο Ππίοτργοίαίίοι Ἰας Όοδθμ 
ΠπΟΤΘ ννατππ]γ ἀευαίοά ἴἶναῃ να ρτοφεπί; απά εἶναι 
Γγοια 198 Ὀείπσ βαρροδεά {0 Ίπνο]νο απ΄ Ἱπιροτίαπί 
ἀοοίτίηθ. οί (Οαἰνιπ]κής ἸΠπίετρτείοτ ἴπκο 
νο) ρλα- εἲς ἵο ΠἹθαΠ /ογο-ογάαἰπρά, οἳ Ῥγεάεκἰ- 
γιαίρά επίο, Ὀ} (4οά)5 ἀρεγεε; ιο ΡΘΙΦΟΗΒ 1 4168- 
τοι. Ῥείηπσ τοργοςεηίεὰ α5 δε[ουΐπα πιάογ {]ιαί 
4θεγεε. ἴπ το[αίαίίοι ο νο], 8οππο Απ α]- 
υιηϊδίο ϱοπιππεηίαίοτς ταί]ογ αρρ]γ {(Πεπιφε]νορ {ο 
εἸγονύ ναί πο ἀοοίτῖπας οῇ Οα]νίπΙαπι ατο πηπίεπα- 
Ῥ]α, ἴναῃ ναί Όπου οππποί Ὦο [ουπά Ἰεθτο. Βυμί 
Όνο οπ]γ απθείῖοπ Ὀο[οτο ας ἶς, νναῖ πΊαγ ος 54ρ- 
Ροβοᾷ {ο 6 {6 {τις 86η5ο ΟΓ πο γνοτάς τεταγµέ- 
νοι εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵπ οῖχ ρτεβοηί ροβ!ἱοπ. ΆΝουν 
Ώινοτο Ὑομ]ά 5οσοπι {ο ὢ6 πο νοείϊρο οϐ αγ (πσ 
ᾳανουτίηᾳ οΓ απ αΏφο]αίο ἀθστοο, ος ργοάςκίἰπαίίοη. 
Τ]ιε οχργεββίοη ἶ5 ΠΟ προτεταγµένοι, (Π1άςΠ Ἰε8ς, 48 
πνατίαν]ο πδασο οἸφαν]εταο νγοι]ά τοφι]τθ, προω- 
ρισµένοι), Ὀαί 5ΙΠΙΡΙΥ τεταγµένοι. Τ]οτο ἵς πεϊίμετ 
προ ΠΟΥ 4ΠΥ ἰπίησ οφ μἱνα]οηί. Ύγο Ἠανο Ὠεβίἀθς, πο 
ππθοη{ίοη οὗ (ρά, πο βαοἩ αἀά1ίῖοῃ 45 ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. 
Ου]ασίίοπθ ν]οἩ ατο αΠοίοη{]γ οὐνίοις, απά 
νΠΙο]ι Ἠανο Όθοπ είτοπσ]γ πτσαά Ὁγ Ττοί., Ἠαπιπα., 
ΥΓοΙΙΕ, ΗΙΟΥ, απά Α. Οἶατκο, ποια, Ιπάθεά, 
Ὑνθτο {ἶιοθαο αἰ[ Ὠιαί οοι]ὰ Ὦο ατσοἆ ασαϊηδί (νο 
Ἱπίοτρτοίαίίοπ ἵπ απθδίίοπ, {που παὶση{ί ρετ]αρς ὃς 
ἀθειποά Ιπβι[Ποῖθηί {ο ἀἱδα]]ουν ἵά. Ἐος τεταγµένοι 
ππἰσ]έ (ποισ] (πετ ἶ5 πο ΡγΟΟ/ ο αηγ 5αο] 5εη8θ 
οἴίποτ 1Π πο Βοτίρίατα] ος Ο]αδείσα] νντίοις) ΠΊΘαΠ 
ἀεφίπρά. Απά 1 ἀεφείπρά οοι]ά Ὦς «πργοφεά το 8 
Όιο 5οηςο, ο ατσηπηοπ{ί Γοαπάςὰ οἩ ἴἶνε οιπ]ββίοῃ 
ΟΙ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ννοι]ά ποί Ὁο οῇ αΠΥ στοαί ννοἰσηξ, 
βίποο Εἶναί πηὶσηέ ος Ενοιισηί μπαεγκ[ουᾶ, α ἵπ Ερ]. 
ἱ, 11. προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν, ο. ἜΤ]α8 ο 
86Η50 ΥΙΟΣ Όνο αὈονο (οπιποπίαίοις αδεῖση 
πηἰσ]έ, πβιετ αἲ], Ὀο {οἰεταίοὰ ΙΓ {ιο οοπίοπέ ιοοιίά 
ορ . Ῥαί Οναί 1 Ὦγ πο ΠπἹθαΠΒ {]ς 9386. 
θγο 19 αβεατος]γ ποϊμίησ, οἴέ]ογ 1ῃ ένο σοηίθχί, 

ου ἵπ 11ο Ίαπσαασο απο ον δε, Τακο, οἰί]ος ἵπ Εί8 
ΒοοΚκ οἵ ἵῃ Ἰής (4 οβρο], ενας οπη Ἰθαά αἱ {ο αρροςθ 
ΔΏΥ 5ποἩ. 8οη8ο Ἱπίοπάσά Ἠθγο: Παγ, λογο ἴς πο 
α ΠΜ116 Εῑαί αἰίοτ]γ οποίος ἵε. ΤἨϊς, Ἰοννονος, 
ἱ α Πο] Ἱπίο νήσο] ος παῖ(ς ννῇ]] πο ρογπι]έ 8 
ιο οπίοτ. Ὢ66 Ἠπηπα, οἶίοά ἵπ Ἠοσθῃς. ΒΥπορ. 
Ῥαῇῇσοο Ιξ {ο βαν (οοπβηίπσ οπτκο]νος {ο {νο σοη- 
ρα) εἶναι Τί ἱ Γοτυίά οι Ὦγ νο ννογὰ ἐπίστευσαν, 
Νίο, ππάοτ (ο ρτοςοπί οἰτομππβίπησθα, οπΠ 
ΠΊΘΙΠ Πο ππογο {παπ, εμαξ νου “« ο]ονοά ἵπ ο 
Ι οτᾷ 9 θβ1ς, απά γοσυσἰνοά ο το]σίοῃ νο] Ίο 
σπππο {0 ργοππ]σα(ο.. Ὑοα Τί σππποί Όο καρροφοά 
ναί αἰ! νο ἀῑὰ 9ο Ίνογο ργοάρκίίποά {ο οἵοτηα] 
αα]ναομ.. “ Τ]νογο ννοτο, ἀοαῦτ]εμς, (18 Ἀολοσίαμ. 
οὔβογνοἈ), απηοῃσ (Ἴνοβο Ῥο]ίονογα, ΠΙΛΗΥ Ἠγροστίίος 
παπά ον!] νοτας νο οπσοτ]ν οποσῃ οπιΏγασος νο 
Οιρογρεέσαί ἐπ, Όας οπτοὰ πο Γος (ἶνο ργασβίορ. 
]νονο. (ποπ, σοπ]ά ποίῖ Ὦο ργοάσε ποσά... Απά ννο 
4ο ποῖ βπά ναί 1ᾖνοβο νν]νο Ὀο]ονος αἲ οὔος πιοι 
Ἡνογο Ῥγο εκ ἰπρά; 9οππο Γης απθαή, 35 ἵ8 τ6ρτο- 
κοπο ἵπ νο ραγαν]ο οἳ νο Ἀοννοτ. Νοτ 8 ἴε 
Ικο]γ ναί 4ο) αν Ὀο]ίονοὰ ενου]ὰ οοπαο ἵπ αἰ] αἲ 

οπος6, Ὀπ{ ρταάαα]]γ. ᾿Επίστευσαν, ἴἨθδῃ, οπη Ἠπνθ 
πο τείοτεπος Το επείτ ρεγεευεγίπς ος ποί ρετες 
γοτίησ. Βεβείάες, α5 πε Ὀορί (οπηππεηία{οτς ατθ 
πστεεά (5ε6 Οτοί., ἨΠαιαα., ΜΟΥ, Ῥομοειίρ., 
ἨοβοεμΠῃ., απά απ.) Όνετε 18 Ἰπετεο απ κο σε 
αγίας [τοι α ἴποιί οοπηρατίκοῃ Ῥείννεεῃ ἴἶνα ο0η- 
ἀποί οὗ Όνεθα (86165, ο νο οπο Ἰναπὰ, παπά ο 
Όνε ὦᾖοννς, οἨ νε οἵ]νετ, Τ]νο (6ηΙ]ες (τεταγµένοι 
εἰς ζωὴν αἰώνιον, απᾶ ννηο ποεοτάηρ]γ τεσείνεὰ ειε 
(ο8Ρε]) ατο οοπίταδίεὰ να με ενν ππεηοπεᾶ 
αἱ νοτ. 460., νο, ὉΥ τε]εσίπρ Ἡτ, αοἰεὰ αν ΙΓ ΤΠεΥ 
Οιουρίέ Ὁπεπιδο]νες ποί ννοτίῃγ οἱ εἴετηπ] Ι{8. 
Τη .- ἀπωθεῖσθε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ 18 Ένετε ο 
Ῥοβεἀ {ο ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ Κυρίου; απάὰ οὐκ 
ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἴο ἦσαν τε- 
ταγµένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 366 Ἐτεὺ» απἀ Ἰγεί». 
Άμα 35 ΠΟ αὐδο]ιε ἄρετεε σ8π, ὮΥ πο ννογὰς ἐμῖν 
ἦν ἀναγκαῖον --- λόγον τοῦ Θεοῦ νος π 
ἰαί{εγ οᾳ88, (566 ἴἶο αβ]ε Νοῖς οῇ 56 ποµ8 
πιηδί ϱς εαρροβθά ἵπ ο /ογπιεγ. Τη [οτηνετ αοῖ 
νας νο]απίατΥ, απᾶ 5ο πιαςί να Ἰαΐΐετ. 

Ἠανίηᾳ, Ώνεῃ, 866 να οαπποί δε Όνο πιθαή- 
ἵηπρ ο {να ννοτᾶς, Ι6ί 18 οχαπηῖπο νν]ναί ἐς ρτοῦαΡ!γ 
Ὀιοίγ 86Ἠ86. Απά ἵπ οτζοςτ {ο Οιαῖ, Ἰος Ἡ5 αἀνετι 
ίο (εῖτ οοπκἰγηοίοπ. Νου Ίνετο Τ ννου]ἀ πο 
αάορί ελα οοπείτασίἶοῃ Ἰαἱὰ ἀοννπ Ὦγ ππαην Γπίετ- 
Ρτοείοις οϐ οοηεϊἀθγαϊίοι, πο πνου]ά οοπποοῖ εἰς 
ζωὴν Υν](]ι ἐπίστευσαν. Τηαἵ ἵ9 ἴοο νἰο]επί α ποτ]οὰ, 
ππά τοφι]τος απ ααγοτῖχεὰ 86η5ο ἴο Ὁς αφείσπεὰ 
{0 ζωὴν αἰώνιον. 1ο παϊαταὶ οοηείτασῖου ππυκε 
ψο Ῥγοκφεγνεά, απά 51ο] α 86η5ε πεείσηθά {ο τεταγ. 
38 πιαγ ο εαἰ{αῦ]ο {ο εἰς ζωὴν αἰώνιον, παπά 18 
πιϊηοὰ Ὁγ νο πβισο οἳ ὗπα Βοπρίατα] ας ννο]] α8 
ένο Ο]αβείσα] ντε. Ἀήαπγ οιηϊπεπί οΠήππεΠ- 
ἰαΐογς ἴταςς ἵῃ τεταγ. ἃ πε ήαγη ππείαρ]ιοἙ, απᾶ ἴακο 
πο 8οηςο {ο 6, ' έποβς νν]νο Ἠπά ατταγεὰ (Ἴγεπῃ- 
βο]νος {ογ φα]ναίίοπ,”΄ παππε]γ, ὃν Ἰνεαγίπῃ νε ννοτὰ 
οῇ ἀοά, απά πο τοβϊείπσ νο ννοτκ οὗ Όιο Ἠο]γ 
Θρτίι οἩ (ιοίτ Ἰουτίς. Της (ακίης Όλο ἵνθ 
Ἠθγς 1π α γεοῖργοσαί 8θ6ηΏ86ς ἴναῃ ννη]ο]ι πολης 18 
ΠΊΟΤΘ ΟΟΠΙΠΙΟΠ. Ὑοί Όνοτο ἶς κοπιείμήης 9ο Γαγ- 
Γοίε]ιρά ἵπ 118 πηθέαγη ππείκρ]ιος, Ελα αἰπηοςί αἲὶ 
Όλο αὔονο Εκροβίίοτ ατα --- ιο αθαπάοι 
Πέ, ννηοη νου ἀεδεσπά το [η] οκρ]απαίίου. 
αλοι]ά 86ο Ὀθρί πο]ου, οἩ νο οπ6 Ἠαπά, το 
ΓπΠΟΥ ο. ἀεερ]γ τοοοπάϊίο Οιδο]οσίοα] πινείοτΥ, 
ΠΟΣ, ΟΠ {ο οίποτ, {ο 5αρρο5ο απν Γιγ-ε{ο]γοὰ αἱ- 
ἸαείοἩ: Ὀα{ {ο ἴπκα ἴἶνο ννογὰς ἵη Ονοίγ ρ]πίη απά 
Ρορηυ]ατ ποοθρίαἴίοη.. Νον τάσσεσθαι εἲς ΣοπιΘ πλεον 
αἰσπίῇος ἴο ο {Πογοπσλέη ἀἱκροδρά {ογ, ος ρκγροκεά 
ου, δοπί ο; (Ίἶκο τΏο οχργθβδίοη εὔθετος εἶναι εἰς) 
νθτο (6 πιάα{ρ οτ αἱ [οτουῬ 15 νοτν Ἡ 
ατοηί, 38 οῇ ο 1π /οβορ)ας. Απ Ες πααν Π4511Υ 
. ερροφεά ιο 8οη9ο Ἠρτο ἰπίοπάσάα. Ο0 8 
Ααἰσπίβοπίίοη οχαπηρ]ο» ατο πάθμοςὰ ὃν Κτοὺς απά 
Τμοθβπος: οῇ ννηίο] ποπο, Βρ. ΜιάΚ]. Οηη Κε, ἵς κο 
πΙΙΟ] {ο {πο ρΙτροβο ας Ολη οπη Ἁαχ. Έντ. Ὠςς. 
χ. Ρ. 109. (Ἠοίπα.) ἐπὶ σαρκῶν ἡδονὰς συντεταγµέχος. 
Ὑοί Ἰνπά (νο Ιοατησά τοπίο οχηπηίπος νο ϱ 
ἵπ Όνο Ὠοεί οὐ ΐσοης (ηππο]ν, Όνοδο οὗ Ὠανίος απά 
Ἐοϊςκο), Ίν ννοι]ά Ίανο Γοαπὰ ναί 01ου Ἠανο Ίνογο 
οὐ{εσὰ, ΤΟΠ 8ΟΠΠο ἈΤ88., συντεταµένος, ἐπεππιου [οὗ 
ὑπέοπίμκ. Ἰπ 9ο οὐιἵπρ, Ἰνονθνοτ, ἴἶον Ἱνετο 
Ίογοης; Γοτ Όνουσ Όλο οοητοχ{έ τοφυίτος {ιο 5οηβθ. 
Λοπέ ον, εἰ γεί ἀἱκροκρά [ου, νο ναί ἶ πο ΡΓΟΟΓ 
Όναί συντεταµένος ἵ Όλο τας τοπόἵης, Τ πιαν ταίῬοτ 
Ὦς αικροοίοά οὗ Ἰοῖησ α ουπ/ροίγο βαρσοςίοὰ ὮΥ 
Όνο οοπίοχτ. ἵ Ἠανο πο ἀομδί Οναί τεταγµένος, 
νο οἷά τοπάῖπα, 19 νο τὶσ]ῖ οπς: απά (ναί νο συν 
ἱ πο ρεπαίπο, Ὀαί ατοβο Γζοπα νο σ ρτοσθόίηᾳ: 
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49 ἦσαν τεταγµένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. διεφέρετο δὲ ὃ λόγος τοῦ Κυρίου 

60 δι᾽ ὅλης τῆς χώρας. 
κ ω , δοἳ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυ- ϱ5 Τπι, 8. 11. 

5 }αἴκας καὶ τας εὐσχήμονας, καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν 
- . 3 3 

διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ τὸν Ῥαρνάῤαν, καὶ ἐξέθαλον αὐτοὺς ἀπὸ 
ο η . τω ε ς ᾽ Ε ξ ρ . Ν . ὧν ΕΜαιι. 10, 14. δΙ τῶν ᾿ορίων αὐτων. ' Οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν μη 

69 αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἡλθον εἲς Ἱκόνιον. 

: ρᾶς καὶ Πνεύματος ἁγίου. 
μην ον 4 ἘΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν Ἱκονίῳ, 

εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ιουδαίων, καὺ 

Γοτ Τε 15 νγε]] Κποννη ἴμαί συν Ιπ οοπιροβί{ἴοη ν/ας 
οβίεη υγιίθη ἵπ Λ95.σ. ᾿Γηα8 με Ῥαβεασο ἴἵπ 
αιεξίῖοπ 15 6ΥεΠ πποτο αρροβίΐο (Παπ Βρ. ΜΙά4Ι. 
«οοηβ]ἀετεά Τε: τεταγµένος ΟΓ Π5ε]ῇ αῖνίης πε τε- 

ἵτεά 8εη5θ. Το [νε οχαπιρ]ες αὔογε πιεηοπεά 
ατα επαβ]εά {ο αάά οἴπετς {τοπ Ρ]αΐο ἀε Τερσ. 

τι. Ρ. 609. φίσις εἰς ἀρετὴν τεταγµένη. 2 Μαοο. |. 
31. οἱ δὲ πρὸς τῷ σπλαγχνισμῷ τεταγµένοι. 98. Ιλ]. 
1. “Ατο γοιτ πιῖπάς δεῖ προῃ πισηίεουιςηθςς 1 
Τη αἲ νυπίο] οαξ5ες ἴ]ε πιϊάάἰ[ε 5εηβε ἵψ ΥΕΓΥ πρ- 

πῖ, απά «ΟΠΒΤΙΗς {Πο τεπιατί οἱ (Ἠτγδοςίέ. ναί 
ὃν ολ ολα, τεταγµένοι ἵ5 εππρ]ογεά {ο 8Ἠουν 
Ειαῖ νε Εήησ 16 ποῖ α ππαίίετ οῇ πεοεδδίέη, ος γγ]χαί 
18 .. Της, 5ο [ατ {τοπι Γαγουτίης {λε 

οἱ σὐφοίιίο εἰεοίίοπ, ἴ]ε ννοτὰς ταίηεγ 5 
Ροτί ἤιθ Γίε ἀοοίτίῃε, ΠάΙΠΕΙΥ, ἐπαῖ (αοά, νγη]ε 
Ῥϊπάϊπς παΐατε [αδί ἵπ [αΐε, 1είϊ [τος {πο Ἠάπιαη 

νι]. 
Τ1ε αονε, (νετ, ἵ νετ Ρτοβαβ]γ {ινα ίταε 

βεηεο οὗ ενα . Τποισῃ ονεῃπ 1 πε 56η5θ 
ογάαύπεά ννετε τείαϊπεά, ἰέ ννοι]άἀ ποί πεσθββαγΙ]γ 
Ίπνο]νε ἴπε ἀοοίτίπε οἳ ρτεθείησίίοη. ἘΈος ἵπ 
Εις οοπέεπέ 8αο] ννοι]ά (α5 Ἠας5 Όθεῃ 5εεπ) 

το ουί οἳ ρ]ασε. Τπ εμαί σα8ε νο παἰση!, γη 
τηοβί επαϊπεηί οἳ ἔπε τοσεπί Οοπαιππεηίαίοτς, 

35 Λάοτις, Βε]οείίσ. Βοβ6ηΙΏ., απά Καῑπ., ΒΙΡΡΟΒΘ 
Ώνε εκ ἴοη πιεππί αοοοτάΊης {ο {πο πδασε οΓ 
σοππππΟἩ Ἠ[α, ννποιί απγ τείοτεποε {ο πηθίαρ]γΒ- 
ἶσαὶ εαὈε]ίες, απἁ ποί {ο πε εχο]κίοη οἳ αἱ] 
οοπαΠίοπς οτ αἲ] - τν. κ” τς οἳ -”--- 
ουίαἰπίηα φαναίίοης ν]οῖι ννοι ορροβεά {ο 
ΡΜΗ. . 19. ροαη. Πτ Ὀείης ἵπ νο . Γοββίοη 

υαπάεγείοοᾶ απά οιρροφεά Όιπαί Όιο 
σαι οἳ Εχείτ Ὀείης 8ο οτάπίπεὰ ο ἀεείίηθά γναβ 
Ειείγ Γα, Της {5 οοπβτπιοά ΡΥ νε Μαὐυἰπίσα] 
οἰφίοης αἀθποεά Ὦν Πα], Βολοσίίρ., απὰ 
Ἠ/εί»., ἤγοπι ννμ ίσο] 19 Ρ]αῖῃ ναί νο οκργορβίοπ8 
«το ὃς οτάπίπεά ου ἀθειιπεὰ {ο οίοτπαὶ ία, οΥ 
είοτηα! ἀθκίτασίοῃ,” ννοτε ἵπ (εηπεῃί 196 απποης 
Όνο Ἠαυυία, Όαῖ ποι υγ αΠΥ Γοίοτεηοθ {ο ΔΠΥ 
άρεγεε, οτ {ο Όνο εκο]ηκίοη ος οοπάίοπε: ο. 5η, 
Μιάταφε]ι Μκο]]ςα, 10. 4. 5ί πο {ποίί ραη/ίθη- 
ὕαπα, ογάἵπαία» ονί πά Ἰαάἱσίαπι σεἨοεηπας. Τη 8 
Νοιρ οπ νο ργεφοηί ραµµασο, (αἰνίη, 48 πιαΥ ὢθ 

βἰτοηπουκ]γ παρ Ιηπίη8 πο 86Π56 οὗ ργε- 
{ Όωί νι εἰησα]αγ νναπί ο βποσθκα, 

πας Ηπιωπα, βαγς οἱ “νο πο-Γραβο ρτούνσθὰ 
Ομ ποπ 1 Οναί νναγ͵) ἱ οηΙτο]Υ αρρ[σαβ]ο {ο 
(α)γιμ ποις, Ίο οπ]γ αἰοπιρί αἱ ατρηπθηί 
νο πνακεα, ἵν, Όνι 8ὲ, Τακο ἆοον Ποῖ καν ογάμαεί 
πά Πάσπα, ἴναι οτά πα αἲ γα, Βαί ναί ἵνα 
ποοµί [Γνοίουα οὐήοσίοη : {ου {Γκ Άη οχργοΜΜίοη 
Ἰά σε οιαρ]ογεά, {τ ννου]ά οργιπ{π]γ νάνο Ώοθη 
ομα Ίσα ρογήπεηί να 4ΗΥ οὔ]νοτ {ο ὃο [ουπὰ 
εἰκαννοτο τη νο καπιο ντο, ἸΊνογοαα ναί οἱ 
ογά μια αά γίαπε, οοΠΙΑίης α βθηκο αἱ οηΏοϱ ΡΓο- 
Γοαπά απά νοτῦιν ο νο Εναηρο κε, νο βΗΙ 
ποθαμίηῃ είωρ -- ννονο πήπὀν ννοτο {πα ΠΙ κίαίο 

1.ακε 9. δ. 
πίτα 14.6, 11. 
ἀ 18.6. 

οἳ δὲ μαθηταὶ ἐπληροῦντο χα- 

ο ᾽ 3 4 . ο 3 

κατα το αὐτο εἰσελῶεῖν αὐτους 
.. ε/ 5/ ” 

λαλησαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι 

{ο Ἰαάσε οἳ {πε εγἰάσηος Γοτ {πε ἑταίπ οὗ {μα 
(.οδρε!, πιο ννετε 5εΓΙΟΙΙΥ οοποεγπες αὐοιί ἰ]εῖτ 
βα]ναίίοη, απά Ὑνετα {οτοισ]Π]γ ἀἱςροδεᾶ ἴο ππακθ 
αἲ] ςαοτῖῃσες ἴο ουίαίπ οίειπα] 6.7. Ιπάεεά, ἰέ 
ατσαες 1ο Κπου]εάσε οἱ Παπιαπ παίατο (66 νλαί 
16 Τη πιαμ”) πο {ο 566 ειαί ἴε 5αογοά υνγιίετ Ἰμαβ 
Ἠθτε το[ετεηςσς, ποί {ο α πγςίοτίοις ἠεο]οσίσαί 
ἀοοίτίπε, μΐ (νι α ἀεερ κπον]εάσε οῇ Πάππατ 
παίιτο αν τὲ ἱδ) Ἠα5δ τεερθοί {ο ἴοςδε Ρροννετβα] 
πιογαί πιοξῖυες ὝΥλΙο] Ἱπάαοθ {1 Υν]] απά σοΥθδτ 
Ώπε Πα. “ἨΠορεῬ απ {6αΓ5 (54Υ5 ἴπε στοαί Ὀτ. 
5ο{1) σοΥετη αἰ] ἐήπσς. 'ΤΠΕΥ αγε {λε ἰννο στοα 
Ἰαπά]ες Ὦγ νυν] πε υγ] οὗ πιαῃ ἶ5 {ο ϱε {ακεπ 
Ἠο[ἆ ο8, Ὕνθι νο γνοι]ὰ οἶίιοτ ἀτανν 1ὲ {ο ἀπίγ, ος 
ἀτανν 1έ οβ" Γτοπι δἶπ. [Ηεπος Ἰε νο Ἰο]άς {ο 
εοποεῖεποε, Ἰοἱάδ νε πιαῃ.---Εά.] Τε αγε ία 
πιοξί είΠοαςῖοι5 πιεαης {ο Ὀτίπς 54ο) {Πίπσς ποπηθ 
{ο να Ἱ] α5 ατα αρί {ο ννοτκ προπ ἴ. Ἐνετγ 
πΊαη, η αἲ] ἐπαί οοπορθτης Ἠϊπα, Ἠθτο βίαπάς Ιπῇι- 
οποεά ὉὮΥ 5 Ἠορες απά {εατς; απ ἴποςο ΡΥ τε- 
ν/ατὰςδ απά ριαπ]ςἨπηθηίς, {6 ρτοροτ οὐ]θοίς {Ἠεγε- 
ο{. Απά ία Πλίνίπε ἰαιο 18 ἴἶχε σταπά αζαππαπ{ῖπθ 
Ἠσαπιεηί, ἐγίησ ὈοίἩ οἱ ἴΊχοπα {αδί ἰοσδίμοτ, Ὁγ αδ- 
ευτίησ τουναγά» {ο οΓ Ἰορος, απά ραπϊκηπιοπίς {ο 
ουγ {6εατθ. 3990 ἐλαί πιαπ Ρείπσ Ὀοιπά Ὁγ ἴἩε Ροί- 
οπηρίοτγ ἀεοτθε οῇ Ἠθανεῃ, πηαδί Ὦγ νἰτίαο {οτε- 
ος, Ιπάιβρεπδαῦ]γ οὐει οι δπιογ.. Αἲ ἴο 841ηΘ 
πια, νγ]]α νο οοπίεπὀ ναί ιο ἀοοίτίης οϐ Ρίθ- 
ἀεριπαίίοη οαἩ Ὀγ πο ππεπης ο Γουπὰ εγε, Υεί Τε 
ἴδ Ῥτορετ {ο Όθαγ ἵῃ πιϊπὰ ναί λε ἀἱκροσίέίοπν ΟΕ 
Ώνο ΡοΓεοῦς ἵπ φαθβίίοῃ οοι]ά ποί Ἰανο Όθδεῃ νν]ναί 
Ώπεγ Ἀετε, ος Ἠανεο Όθδεπ οτἱρίπα]]γ «ασ, Γτοπα 
Ώπειηβο]νος: Ρα ππαδέ Όο αβοτίθεὰ {ο πε ργευεπί- 
ἴπς τας, οἳ ασ, {ο νο] 1 198 οννῖπς ναί ΠηθΠ 
τε 6ΥΕΙ ἀἱβροβες {ο εππῦτασθ ος 9ῦ6Υ ἴ]ιο (1ο8ρεΙ 
οἳ Οτίί, 

60. τὰς οὐσκήμονα] έννοππεη οὗ ταη]κ... Ἀεθ 
Ἀοίο οἩ Ματς χν. 40. 

---ἐξέβαλοι ἀπὸ τῶν ὁρίων.] Ἴ]οῬο πιαγ 8εοπι 
βίτοµρ ἴετιην. Βαΐ ο ποεὰ ποί βαρρο8ο (ναί 
/0γορ ὙΝαδ οππρ]ογοςά ἵπ τοπιονίπσ ο Αροβί]ες; 
νγ]ήσἩ, 48 πο γεκἰδίαπερ να πππάο, ννοι]ά Ἰανο 
Ώδεῃ ΠΠΠΘΟΘΑΜΑΤΥ. Της Κἰπά οὗ ογάργ {ον ἀρρανί- 
Ἡγε 5ο {ο Όο ρίνεῃ ἵπ ἀπο Γογπας απ {λογο ννοτο 
βοπποί(πηος οῇῇσοςγς αρροϊηίσς {ο εαροετηίοπὰ {ο 
οχοσµίίοη οἳ Πε, Ὦγ ουπάποίπς ιο Ῥογβοῦ ονετ 
νο Ὀοτάσγ. 3ο Τ]σγά, , 19. καὶ ἐκέλενον ἐκτὸς 
ὄὅρων εἶναι αὐθημερὸν, ξυμπέμπουσί τε ἀγωγούς. 

05. χαρᾶς] “ Όνο σοπκο]α σης οὗ νο (4 ομρο1.” 
Πνείμ. ἆγ. Γή παακί Όο οχρ]αίποά οὗ Όνο σί8 
παπά στασος οἱ νο Ἠο]γ Βρίτι [ος καποῄοαίοη, 
ππά πο [ο οογ πρ πγασ]εν, βἶπος Ἠπηάν Ἰαὰ πο 
νεο Ἰαιά αροπ Όνοια [ου Ον ρµήρο-ο, 

ΧΙ, 1. κατὰ τὸ αὐπόι] ἜΓ]νο οπου (0ΟΠΠΠΘΗ- 
(αίουν αρροκο αµ ο)1ρ. οἱ ἴθος. Βαϊ τί οσον, 
νι νο Ἰπίον οπος, {ο ἴακο αν οὐ μἱνα]οηί  ἐπὸ 
τὸ αὐτό; Ηογκο], εκρ]απίπᾳ ἰἱ ἐμοῦ. απά οί 
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Ιουδαίων τε καὶ Ελλήνων πολὺ πλῆθος. 

ΛΟΤΕ5 6ΗΠΑΡ. ΧΙΥ. 2---9. 

Οἵ δὲ ἀπειθοῦντες Ιουδαῖοι 3 
ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. 

Ε Ματ 16. 20. 
Ιηΐτα 19. 11. 
Ηευ. 2. 4. 

ἕἵκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παῤῥησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τῷ 3 

μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, [καὶ] διδόντι σημεῖα καὶ 
τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. ᾿Εοχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς 4 

’ - - 7 . - 2 . ᾽ - 
πόλεως" καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις, οἵ δὲ σὺν τοῖς ἀποστό- 

Ρ 3 Τΐπι, 8. 11. λοις 

{ Ταςι. 10. 28. 

ε50ρτα δ. 1. 

Ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ὅ 
ἄρχουσιν αὐτῶν, ὑθρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτοὺς, Γσυνιδόντες κατέφυ- ϐ 
γον εἰς τὰς πόλεις τῆς «4υκαονίας, «4ύστραν καὶ 4έρβην, καὶ τὴν περί- 

χωρον, κἀκεῖ ἦσαν εὐαγγελιζόμενοι. Ἴ 
κ βαρτα δ. 9. 

κοιλίας μητρὺς αὐτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιεπεπατήκει. 

κ Καὶ τις ἄνὴρ ἐν ύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ 8 

Οὗτος 9 
. - ΄ ο... ε/ 

ἤκουε τοῦ Παύλου λαλοῦντος' ὃς ἀτενίσας αὐτῷ, καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν 

οχρτοκείοης Ὠθίπσ α5εά ὮΥ {ο Τ,ΧΧ. {ο οχρτθΒς 
Όιε Πεὺτ. ἩΠ.. ΒΥ Ἑλλήνων ατε πιθαπί τῶν σε- 
βομένων Ἑλλ. 38 Ώιεγ ατο οπ]]εά αἱ χνῃ, 4.5 
οαἱνα]επί, 1 «ποι]ά 866Π1, {ο τῶν σεβοµένων προσ- 
Ἰλύτων αἲ ν. 40. 

2. ἀπειθοῦντες] “«τοβακῖπσ Ὀο]ίαῦ, απρε]ενίηᾳρ,” 
μὴ πιστεύοντες. Α 86Π56 οσουπτίηρ αἱδο αἱ χν]. ὅ: 
χὶχ. 9. ;ομπ 1, 96. Ηεὺ. χἰ. 91, Ὀαΐ τατθ]Υ {ου 
1η ιο (]αδείσα] νντιίοτ. Ὑπαί 1 οοστ Ιπ Ηοπι, 
Ο. ν. 49. Τί σοποετα]]1γ πἹθαΠς {ο το[α5ε οὐεάίεποα. 

--- ἐπήγειραν --- ἀδελφῶν.] ἘγΥρΚκο απἀ Κτεῦβθ 
πηπἰπίαϊη ναί Όνο τας οοπείτποίίοῃ 18, ἐπὶ τᾶς 
ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδ., καὶ ἑκάκωσαν. Άπά 
ὶ5 τας (αί τὰς ψυχὰς --- τῶν ἀδ. ατε ἱπίεπάεά ργίη- 
οἱρα]]γ {ο ἐπήγειραν, 38 αΡΡθατΒ {τοπι χΏΙ. 60. Ὑεί 
Ρετ]ιαρς {Ἴιοβθο Ν/ογάς αγθ πιθαπί {ο 6 το[εγγοὰ αἶδο 
{ο ἐκάκωσαν, ΝΟ οἰαμδε» Ὀείπς ἴ]ας Ὀ]οπάεά Ιπίο 
οπθ. ἸἨοαπάος, “ἰπεἠσαίεά απά επηυ(ίετεά (πα 
πη]ηάς5 ο{ νο (οπί]ες αραἰηκί ἴπο Ῥγείητεη; ” οἳ 
ν]]ο]ι 86Π86 ΟΓ κακόω 6ΧΗΠΙΡΙΘΝ ατο πάάποεά Γγοπα 
οδερἱς5. Τη νου ἵς ρατοηί]λείίσοα]ς {ο μὲν 
οὖν αἱ Όιο Ῥοσϊπηίηπσ ο πα ποχί νοτεο Ἠα5 α Τε- 
δπιρίίυο [οτος, απά ΠιαΥ Ὃ6 τοπάετοά αοεογαϊπαζη. 

3. παῤῥησιαξ. ἐπὶ τῷ Κ.] Μοδ 6 οπαπιθη{α{οι 
απο ἰίς {ο πα “ οίπς Ὀοἷά {π ἴἶνο Ργο[οβδίοη 
οῇ σης.” 1.6. 5 ἀοοίτίπο απἀ τε]ρίοη. ῬΒαΐ 
Ῥογ]ναρς πας ννοα]ά τοααίτο ἐν τῷ Κ. Τί 195 υοΐίετ, 
νι (τοί., Είδο., ΛΤου., Καῑπ., απ Βομ]θις., ἴο 
τοµάοτ “εροακίηςσ [Τοθ]γ, ἵῃ το]ίαπςσςθ οἨ ένο Τ,οτά 5) 
1. ο. οἳ Ογ]εῖ, α5 πηοςί Οοπαιπθηία{ογς οχρ]αίη, 0, 
85 Οτοί. απά Κυῑπ. ἀπάθτείαπᾶ, ἀσα. ἈΒἰπιί]ατ ππ- 
οοτίαἰη(1ο8 οϐ Ἱπίοτρτοίαίίοη οβοηπ οσους: δαί 
0ου, αἱ Ἰοαδέ, εἰτοπσ]γ αἰίοδί ἴἶνο ρταπά ἀοοίτίηθ 
ος ὖο 1λοί{η οἱ Οικ, 
Το καὶ Ὀο[οτο διδόντι ἵ9 οπαεέοὰ ἵπ ππαπν οἳ νο 

οοεί ΛΤ3Ξ, απἀ ΥοΓΡΙΟΠΒ, απά ἵπ αἰπιοδί αἲ] οατ]γ 
Εάά. Τ οτορί Ιπίο πο Ιαΐος Εταρδπηίαν Τάσης, 
απά ννας 1ηηοηπος Ιπίτούασος Πη{ο χο υ]τὰ οὗ Βίορῇ, 
Ἡ Ἰιας Όσοι, νοτΥ ΡΓΟΡΟΓΙΥ, οπησο]]εά Ὁγ Μα., 
Οτίοκὺ., Κπαρρ, απά Ὑπαΐου, οί Γγοπη ἠπίερπαί εὐἰ- 
ἄεπος (εἶποο νο αν ποσοΠί [οι 15 οππἱκδίον, θυ 
ποῖ {ος 19 ΙηβοτίίοἨ) απ οπι ῥργοργίρίη οί ἵαη- 
ϱπασο; Γοτ (18 ΒΙποκ οὔκογνος) νν]οτο α --- 
Ποἱρ]ο ἵ πιοπηί ΓοΥ νο οχρ]ἰσα(ἶοι οὗ α ρτοσθάίπᾳ 
οπο στ ἀσποίπςσ Δ/ 1ο] ΊποαΠΑ, Ἱ. 6. πονν] νο 
οορι]α νο 8 ακασ]1γ αὐδοπί, ας αἱ νν. 1τ. ἂι 33. 
Ώθο Νοῖο οἨ ἰκ. 98. Ά]κο ΜΙιάάΙ. τ. ΑΛ. 1, ὃ, 4. 
Ἠλ/ακεξ, Ίνα ννο]] γοπάστοά, "Ὃν σταπ πρ.” 

4. ἰσχίσθη.] Ίο σχίζεσθαι Ἠ38 ἶνο ΠιθίαρΟΓ- 
ἰοπ] 5οη5ο ἴο ο ἀῑνίάσά ΤΠ ορίπίοη, γνώµαις ἵδσεῃ- 
οτα]]γ αὐάεὰ Ὦγ νναγ ο{ οχρ]απαίοἩ, Ὀνοαμ]ι βΟΠΠ6Θ- 

.... 

επιος οπη({οἆ, α5 Ίχεγο απἀ 1π 8ΟΠ16 ραββασε» οἶτεά 
ὮΥ Όνα 0 οπηπιεηία{οΓΒ. 

αι, ὁρμή] Της 9 ὮΥ 8οπιθ τεπάετεά ὑπερείμα, 
αδδαιί. Βυαῖ ναί 5θη8ε ἶ9 ποραϊἶνεὰ Ὦ}γ Όιε συνι- 
ὀόντες αἲ ν.θ. Ἔ]ο Ὀεδί Οοπιπεπίαίοτς ἴακε ἵ το 
ἀεποίε ὑπιριίφε, οἳ νν]ΙςἩ 8επεο Μαπίμε αἀάσοεβ 
βενοταὶ εχαπιρἰθΒ. Τη ποβε Ρᾶβεαρο», Ἠον/ενοεγ, 
νο ννοτὰ τ) αφο ννἩ φόνο "κ Ἰετο 1 ταίετ 
86οπ]8 {ο ἀθποίε α δεί ἀθδίσῃ, ΓΙ] ρατρο»ε, ὁ 
ἐγένετο Ὀείπα Γοτ ὠρμῶντο δα, νὰ ἔθνη. μ 

ϐ6. συνιδόντες] ἼἨο 96Π866 (πκίακεπ ὉὮγν ἴἶνε 
Τταηδ]α{οῦς) 18. “' Πανίπρ ἴακεη οοπεἰἀεταίῖοη [τε- 
ερεοίίηᾳ ελα ππαίίετ, απά ναί Ὕνας Ὀθεί ἴο Ὁς 
οπ6].’΄. 8ο χιῖ. 132. συνιδών τε ἦλθε. 
--- τὰς πόλεις τῆς Λ.] ΒἨετο {ο Ατσιο ἰ5 ποῖ 

νλουί [οτος, ουσ] 1έ 19 ποῖ οχρτεκεεά ὃν ουσ 
Τταπβ]αίοτ». Χοτ ποθά πε Οοπηππεηίαίοτς Πανθ 
βαρροβθά α ἱταπβροβίίοῃ, {ΠΗ8: κατέφυγον εἰς Δ. 
καὶ Δ. τὰς πόλεις τῆς Λ.Σ Γοτ χε {νο Ατίϊσ]ο ννοι]ά 
Ἠανο Ῥεεη ΙΠΙΡΓΟΡΟΓΣ, 6Υο ἵπ νε (τοεΚ, Πεοπίωπε 
Ρείηρ α οἶίγ ο «οπβεφαθµοθ. Τ]εο (τα 19, ενας 
Λύστραν απά Δέρβην (α]ὶ απάετ χε τα]ε οῇ αρροεί- 
εἶοπ [ογ ἀε[πιίοπ)ς 8αλε, (1. 6. ἵο ἀθίοτπηίπε (νε 
Ν]λοὶο ὮΥ εροεο]θγίησ {νο ρατῖ». Όεο Μαιν, (τ. 
αν. ὁ 401 ἂι 403) απά Όχο ας οῇ νε Ατίοιο [ι]]8 
ππάςγ Όναί οΓ ὑπδογίίοπις ἐπι ]ι εἰς; ΠΙΟΤΘΟΝΥΕΣ, 
Όιο ννογᾷς τῆς Λυκαονίας ατε πἀάεὰ Ὦν νναγ οἳ εκ- 
ΡΙοπίίον. ΙΓ Όιο Αγιοι, Ἠονεγετ, Ὦο αἱ]ουνεὰ 
118 Γοτος, ἰτ νου] αρρεατ Οαί Τ ακο ὁἷά ποέτεσκοπ 
{οοπίι ἃψ Ὀείης ἵη Γγοποπία. Απάὰ γει Ἀσανο, 
ῬΙΠΥ, απά Φίερᾗ. Βγα. 4ο. Βυαί Χεπορβοῃ ἵπ Ἠ]8 
Οντορ. τουκους Π ἵπ Φηγησία, ΌὈνουση οἩ νε ῥογ- 
ἀεγα οἳ Τνοαοπία, Απά τω 9ο 1 οοπ(παθὰ 
ΕΠΗ να ο οοπουθείς απά ενεη 1ἼθἨ γνηΒ 
Ῥοριύαρίη τοματάεἆ ας ἵπ Τι γοποηία. 

8. ἐκάθητο.]. ὙΝακε[. απά Καῑη, εοταρ]ο αἲ χο 
8θη8ο δαΐ, απά τοπάογ ' 1οσς,”' οι ἀννο]ες α πεφπεηε 
β6ηΏκο οΓ κάθηµαι, ἀετῖνεά Γοπι πα Που, 30). 
Απά πα Ππιοτρτοίαξἴοι 18 οοπβγπιεὰ Ὁγ νο Ῥοφε], 
Ἀγτ. Ὑοϊ Τ ρτο[οτ νο οΟΠΙΠΠΟΠ αἱρη]βοσίίου, --- 
παπί, ἵτ «λου]ά 8θοεπα, {ο οχρτοΒς σγαρλσαἰη 18 
οοπὀἵοπ ο Οής ρουγ ὙνγθίσἩ, νο )ιαά πευεγ 
τοα/Κεῖ. ᾿Αόύθνατος μον. ποῖ τοραξ:, οἱ πβηπα, 
ο ἀἰκαλήεά, π5 8οτηο Εηρ]ϊκη Τταπεἱαίογς τοπάθγ; 
Ὀας ἠήρ]ενς ὑπ δὲν {ζεί οἑ, 88 ἨΝαΚοΓ. οχργεκκος Ἰε, 
1ο)10 ᾖιαά πο κε ο/ Μη [οοῖ. Χωλὸς ἆοθβ πο ΠΠΘΑΠ 
απο, ἂν Ἓθννο, ππὰ Ὑλ/αΚοβ τοπάοτ, Ραξ α εγρρίε ; 
Ι. 6. ποσοτά(ηᾳ {ο χο τας ἀοτίνα οι οὗ Ομαῖ ννοτὰ 
(πο ρετορεῖνεὰ Ὃν τἶχο Εγπιο]οσ]είς, ννμίοἩ ἵς εασ- 
βοείοά Ὦγ νο οἷα  ροΙζης οἳ Όνο Ἰνογὰ) δι Ἡ 
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1ρ ἔχει τοῦ σωθῆναι, |εἶπε µεγάλη τῇ φωνῇ ᾽ανάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας ιι. ο 6 

Ἡ σου ὀρθός / . οϱ 
καὶ Ἡλλετο καὶ περιεπάτει. 

”- , ω[τα 38. 6. 
απ Οἳ δὲ ὄχλοι ἰδόντες ὃ 

8 ι ς -” 2 .. ο - 

ἐποίησεν ὃ Παῦλος, ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν, «4υκαονιστὶ λέγοντες 

1 Οἳ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς. ἐκάλουν τε 

τὸν μὲν Βαρνάβαν άία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν" ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ 

18 ἡγούμενος τοῦ λόγου. Ο δὲ Ἱερεὺς τοῦ «ιὸς, τοῦ Όντος πρὸ τῆς πό- 
Ἀ:, σύ ’ , ΄ ” 

εως αὐτῶν, ταύρους καὶ στέµµατα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς 

14 ὄχλοις ἤθελε θΘύειν. " Ακούσαντε δὲ οἳ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ 3 Μαιι. 9. 65. 
- ο ; δι οὲ , 3 

Παῦλος, διαθῥηξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν εἰσεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, κρά- 
. ’ ατα νι ν ς - 

16 ζοντες ᾿ καὶ λέγοντες ᾿ἄνδρες! τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὅμοιοπα- ο Βαρτα 10. 26. 
εἩη. 1, 1, 

ϱ. εω »” 3 ’ ς ιο) 3 ᾽ ’ - 

Φεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι υμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ει ὃν 8. 
΄ ΄ ῃ ος ) . ν ο εν . - ᾽ 3 ν. ἃᾱ 16.6. 

µαταιων επιστρεφείιν επι τον Φεον τον οωγτα, ος εποιησὲ τον ουραγΟΝ εν, 14. 7. 

Ρ Ρεα]. 8Ι. 13. - .. ι ’ 9 ’ .] ε) ” ω 

16 καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν Φάλασσαν, καὶ πάντα τὰ ἐν αυτοῖς' } ὃς ἐν ταῖς Ῥμ ορ 

οπε πο σαπ ΟΠΙΥ στεερ, απά ποῖ υνα]κ Γαρτίσ]έ.] 
ΤΗἱ9 19 ἀῑςαποι]γ εἴαϊεά ἵπ ἴηθ πεχί οἰαμςο. 

10. ἤλλετο καὶ π.] Ἀεε Νοΐε οὐ Αοὶς ΠΠ. 8. 
11. Δυκαονιστί] Όπ (ἴε Ῥτεσῖεε παίατο απά 

εἰατασίετ οἱ 5 Ίαησιασε {πε Ἰθατποά ατα ποί 
. 366 Όπε Πἱβεετίαίοης οἨ ἴλίς εαὐ]εοί ὮΥ 

αὐ]οπε]!, ἵπ νο. χα. οὗ {πο Οτ]οΙ Φαοτί, (απια]- 
Ἰπρ”5 Τταυί τεΓεττεά {ο ον Καῑπ., απἀ νε Μ]ιτὶ- 
ἀαΐε», ὓ οἱ. Π. Ρ. 315. ἜΤηα πιοβί ρτοῦαῦ]ε ορἰπίοῃ. 
ἵ5, Ενα 1ξ ννας οὗ τεοὶς ογἱσίπ; Ὀτῖ,' Ὀγ οοσ]161οἨ 
νι Ώχε Ίαπσπασες οϐ Αβία ΜΙποτ, ΡοοιἰατΙ{γ οἳ 
Ῥτοπαπείαίίοῃ, απά οἴ]ετ οπ1865, Ἰαά Ῥεσοσπιο αἷ- 
πιοδί α ἀῑκήποί Ἱαπσαασο {τοπ πε (ῑτεεκ. οἱ. 
Ῥαα1 ενἰἀεπγ ἀῑά ποί απἀρτίαπἁ ννλαί Ίναβ 
βΡοΚεῃ, ομθγν/]εε Ίνα νγοι]ἀ Ίανο ργουοεπίοἁ {πε 
ο. πκννὰ η Γος βαοτίβςθ. 

ἐκάλουν ----᾿Ἑρμῆν.] 
ναί μα Ἠπά α ἵοππρ]ε απποηᾳ {πεπῃ: ΠΔΥ, Τ ἵ8 

6, ποπ ν]ναί 19 λετε φαἱά, ναί νο οἵτγ 

αὐἱᾳ, (πεγείογε, ναί Ίο οι]ά αρρεατ; οἱ οσο, 
{π α Ἠπτπαπ [οτπα; αφ 41ο Ειαί κ΄ «που]ά Ὦδ ας- 
οοπιραπ{εά Ὦγ Ἠργοιγη, αἴπορ ὁαρίτετ υνας 51ρ- 

{ο Ὃε σεπετα]]γ αιεπὰεὰ οἩ 5ΠοἩ γβίῖΒ 
λΠετεατγ. Χο ἴο βαγ Ενα, 45 ΟἨ]ΐησ ἠήηκα, 

νας Ἠκε]γ το Ὦο κο α ἴοπιρ]ο οῇ Μοτ- 
ο ΣΥ ἵπ 5ο οοπεἰἀεταῦ]ε α οἶίγ ΟΕ 5ο οοπιπηετοῖα] 
4 ρατί ος Όιε οουΠίτγ. Τπουση 1] ϱΟΠΙΠΙρΤΟΡ 
ἵπ απερίίοη ννας σοπβποὰἆ {ο πο οοα8έ, απ 90Π86- 
απεπγ Ένα προγελέρ αἲκο οὗ ναί ο. Ἶ 18 ννο]] 
οὕπεινεὰ, ἴσο, Ὦγ Μτ. Ηαττίησίοη (1ῃ Ἰή Ὑγογκς, Ρ. 

βηαβίοῃ οἳ Ονοίγ Ὀείηρ δαρίίοτ 
πα σξ σαΐη ενα πποτο οα51]γ ος 1ο 

1, οποΠίαπα, οἩ ποσοπΠῖ ο νο ν/ο]] 
αρίέοτ παπά ΜΤετοτγ, Ὑν]ο ννετο 

ἀεκοεπάεὰ Γοπι Ἠοπνοῃ ἵπ ἨΗΠΙπΗ 
{ο Ίνανο Όοοῃ οπ{ετίαἰπεὰ Ὦγ Τ,γοποἨ, 
Όνα [ γοπορίπης τεσρίνες Εγεῖγ ηατης.) 
ἴσπα οὗ Ίνα αποἰθῃί» αμ {ο νο ἵποπγηᾶ- 

Ὀνεῖγ σοᾶς, κος ἔννο Π{κκογίαίίοης οἩ {ο 
οὗ νο { Ἱπεσοτονίίης πατγηνο, ὮΥ 

, ἵπ οἱ, κΙῑ. οὗ Όνο ΟπΗοί 

πκοτ.” 
Βατ. 

--ὁ τοῦ 1 “ ὖνα Ἰοπάίηρ η 
Ταν ὑνκσ-κ] αἰσά ΡΥ απιῦ], Θεὸς ὃ τῶν λό- 
γων ν 

15. ὃ Ἱερεῦς] [ου ἁρχιορούν, ΑΕ τοῦ Διὸς Κπίη. 
απ οΗρ, Ἱεροῦ, ΑἩ ἵπ Απήκιορ]ν, Ῥ]αε, 

. κει παρὰ τοῦ Θεοῦ, απᾶ οβΏοηι, 
ον 

Ηη με πμν | 
Ῥετ]ναρα, Ίνονν- 

6υετ, ἴπετε ἶ5 πο ε]Πρ. αἱ αἲ], Ῥαΐ οπ]γ «ωρίενγ 18 
ριαΐ Γος πα {εππρίε ο «αρίίεν, ἴἶπε σοὰ {ος {ια ἵδίη- 
ιο; ὮΥ α οΟΙΠΠΙΠΊΟΠ Πσιτε οῇ 8Ρ6ΘοἩ; {ος γα]ο]κη. 
45 «Πούν ἐ]ιαί Τί οαπποί Ὀο απἀθγείοοά ο{ α δίαίπο, 

αἰπορ φίαίµες Ἰιαὰ πο Ῥτίοεί5 αἰίασηοά {ο ἴπετα. 
Τ]ιε αὔογνο νίενν ἶ5, Ι Απά, εαρροτίεά ΡΥ Βρ. Μιά- 
ᾱΙ., νο αἀάασες απ αρροβίίο Ῥτοοβ οἱ 8 Ιάΐοπα 
{τοπι Ῥαμκαῃ. ἵν. Ρ. 901. Μάντικλος δὲ καὶ τὸ ἱερὸν 
Μεσσηνίοις τοῦ “Ηρακλέους ἐποίησε, καὶ ἔστιν ἐκτὸς τεί- 
ους ὃ Θεὸς ἱδρυμένος, ὙΝΠΙοἩ ονἰἀεη{]γ πλεαης (λαῖ 

ἦνο Τοπιρίο, Ίπ ννμ]ο]ι 5ίοος α δἰαίαο οἳ Ηετοι]αβ, 
ν/αβ νυν ]λουί ἴε ννα]]. Το ἵεππρ]ε Ὀείης Ιιαίεά 
ἵπ Γγοπέ οἳ Ένα οἵίγ 8ποννς {μαί ο αρίΐεγ ({Ἠβ πρό- 
πολος) νναβ ποσοιηίοἆ ἴ]ιθ πολιοῦχος οἵ (α{ε]ατγ ϱοὰ 
ο{ {1ο Ρ]αςθ. 

--- στέμματα] ΄΄ οἸαρ]είς,”. ίο Ῥ]ασο ατουιπά ἴπο 
Ἰογπ8 οἱ ια Ὀα]]ς. Τί ἶ5 ποί οἶεαγ νΥεί]ετ νο αγθ 
{ο ππἀρτείαπά πυλῶνας ο8 χε σαΐος οῇ ἴ]νο οἳίγ, ος 
Ώιο ρογίαἰς ο{ ἴιε ἐεπιρία, ΟΥ ἴ]ιε ρογο]ι οϐ ἴπε Ἰοιδθ 
ν/Ἰετε να Αροξί]ες ννετθ. 

14. διαῤῥήξαντες τὰ ἵμ.] 36ο Μαί{. χχνΙ. 00. απά 
Νοία. 

15. ὁμοιοπαθεῖς.] ἜΤ]ῆής ἵ5 ποί νο]! τοπάστοά ὮΥ 
Ῥοδςτ. απά Χεννο, ο) κο Ἱπβτπήες,” ποτ ὮΥ 
Ἠ/ακεβ,, “οἱ Ίο Ὑνοαηοββος.”. ΒΗΙ] Ίος υγ 
Ῥεατες απᾶ Ὑγερίοη, “' πιοτία]ς εα0]εοί {ο ἀἆθαί]ι. 
Τ]ιε ἴοτπι ὁμοιοπαθὴς 8 Ιπάοεᾶ ἴοο οοπιρ]οχ α οπθ 
{ο ο αἀεαιαίο]γ τερτεεοπ(οά ὮΥ αΠγ 8ο] αρεοίαί 
οχργθββίοη. Ἰπ [ιοί ἄνθρωποι ἵψ επιρλα(ίς, α. ᾱ. 

ϱ ατα ποπ ΟΠΙΥ, πο (048. Απά ὅμοιοπ., 38 ἵ8Β 
Ιαΐπ ἴτοπι νο (]αθείσαὶ οἰίαίίους αἀάποσά Ὦγ 
οἱ, ἀοποίθς {πα Ὀείπς εαρ]οοί {ο αἲἲ ἴποβο αο- 

οἰάσπίς ννμίοὮ αξίας] {ο πιοτία γι ΠαΠΙΘΙΥ, {ο {πο 
Ραφλίοπς απά αῇοοίίοπς, 1ο γναπίς απά ν/οΚΠΘΒΒ- 
65, νο Παδέγ {ο ἀϊβοπβο παπά ἀσαίμ, {ο νν]ήο]ι 
Πομ]ι 18 Ἰνείγ; αἷϊ ἱπνο]νίπα ἴο νοτγ Τονοτβο οῇ ἴἶνο 
Ίάσα οοπποσίαὰ νι ονο Οοά]οαά, 

---τούτ. τῶν ων. Μαπγ Οοπιπιοη{α{ίοΓΒ 
ίακο (ή ἵπ ιο πιπβομ]ίπο, απά απάθτρίαπά ιο 
αἰαΐμος οὗ νο (0ος, δεικτικῶς: νήσο, νου Οπ]ς, 
ἵ τουίτοὰ Ὁγ (ἶνο απ Ενοιίσα] Θιὸς ζῶν. Βῖ 1 ἵ8 
ου νεα] ννοίοτ νο ννοτά ννοτο ῥρτοποπησος αἲ 
Όνο Τοππρ]ο-σαίε; οστίαϊπ]ν ποι ἵπ Όνο (επιρίε, Τι 
 Ὀοιτίου, νι οἵπεγε, {ο το[ον νο ννοτὰ {ο νο 
οπεῃ απά ραγίαπάν, Ῥοταρν, οννονοτ, 1ο Λρον- 
ε6 πποπΠΕ, ἵπ α ϱοποτα} νναγ, έλα ος αγά ΟΕΓΕΠΙΟ- 
πρ ο) ἱάσίαίγη, πν ἵπ Ἰ Κίπρη χνἰ. 2. τοῦ παροργίσαι 
µε ἐν τοῖς µαταίοις αἰγῶν, ππᾶ ἆοδορᾗ. Λη. κ. 4, 1. 
οτοὰ Ὦγ ἨΝεἰδ., οἩ τὸν ζῶντα. 366 Νοῖο ον ΜαΙΗ, 
ανι, 10, 
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παρῳωχηµέναις γενεαῖς εἴασε πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὖ- 
τῶν. Καὶ τοι γε οὖκ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν  ἀφῆκεν, ἆγαθοποιῶν, οὐρανό-- 11 
Όεν Τ ἡμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς 
καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας Ἱ ἡμῶν. Καὶ ταῦτα λέγοντες, μόλις κατέ- 18 
παυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ µὴ Φύειν αὐτοῖς. 

9 0ο. 1]. 38. 
ἵτα. 8. 11. 

α᾿Ἠπῆλθον δὲ ἀπὸ Αντιοχείας καὶ Ικονίου Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες 19 

τοὺς ὄΌχλους, καὶ λιβάσαντες τὸν Παῦλον, ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, νομί- 
5» ο ’ 

σαντες αὐτον τεύναναι. 

16. πάντα τὰ ἔθνη.] οί “ αἲἲ παΙοπς, (νΠΙοἩ 
νυου]ἀ ποῖι ο αστεεασῦ]α {ο Γαοίδ) δα αἲ] {ιο πα- 
Πομβ, 11, έιε (επιεν. (Ῥεατοο απἀ Ματκ].) 
Πορεύεσθαι ταῖς ὃδ. α., ἴο Γοἱ]ουν πε «ου ο Ε]νείτ 
ον Πππαρ]παίίοης τοβρθοίίηᾳ {πα ΤὨϊνίπε παίατο 
παπά ννογεμίρς απἀ {ο Ὑλοπη πο Ἰαά ποί ρῖνεῃ ἃ 
τονο]αίοη οῇ Ἠΐ8 η] οἶί]χετ Ὁγ Ὠϊνίπο Ιεραίος ος 
ὮΥ Ποενε]αίίοηπ. ἜΤ]ο εἴασε, πονίενετ, ἀοθς ποῖ ἵπι- 
ΡΙΥ αἰίοιοαποε, Ὀαί αὐαπάοππιεπί. 6ο ΥΥΠΙΙΡΥ. 

17. οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτόν.] ᾿᾽Αμάρτυρος υΠηννίί- 
πθβεοἆ απδ {ο οχιείεησθ, Παίπτε, απ]ραίες, ἅο. 
Τπετο 15 απ εἸεσαπί Ππεἰοφίς ἵπ οὐκ ἆμαρτ. ΓΟΓ πολυ- 
µάρτυρον, οἱ ΝΕΟΙ [ Ἰανο αἀάποεά ΠΙαΠΥ εχαπηρ]ες 
ου Τ]σογά. Π. 41. οὐ δή τοι ἀμάρτυρόν γε τὴν ὀύνα- 
µιν παρασχόµενοι. 

---- ἀγαθοποιῶν, δτο.] Τ]ετεο ἵδ α ῬδαμΙ 1] το- 
πηατ]κ {ο ἐπῖς οῄοοί, Ιπ Ἀγπος. 193. Α. ἐπεὶ δὲ οὖν 
ἅπαξ γέγονε τὰ κακὰ, τῆς θείας σοφίας καὶ ἀρετῆς καὶ 
δυνάμεως ἔργον ἐστὶν, οὐ µόνον τὸ ἀγαθοποιεῖν" 
φύσις γὰρ, ὡς εἰπεῖν, αὕτη θεοῦ, ὡς τοῦ 
πυρὸς τὸ θερµαίνειν, καὶ τοῦ φωτὸς τὸ 
φωτίδειν. Ἠεποο {θε παπιθ (4σά, νο] ΠηΘαΠΒ 
Ώιε (οοἆ Βεΐπᾳ, ἴἶνε (νετ οἱ αἲἰ 6οοἆ. 

Ἰηείοαά οῇ ἡμῖν ΠπιαΠΥ ΜΡΒΒ., Ύετδίοπ8, απά Ἐπ- 
Όποια Ἠανο ὑμῖν; απᾶ, α Ηέ1]ο αβίος, Γοτ ἡμῶν, ὑμῶν. 
Ῥοί]ι λοφο τοπάἴπρ ατα τοσεϊνοά Ὦγ (τίεκὺ, 
Ἐπαρρ, απἀ Τπη.: απά Τ Ἰου]ά Ίανεο Γο]]οννα 
Όλοπα, ποἰννΠείαπάϊπς ιο ΙπβΙΠΠοΙΕΠΟΥ οῇ εχίοτ- 
η] {Θ8ΊΠΠΟΠΥ, ({οΥ Ἱπ ννοτάς 5ο βἱπηί]ατ ΝΤΡΒ. πανθ 
11ο απἰπογΙ(γ) Ἰιαά Τ ποί Μαβροοίεὰ πε τεαάῖηρς 
{ο Ῥε επιεπάαίίοπα οΓί1ο ΑΙεχαπάτίαπ βο]λοο]. Απά 
(ποιρ]ι ὑμῖν απά ὑμῶν ννοι]ά ο πποτο αστεεαβ]ο {ο 
βίτίοί Ῥτοργίείγ; γοί ἡμῖν παπά ἡμῶν Ἠπνθ ποτ 
οῇ παίατο απἀ αἰπιρ]οΙίγ. μα Αροβίο 5ροα8 
(ωτοιρ]ι ἀε]ίοπογ) ην 4. γοι α5 νε]] α8 
οιγβε]νος, Ῥοία οῇ αν. Ἴ]οτο ἵδ ἵπ οὐρανόθεν 
ὑετοὺς διδοὺς βοππείλίπσ (Ῥ]επάςά νυν νο αἵπι- 
ΡΙΙοΙίγ οἱ επτ]γ πιο) αἱπιοδέ ροείΐο. Ἀ0 Αταίζις 
οἵτοὰ Ὦγ (τοί, : ἔδατος ἐρχομένοιο Διὸς παρά. νησι 
φί Ὑνπς ργοῦαδ!γ 1η ὃς πη]πά ο Ώπο Αρορί]ο; 
απά 1ο, Τέ νν] πάά αποίποτ {ο νο Ργου!ς ({6χν ἵπ 
πυπηρετ) (ναί Ἠο ννας ποῖ ππασαπαἴπίος ννῖΏν νο 
(τοαο]ς 0]αβεῖσα] ντους: απᾶ 1 18 τοππατκαῦ]ο να 
9Π6 ο νο Ῥά5βασες α]]αάσά {ο 8 Ποπ πο βπππθ 
Αταις, Ὠοο χν. 28, απά Νοίο. 

---ὑετούς.] Το Ῥ]ταὶ 19 5ο γη τε[ίετοποο 
(ο νο {νο ρεγίοαἰζα] ταἵπα, σα]]εά ἵπ ᾖππιος ν. ἤ. 
τὸν πρώῖμον καὶ τὸν ὄψιμον. παπά Ὦγ Ρη]ο ρ. 390, 
καιροὺς ὑετίους. Τ]νο ρ]ητα] 8 τατος γοῖ Τποίαῃ 1, 
1ο, Ἰ148 ὑετοί τε ῥαγδαῖοι καὶ βίαιοι. 394Γ ἵκαπο Άθνν- 
ο, (48 Ὀτ. Ἠα]ος οὔβοτνοβ, νο]. Π1, 611.) Ίαν ἵπ 
Όλο Αειοίπι (ἀεπεγαίο ο Νὶς Ῥτϊποϊρία, Επο]ν ἵπι- 
λα ὐς ατραπηθηί οῇ νο Αροε!]ο --- '" Έτοπι 
Ἰϊπά πιείαρ)ηηκίεα[ ποοοφκίέψ, ννηίο] 19 ανναγα απιὰ 

ενογγνν]λογο {νο «απο, ἴἼπθτο 4ΤΙΑΘΒ ΠΟ υαγίαίοη 
9Γ 0η 5, Ρ. 699,5 οἵ πο ναγίοιη ος πιοῖκέ απ [γμήί- 
ζν οἳ ἆτγ απά ῥαγγοη 4ΘΗΡΟΠΕ, ρτοδασθά ὮΥ Ἀ 
ΠΟΝΥΙΡΕΝΟΕ, οπ]γ{ ἵπ οτάοτ το τοννατὰ ος ραβ]κ]ι 

Ιή Γαἰοπαί οτοπίαγο», 
-- ἐμπιπλῶν --- ἡμῶν] τοι, Ττ]αες, απά 

Κυκλωσάντων δὲ αὐτὸν τῶν μαθητῶν, ἀναστὰς 90 

Βο]]εις., αίοπιρί {ο τεππονε {ε αρρατεπί Ἠαγε]ι- 
ηεςς οἳ Είς ΡΏΓαΒεοΙοαΥγ Ὁγ ἰακίπρ εὐφροσίνης ο 
τοῖπε, απά τὰς καρδίας 1Π νε Β6Π86 α/οπιας]ις. 
πποτο Ἰ]]-Γουπάςά απά {αβίο]εες ο είεπι σππποῖ 
νε] Ὄο Ἱπιασίπεί. Τ]ο Ὀδιίετ 5 Ὠιαί οὗ Ἠο- 
β6ηΠΙ. απά μαῑη., Νο ἴακε τὰς καρδίας ἡμῶν, ὉΥ 
Ἠευταίεπι {οτ ἡμᾶς. ἜΤηετο πεεὰ ποί Όε απγ Ρεί- 
Ρ]εχίγ. Ύνο ανα οΠ]Υ {ο 6αρροεο α βοτί ΟΡ εὖπ- 
εἶη(κὶς ο ῥγαε]ιψοσία. ἜΓ]νε 56εη»ε, Γ411Υ εχρτεεε- 
οἆ, νγου]ά να, - θΗΐπρ ου βίοπιαςης ντ {οοὰ, 
απά ους Ἠθατίς εν] ρ]αάποςφς.; 
«Ἔ]ε Αροεί]ο (οὔβοτνες Ὦτ,. Ἠα]ες) ΊεπνεἙ 

ἔ]ιεπι {ο ἆτανν πο εοπο[ηκίοπ [ΤΟΠ Ίλεκο ρτεπίκες, 
Οναί ὲ πας ὃς ἴἶνο Ἰεἰρ] οὗ Ἱπρταϊταάο [απά ἵπῃ- 
ΡΙείγ] (ο ταη»{ετ {ο ἴε ογεαίαγε ἴπε ννοτεΠρ ὁπθ 
ΟΠ]Υ {ο να Οτοα{οτ.”) 

19. καὶ πείσαντες ---- ἔσυρον.] ἜΤ]ε 8επεο ἵδ Ἠετθ 
οὔβοιιτεά Ὁγ α Ρ]επάἶπς οΓ ἵννο κεηίεηςος ΙΠίοοπθ, 
απά ὮΥ α ρεου]ίατ Ιάΐοτη 1Π πειθ. (νν]ο] ννοτὰ 18 
Ἀετο α8εά 45 8ωρτα ΧΙ]. 20, καὶ πείσαντες Βλ.) ΙΝἨΘΓΘ- 
ὉΥ ἰὲ αἱᾳη]ῇος {ο Ὀσίης 4ΠΥ οη8 ΟΥεΓ {0 οπε’5 ΟΝΗ 
γιοννς οἱ ΥΝΙΘΗΕΒ, 18 ο Πα] κεπεο 5, “΄ Απά 
Μανίης ργεναἰ]εὰ ο νο πια] ταάς ({ο ρεγποῖ Ἴγειι 
(ο είοπο Ῥαι]) απά Ἰνανίημ βίοπεά Ἠΐπα, [νου ἆτενν 
Ἠΐπα ουί οὗ 01ο οἱ γ.  ΤἼετο ππαγ, Ἠοννενετ, Ὁε π 
πειθ. ἃ 86ΠΒΙ8 ΡΓΦΡΠΑΠΒ, ος, “'Πανίηπρσ ρεγευπᾶεὰ 
Όιο παλ έαά ο ναί Όνευ ννοτο Ἱπιροβίοτς απιά πωασ]- 
οΙ8Η8Β, ππά ργεναϊ]εά αροῃ (πε {ο ο. Τι 18 
πετο ρἱ ή] τεππατκεὰ Υ Οαἰνίη: “Τη Ἠῆςο Ἰήκίο- 
τιᾶ ρταρ]οὸ πορίς ρἰπσίτατ παριάἰ ργαυίίας,΄ Ἱ. ο. 
Ἰονύ ππαο] ποτε οπεΙ]γ (Ἠ6υ αγ ρετευσάεὰ {ο εν]] 
Όμπη {ο ροος, {ο επροτεΗ{οῦ ΌναΠ {ο τας το]Ίσίοη. 

Τ]ιο {οτος οἳ νε ννοτάς ἔξω τῆς πόλεως 8 
ποί ννε]] ροϊηίοὰ ου Ὀγ ΕΧΡΟΒΙΙΟΓΕ. Σόύρω, 1ἱ πΙαΥ 
νο οὐδετνεά, ἶδα Όοχ 8 4ε]ιας τε, Ἠαν]ῃ 
Το[ετεῃςο {ο πο Ὀτυα] πα] οβετεά {ο ενα ἆ 
μων. οἳ μακό μ ονωμε ν-- ννοτο αἲ 
ηδί ἀτασσεά Ὁγ Όνο Ἠεοίς ος ο οἶίγ-ραίος 
(αοσοοτάίηᾳ {ο ἴἶνο Ίαν ννμ]οὶ οπ]οίποά [θιτ το- 
ππονα]) απ 1Γ πο Ιπίετγοὰ, νθτε οπεί ας {οοὰ Γοτ 
Όνο ἆοσ απἀ Ὀτὰς οἱ Ῥτεγ. 8ο Ηετοδίαῃ Ἱ, 19. 
11. Σέροντες τὰ σώματα, καὶ πᾶσαν ὕβριν ἐνυβρίσαντες, 
ἑρῥιψιο ἃο., απ ν. 18, 1Τ. πα ν σύρει καὶ 

υβρίζειν τοῖς βουλομένοις, ΠΑΠΩΘΙΥ, ἴ]νο Ὀοίος ο 
ΑπίοΠΙΠΙς απά Βοσπη]ς. Βοππείίπηος νου ας ο {ο 
ῶς 8ο ἀταρσεά ουί οὗ νο οἳγ (οἱ πΊεγονετ ἴ]νο 
οΛΓΟ0386 Ὑνας {ο ο τοννη) ὃν α . 8ο Ἐλυς 
Ἱ,αππρτ. {θ]]ς ας ναί νο Ἠοπιαη Ρρεορ]θ νοίοὰ ναί 
Όνο Ρον οἳ οπού ας εἸνου]ά / αποο (γα οἳ ἵπ 
οἶοασας οοπ]εἰ.”΄. Της πιαγ 9οτνο {ο ουν 
οχοεεἰηρῖν ππἰκεταῦ]ο αἰαίο {ο ν]ήοἩ πο Αροεί]ο 
νας τοὐυσθά. Ἰπβδοπισοὴ. ναι 1 19 ἀοπρί]θες {ο 
ή ο ον κα. αἲ 5 0οτ. χὶ. 90. ἐν θανά- 
τοις πολλάκις. ογο ἵς α εἰπαί]ατ οοπκίτασίῖοη αἲ 
χι. 90, καὶ πείσαντες Β. ἠτοῦντο εἰρήνην. 

---νοµίσαντες αὐτὸν τεθνάναι.] Τ]ετο ἵβ πο οτί 
οὗ Γοαπάσίίοη Γοτ πο Ἱττονετεπί Γαπον οἳ Βτίο. απά 
Ἰλ/οίς. ναί Ῥπα] ργείεπάεά ἴο ὃς ἀθπά. ο ννας, 
πο ὁομὲ, ΤΠ α ΑΝΝΟΟΠ απ 5θηφε]θβα; απά νΏθῃ νο 
οοπβίἀετ ναί ο Ἠαά Όθευ εἴοπεά αἱ Ἰεαδί αἰπιοδέ 
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- ’ ” ’ . ή 3 ω ’ 

: εἰσῆλθεν εἲς τὴν πόλιν" καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξηλθε σὺν τῷ Βαρνάβα εἰς 

91 {έρβη». Εὐαγγελισάμενοί τὰ τὴν πόλιν ἐκείνην, καὶ μαθητεύσαντες 
--- η 3 1 ’ λ 2... Ἡ νο { τ πι. τβαρτα 11. 28, 22 ἰκανους, ὑπεστρεψαν εις την «4ὐστραν καὶ Ικογιον και Αντιοχεια», επι ρα. 

Μαι. 10, 98. 
'στηοίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, «16», 

» Όακε ρολ. 28, 29. 

καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν ῥασιλείαν τοῦ ἃ.ἰ. "9. 
 ΤΙπη. ὃ. 12. 
Ῥοπι. 8. 17. - ’ . 3 ω ῃ 32 

93 Θεοῦ.  χειροτονήσαντες δὲ αυὐτοῖς πρεσθυτέρους κατ ἐκκλησίαν, πΦΟΟ-- «Βιρια 1. 6, 
, . -- - 3 Ὁ - , 3 [ο . ἃ ΤΠ]. 

ευξαμενοι μετα 1ηστειών, παρέὺεντο ουτους τῷ Κυρίῳ εις ΟΝ πεπιστευ- ας 
1. 909, 

1. δ. 

94 κεισαν. Καὶ διελθόντε τὴν Πισιδίαν, ἠλβον εἲς Ιαμφυλίαν" καὶ 
- . β Π ’ ’ 3 3 ὁ 3 ο 

95 Ἰαλήσαντες ἐν ΙΠΠέρΥη τὸν λόγο», κατέβησαν εἰς Αττάλειαν:' ' κακεῖθεν Γδυρτα 19. 1,9. 
3 . 3 .] ’ 5/ Σ Π υ , -” 

90 ἀπέπλευσαν εἲς Αντιόχειαν, εν ἠσαν παραδεδοµένοι τῇ χάριτι τοῦ 
- 3 ᾽ 3, 5! 3 ’ τα ΄ ῃ 9 , ς 18.4. 

91 Θεοῦ εἰς το ἔργον ο ἐπλήρωσα». 11αραγε}οµενοι δὲ καὶ συ»αγαγον-- Ἡ νρτη 
. . ΄ 3 ’ σᾳ Γ ΄ ς η 3 » ο. 

τες τὴν ἐκκλησίαν, ἄνηγγειλαν οσα ἐποίησεν ϱ Θεῦς µετ αὐτῶν», 
οο5. 16. 9. 

2 ὅος. 2. 139 
χι Πεν. 3.8. 

η ΄ ᾽ ”, 3 

99 ὅτι ἤνοιξε τοῖς ἔθνεσι Φύραν πίστεως. διέτριβον δὲ ἐκεῖ χρόνον οὐκ 

ὀλίγον σὺν τοῖς µαθηταῖς. 

{ο ἀθαίπ, νε 5α]] «οο Εναί Πὶ5 Ὀοῖπσ επαῦ]εά {ο 
᾽γα]]ς ποππε, απά {λα ποχί ἀαγ {ο εί ουί {ος Ώετῦος, 
σαπ 8 τερατάεὰἆ ἵπ πο οίπετ Πσ]ί ἴιαπ αξ Ιπνο]ν- 
ἵηπσ {πο ρτείετπαζατα]. 

αρ ς Απά ἵδ ντοησ]γ 5αρρ]ιεά 
-ἵπ οατ «ΟΠΙΠΠΟΠ Ὑετείοη. Τῆε 8εη5ε ἶ5, ““Ὁγ 
οχ]ογίῖπς (μεπι. θεε Νοίο πρτα Υ. ῦ. Τη καὶ 
ὅτι διὰ, ὅτο., Όχετο 15 (5 Ἐτεῦς απἀ Καπ. οὔ- 
βετνε) απ Ἰάϊοπα, ὮΥ ὙΥΠΙοἩ αποίηετ υγοτὰ οἱ οος- 
ππίε αἰσπίβοαίίοη ἵ6 ἴο 6 εαρρ]οά {Τοπι 9Π8 
ννΏ]ο] Ῥτεσεάεά; Ἰεγθ λέγοντες {Τοπι παρακα- 
λοῦντες. ΤηἩθ διὰ πολλῶν --- Θεοῦ παιδί απο, γι 
ΠΙαΠΥ τεσεπί (οπιπιθηίαί{οτΒ, Ὀο οοπβηεά {ο ναί 
επιε, Όσί τερατὰεὰ 45 α ϱεπετα] ἀεο]αταίίοη Ἱη- 
{επάεά [οτ ευεγη ασο, ἴ]ναί ελα ννοτκῖηςσ οί οὗ ος 
βα]ναίίοη 15 ποί {ο ὃε αοοοπιρἠςμεά νέ]οιέ πι- 
ππεΓοιθ {Γία]5 απά (πρη]αίίοης. 

202. χειροτονήσαντες α-] Ἐταρπη., Οα]νίη, απά 
απά, πποτο Ἰαίετ]γ, Κπαίομο., Ἠαρμε!, 

' (ἰπάεεὰ αἲὶ νε Ῥτεευγίοτίαν Όοπι- 
πηεηία{οτβ], ἴακο {πε 86Π56 {ο 6, ''Πανίησ ΟΓ- 
ἀαίπεά Ενοίτ εἰάετβ ὮΥ {πε νυοίθ» οἱ {νε ρεορ]ο.”) 
Βυΐ νε πιοεί Ἰδατηεὰ Ἰπίετρτείετ Ἠανο Ίοησ Τθ- 
1εοιοά Ες Ἱπέετρτείαίίοα ς νήσο] τφπίτες α νθτΥ 
ίγαίπεὰ 5εη56 {ο Ὦε ρΗ{ ΟΠ χειροτον., ---απᾶά 906, 

νησι 5 Γοτριάάση ηλ] Ότο αὐτοὺς {ο]-. πιοτδονετ 
Ἰοψίπα. Τ]οτο {5, Ιπάθθά, πο Ρροῖηί οἩ νΙΟΗ {1ο 
πιοβί Γεαγηεὰ Ἠπνο Όθεῃ 5ο πΙΙςἩ αστοεά αβ (π]ς, 
Ώναί χειρ. ετε αἰπιρὶν ἀεποίος ΄« Πανίπςσ κρ[οσίεά, 
εσπαέ({έρᾳ, πεί. 36ο Ἡαπιπιοπά, ΜΟΥ, 
οἱ {, απᾶ εερεσία]]γ Καπ. Αί 11ο 8αππο ἤπιο Ιέ 
18 σταπίεἁ γι αμίο ππαἰηαίπεγς ΟΓ ή {Πίοί- 
νφωσμα Όνο αρρούιπιρπέ ἵπ ααθβίίοῃ ἶ ποί 

βαπις Εις νι πο Γοτιηαὶ Πουρκίακέίσαί ογ- 
ἁὑπα[ίοπι οἳ α αοππον]αί Ἰπίοτ ροτίοά. Απά, οἨ 
νο κ Ἰαπάὰ, ενα ῬτοἙῦ ων γ. κυρ λοὰ - 
παῖε, αν ο ίοπ ο ποσοιηραπἰθά (ή 
χειροτονία. πμ) ἀ ποί αππονηΐ ἴο ο φο]- 
επι οτάιπαοπ ο α Ἰπίοι ροτίοά, έποτο 18 {ιο Ίος 
Γεπκοη ἴο αρροµε, (18 ΠΙΑΑΥ ἀο), Ενας Όνο οσπ- 
..πί οί [ι ρρορίρ η ρτονίουκ]ν οὐίαίποὰ {ο 
Όνενο αρροϊηίπποπία, Ἠοψονοτ, νο ἱπεροπίίοη 
ο/ Γιαπάκ, νε] οἷν Ἰνοῦν ραγίος πἀπη]ε, ἴακοῃ {η σοη- 
απούσα νῦν να κοἱσππη [αβήησ παπά ῬΓαγοτ, 
νε]ηοἷν αοσοπερα ή ἱπέπισηε, βαση {ο 
αἶνουν Όμαί Ἡ µας, ἵπ [ος Πος]κκἰαμίσαί ογάίπα- 
Ποπ; υή]α, αἲ να «απο ἤππα, κος ρτοβαῦ]ο 
εἶναι νο αἰοπείοη οἳ ἴνοκο ΄. ἀβοτο νοτγ 
παει τοπι νο «ἰσὰ Ῥαμίογαε οἱ α κοπο]! 
Ἱπίοι απο, νο νε]ίανοτη ννοτο ἀῑνίάσά {πίο νο 

Ώνο βοραγαίο οἼαςδςθς, οἱ 6ἰογση, παπά Γιαη. Αἲ 
Ώιο Ροτιοὰ πονν ἵπ ᾳΠθβίοπ, {πο Ργοβυγίετς ρτοῦ- 
αΏΙγ εχετοῖσεᾷ (εί παἰπΙδίτγ, Ιπ οοπ]αποίΙοΠ 
νη(λ Όια ταᾶςς ΟΓ ΡΓΟΓΘΕΒΙΟΗΡ {ο Πίο] {πεγ Ἰαά 
Ῥεεπ Ὀτοισὴί πρ. ΕΒυαί νε, ἵῃ θ ποχί σ6ΠοΓ- 
αἴϊοῃ, 1ὲ ννας Οιοιρῃί εχρεάϊεπί {ῑλαί Ῥγεξυγίογς 
«Ἰοι]ά Ὦο οοπβποά {ο [αίγ βαογοὰά ἀπίίθ6ς, απἀ 
Κερί αρατί {τοπι α]] 5εοι]αγ οσσιΡρα{ΙοΠς, ---- (ι0)11ο]ι 
Ὦ} ια νναγ, οεεαφἰοπεά ἴἶλε ἔννο «αδφες, οῇϐ 61εησ 
απά Γ,αἶίη) Όχεῃ ογαἰπαξίοπι ννοι]ὰ Ὀεσοιης α τησ] 
ΠΙΟΥΘ βοἱεπιπ αΠαίτ, απά {πο οοπ{οτγίησ ο{ 1έ 51ο] 
38 ποί {ο ϱθ6 οοπιπη] {θά {ο αΠΥ Ὀαί {ο ια Πἰσ]εςε 
Υι[εγς ο/ έ]ιε (γε]ι, ννπο 5αοσθεεἆ {ο {λα ἀπίίες 
οῇ πο Αρορ!]ο. 

----προσευζάµενοι μετὰ νηστ.] Ἱ. 6. “« αδίησ ρταγογ 
νι (αδήπσ,) ὑπαϊοίο ]ε]μπίο. 366 Νοίθ οἨ ΧΙ, 9. 

---παρέθεντο τῷ Κ.] '' οοπιπηεέεὰ (ειπα {ο {ια 
Ῥϊνίπο ρτοίθεο(ίοῃ.’. 0 κκ. 32. παρατίθεµαι ἡμᾶς 
τῷ λά καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ. απά 1. Ρεί. 
ἵν. 19. 

26. ὅθεν ἦσαν παραδ.] Παραδ. ἵδ Ἠθτο ΦΥΠΟΠΥ 
ΤΊΟΙΕ ΝνΙ(Ἡ παρατίθεσθαι 5αρτα νου. 22. Βυιΐ ἠλοισ]ι 
Όιο σοποταὶ 86Πη86 ΟΓ {ιο ραββ4σο Ὦο οσμή, Υοῖ 
νγ ει ὅθεν πο (οπιπιθηία{οτς ατθ ποῖ α Πο ρεί- 
Ρ]εχοά. Ἀαγ 6νεΠ ἴἼοδε πηὶσ]ίγ (ἰτοοίαης, Ηθπῃ- 
είοτ, απά Ὑαἱοκη., πουσηί ο ἀῑβιοι]{γ 5ο στοπῖ 
α5 {ο νατταπί ΟτΙσα] οοπ]θοίατο, Τήου ννοι]ά 
τοπ ἤεσαν Ἰθτα, “' Νηθπορ {Π6Υ Ἠαά σοπο.”. Ηονν- 
6νοτ, πο ΜΒ. αβοτὰ πο οοιΠίΘηπησθ; ἴ]ια 
(αγερᾗ 18 απο ἠοπαβ]α; απά (ἶνο ΓΟτΠα 15 ποῖ Ιπ 9ο 
1π νο Ν. Μ, Ἔ]ια σοπιΠπποή τοπάίπσ πιασί ο το- 
ἰαἰπος, απά οχρ]αϊποά απ Τέ ππαγ. Νονν πο Ῥορί 
Οοπηππρηία{οτς το οῇ ορίπίοη Εναί ὅθεν ἵ8 {ο Ὦο 
{ακκοη ΓΟΓ ὅπου το[οττῖηρ Γογ οχαπηρ]ες {ο Μαι. 
χχν,. 34. ᾱ 20. Εχος, κχκ. 560. Της, Ἠοννενοτ, 
επρ]αίπα πολης, απά ἵπ [πο ἆοθν Ὀαί ονπὀο {ο 
ἀπου]ίγ. Τ ἱ9 Ὀοίίοτ {ο ΒΗΠΡΡΟΒΟ α- εἰσπίβοαἰο 
ΤΓάσπαΠΕ, ατὶκίης [τοι α Ῥ]οπάίπσ οῇ ἵννο οκ- 
Ργοβείοπςς α. ᾱ. 1]ιοπος {ιο ᾖαά βρε σοπποπα ρα, 
ἄτο., απά Γγοπι το/ιοπος {ιο ιαά ϱοπο οοπιοπίρά, 
ο. ἶ. ο. νηοτα, οἩ. Ονοίγ ἀορατίης, που Ἠὰ 
Ῥδοι οοπιπποπάσᾶ, Ἠοπάοτ, “« νν]οπος νου Ἠπὰ 
οί ουί, οοπιπποηάρ, ο. "πλήρωσαν ἵδ ννο]ὶ 
ἐγαπα]αίοὰ Ὦγ Νονοσππο παπά Ἰγπκοβο]ά «νὰ 
ῥμ]β]11οᾶ, οἵ ρογ[ογπιοὰ Ίο ἴἶνο Λοτίκί 9 ρα 
{οι νο Ἱπαροτί, Π ἵ σεποτα]]γ {ο ἵνο απ θγκίουὰ 
ο{ αοἴίοπ τουσ] ραµί, απ 19 ππομ]ν κο ἵπ 
πια αΠ{σπ, 

ο. μετ αὐπτῶν,] Ἔ]ο ΟοπιπποΠίπίΟΓ το ποι 
του πηθίος (ο οπκο 8 ΕΥ νο πλοκής 
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λα κν. . Κάῑ τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ιουδαίας, ἐίδασκον τοὺς 1 

ο Η αδελφούς" Ότι ἐαν μὴ περιτέμνησὃε τῷ ἔθει ἸΜωῦσέως, οὐ δύνασθε 

Ἱδιοι.  σωύηναι. 7 Γενοµένης οὖν στάσεως καὶ [συ]ζητήσεως οὖκ ὀλίγης τῷ 3 

Ἠ ΜΗ ΑΔ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβα πρὸς αὐτοὺς, ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλων καὶ 

Ἠαρνάθαν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρες- 

βυτέρους εἰς ἹἹερουσαλὴμ, περὶ τοῦ ζητήματος τούτου. Οἱ μὲν οὖν, 8 
προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας, διήρχοντο τὴν Φοινίκην καὶ Σαμά- 

ρειαν, ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν' καὶ ἐποίουν χαρὰν 

Σβυρτα 4.3. μεγάλην πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. " Παραγενόµενοι δὲ εἰς Ἱερουσαλὴμ, ἅπε- 4 

δέχφησαν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέ- 

ρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὃ Θεὺς ἐποίησε µετ αὐτῶν. ᾿Εξανέστησαν δέ ὅ 
- 3 ” , .. 

τινες τῶν ἀπὸ της αἱρέσεως των Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες 
ω 7 ΙΙ - .. . 

ὅτι δεῖ περιτέµνειν αὐτοὺς, παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόµον Μωῦσέως. 

ιν 6. Ιηδίταππσπία]{γ) ος, {ο ναι, {οί αὐτοῖς. ’ 
ο Ἰπέίοτ πιοάε οἱ Ιπίετργοίαίίοι {5 πἀορίεά ὮΥ 

Όιο Ὀεδί Εκροδίίοίς, απά ἶ9δ οοπβτγπιοά Ὁγ 8ενοτα] 
Ράβεασες οἳ νε Ο. Ἐ.ς Ὀαί πο ΓΟτπιθΓ Β6ΕΠΙΒ 
πἹοτο αρτοθαβ]ο Το ναί ἑο]]οννς. Τη] ΠΥ, Ἠουν- 
6νετ, Ἠανο Ῥεθῃ α ροραία» Ιάϊοπι οοπαρτεπεπάϊηᾳ 
δοί]ι Ίοβθ 86Π56Β. μ 

ΧΥ. Οµπ ινα (πε εἰπαίίοπ οὗ νο Οτο] αἲ 
Ἱδαταδαίοπη, απά οἩ {ο οἰτοιηδίαποςς νο] ]εὰ 
(ο ια οε]ερταίεά Αροξίο]ίσα] ἀθοῖδίοῃ οῇ χα οα165- 
Που τοεροοίΊπσ Όνο 56 οΓ οἰτοιπιοίϊείοι απά {θ 
οἴ]ογ ΓΟΓΠΙΦ οἱ ιο Μοβαίο Τ,ανν, ἄ8 αἱ5ο οἨ πε 
παίατο απά οχίοπί ο{ (μαί ἀθστεε, { ππαςὲ το[οτ πΙΥ 
τοπἆςτς {ο Ἠθοςθῃς. ΒΥΠΟΡ. 

1. τινες] Τ]ε5δε ατα Ειοιρηί {ο Ἠπνα Ώθει 
Απίιοσμίαης, απά ο ουνίκ οοπνεΓίς, νο Ἰαά Γοτ- 
ΠΘΤΙΥ Ώουπ. Εατίδθς», απά 501 τείαἰποὰ απ αἷ- 
(αο]ιηιοπί {ο ἴἶιο Γογπις οῇ να Μοβαϊο Ταν. Αί 
ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς πιεί Ὁς απἀστείοοά λέγον- 
τες. 

---περιτ.] Οἰγοιποίκίοπ ἵν ραῖ {ος νο γ]ο]θ 
ο πα τα] Ίαν οἳ ἈΤοςας, α5 Ὀείησ νο ρτ]ποῖρα] 
οΘΙΘΠΙΟΠΥ, Ὀἰπάίπσ Όνο ροΓ5ος Νο απάετννοπί Τΐ 
{ο ἴἶα οὐβετνάποο οἱ έλα τον, Ἔθει, “ ἰηβδία- 
Ππομ. 

2, στάσεως.] Νο ιεἰαπάἶπς νν]ναί . Ῥεατσε 
οὐ]εοίς, ἴΊιοτο 8 ΠΟ τεαδοή ννἩν 1 μου] πο 6 
γοπάοτοά «ἀἰκκεπδίοπ, ος ἀῑκριίαίοις ΟΓ Πο 
ΒΘ6Π56 {ιο Οοπιποηίπίοτς πἀάπσοο ἵννο ο (του 
οχαΠηρ]ο», αξ ία Υ, Η. Π. 94. οἴἵιοὰ Ὁγ Ὑγακος, 
Ὢ βέλτιστοι, τί στασιάζετε καὶ ὁιαφέρεσθε ὑπὲρ ὀλίγων 
ἡμερῶν ι ο νμῖςἩ Τ ν/οι]ά αάά α πποδί αρροβ!ΐε οης 
{οτι δο]γ]. Ῥοψς. Τ44. Ἑ]οπι, Λόγος κρατεῖ 
σαφηνὴς, τῷδέ γ᾿ οὐκ ἔἕνι στάσις. Απά 80 χχΠ. 
10. πολλῆς δὲ γενομένης στάσεως, κ. τ. λ, 

---συζητήσεως] “' πιαίαα] ἀἰκουκείοῃ,” ος οοΠίτο- 
νοΥΑν. Της βοοπης πησπηί {ο οχρ]αΐη απά ομα]]- 
(ν στάσεως. ὙΝοῖς.. ΜΙαμ., .. ,. Οτίοκς,, απά 
Ὑπίοτ οὐ Ἡ ζητήσ., (οπα βονοταὶ ΛΤ35. παπά 8οπιθ 
Υογείοη, απά [πα Τά. Ῥτίπο,: Ὀαί ννουί τος- 
8οΠ. Τ]ιο ονἰάσοπσο οϐ νο Ὑογδίοης ἴεπάς ἴἶνο 
οοπίτατν ἵναγ. Νοηήης ἵ8 πιο ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΥΛΗ 
{οτ οοπιροµπὀς {ο ϱο οἨαηροά Ὦγ πο κοτίος Ιπίο 
αἰπιρ]ο». Ἠοσίάσς, ζητ. Νου] Ἠοτο ὃς α- ἵογπα 
ποῖ βίτοπᾳσ οπουσ], απά συζητ. 8 γοφιῖροᾶ, ὙΝ η] ς] 
οσσ τσ αἱ νογ, 7, ννησπος 1ἶνο οὐίοτς ἵπ απθβίῖοῃ 
αβΐτιν πο ῥγοβοπί τοπόϊης {ο Ἠανο Όσοι. α[οτος. 
Βυϊ ναί ἵς απ]ίο α σταα[ίους εαρροβίίοη. "Ετα- 
ζον, βοἰ]. οἵ ἀδελφοὶ, ἴἶνο ὈτοίΊντο αἲ Ίατρο, πο Όνθ 

γαροφί(ἱ ἠλουλενία:, 48 ΗαΙΙΗ, βαρρο8ε8. 

5. προπεμφθέντες.] Τη ἵς ΒΥ 8οπιθ τεπάετεά 
“ργαπεκαὶ, εοπιπεκδἰοπεά, ἀε[εσαιεά ; ”'. Ὦγ οἴ]νετε, 
πἹΟΤΟ τἱσι(γ, )ιοπογί[οὸ ἀάιιοῖῖ, «φαί Γογννατά 0η 
Ονεῖγ νναγ :) α πιατκ ΟΕ τεεροοί αβαα]]ν τεπάετεὰ 
ιο οπιπεηί Ῥθ6ίΒΟΠΒ απιοπσ {πο αποϊοηί5; απά 
αναγς 5ΠΟΥνΠ {ο Αγοδίίες, παπά οΓ νν]ςἩ νε Πανθ 
πιοηίίοη Γαγί]γετ οἩ ἵπ Ομ] Βου απά ἵπ νο Ερίς- 
ἠ6β. ΈΤ]ο οἱ ἵ5 ραῖ Γοτ Όνο ῥγοποιπ ἀεπιοπαίτ., 
ἄπά οοπβεααπ!ί]γ νε ραποπα οι αου]ά Όε εἶναι 
νο Ἰ Ἰανε αἀορίεά. ᾿ἘΕπιστροφὴν, '' οΟΏγεΓ- 
εἰοπ.”. Εοτπποὰ οἩ ἴε µ5ε ΟΓ ἐπιστρέφεσθαι, 38 αἲ 
χὶ. 21. χὶν. 10. ᾿Ἐποίουν χαρὰν µεγ., ' οεσαδ]οπεὰ 
μτεαί οφ... Ῥο Ατίειά, οἴιοὰά Ὦγ είς: ὃ δὲ 
Θεὸς ἐποίησέ µοι χαρὰν ὑπερμεγίθη. 

4. ἀπεδέχθησαν] '" Ἠνετε τεοεϊγεὰ γην ἀῑκίπο- 
πο, 8 χν, 27. 

δ. ἐξανέστησαν δέ τινες ---“λέγοντες.] Τ]εψε ποτά 
3τθ 8ο πιαπ][εεί]ν 5. Τωακε΄ς, Οναῖ ρ]αίη τεπάετβ 
ννου]ά Ῥο φιρτίσοὰ {ο Ίοαγη εἰῑαί ην οὔεγ ορῖη- 
1οἨ Ἰμαὰ 6υετ Ώθει {οτηθὰ. Απά γεῖ πιαηγ επη]- 
ποπί Οοπιπιεπίαίοτε, εαπιδ]ίπς αἲ ναί ἴΠεγ 
ΟΠ] Όπαο Ἰαγεηηθες οῇ {ο απειοογ, οἱ ἀροίκίοπ, 
Ρεΐηπςσ πίνει Ῥο[οτο (λα φμεδέίοπ, οτ ἀΙβῆου]εγ, Ἠαά 
Ώδει Ρτορουπάσά, 51ρροςδο ο γνοτὰς {ο ἴνο ἴηοφα 
οῇ νο «ειοίκ] ραγίη αἲ Απῑοσ]ι, τεροτίοὰ Ὁγ Ῥαα] 
απά Βατπαβας. Βαί αἰποαρλ α- ἱταπκίίοι οι 

"ιο οῬ]Ίααε {ο νο ἀῑτεοί ἵ9 οσσακίοπα]1γ Γουπὰ (18 
ἵπ 1. 4. κνΠ, Τ. απᾶ Ίακο ν. 141), γοῖ Ίνοτο Ττ ννου]ά 
νο ροου]ατ]ν Ἰαγδα, απά νο οΏρ. οἳ ἔλεγον, 
νμ]ο] 16γ Ῥτοροφο, ἵ5 Ιπαάπικείο]ο. Ἠοείάος, 
ἐξανίστημι Ὑνοπ]ά ποῖ ο α κα ταῦ]ο ἵθτπα. ἵπ αος, 
νο ἀἰβιοι]{γ 19 απο Γππασίπατγ : Γος αφ 1ο ννοτάς 
ἀνήγγειλαν --- αὐτῶν οππποί Ὀαῖ αἰρπίον Όναί (ση 
ῥαυε απ αεεοιπί οί πο]ιαί ]ιαά Ίνα {ο ἔἶνεπι πι 
Όιε επογοίφε ϱῇ Ειεί πεϊφφίοπ, 9ο ἶνο αἰβιοι[έη τολεῖσ]ι 
ἠγοις 1! ἴἶιεπι έλεγε οου]ά πο Ρε] {ο ὃο πποποπθά. 
96ο Καῑπ., νν]νο τοίοτε {ο α εἰππ]αγ Ὀτουτ εν αἲ Λοις 
χι. 5. Τῆνας αἲ] ἀβιοι]Εγ ναπῖκηος, απά ἐξανέ- 
στησαν Ἠ18 ῥθου]ίας Ρτορτίθίγ, “γεν λογο εἰατιδὰ 
πρ,” πο “τοβθο πρ, π8 Τη πιοεῖ νοτεῖοης,. Τ]ηο 
νοτᾷ ἵς οΏθη α5οἆ ἵπ Τμασγα., Χσπορὴ., απά ἴἶιο 
υοδί υντίίογς, ἵπ Το 8οη9ο {ο είαγέ [ογ0ι Γγοπι απι- 
δκήι, ος καάάοπ]γ. ἜΤ]ο ο αιάσαὶ .. οἩ Ἠθαγ- 
ἵπσ Όνο πιπίίετ Πτεί ρ λα ἀοπ]ν απά 
Ἠπκ{11γ κἰατίοᾷ αρ, καγίηᾳ Εἶναί Τὲγνας ῥτορογ{ο͵ Χο. 
Της αρἰπίοπ,  ἵ ρ[αίη, γνας σἴνοι, ποῖ πα α ἰ 
ακσεπιδίη, οπ]]εὰ Γοτ νο ρτροςο οὗ οοπεϊἀοτίηπα 
Όνο ππαίίογ ἵπ φπδείῖον, Ὀηξ ρτοῦαδ!γ αἲ α ργϊναίθ 
ο” . ον ν- Όναιη οἩ Ολοῖτ '- κ 
πδεοπιυῖγ ἆρποῖεςὰ Ὁγ συνήχθησαν νναβ Ρ]αΐη 
επ, οπ]]εὰ Γος νε ρτρο8ο οῇ ἀεοίαϊ πα ἴνο οπθς- 
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. : 4 3 ’ ’ ω 

6 ἍΣυνήχθησα» δὲ οἳ απόστολοι καὶ οἳ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ 
, - Γ ’ ΄ 3 ι ’ ᾳ 

Ἰ λόγου τούτου. " ΠΠολλης δὲ συζητήσεως γενομενης, ἄναστας 1Πετρος εἶπε νι" δα. 

πρὸς αὐτούς ᾿ άνδρες ἀδελφοὶ, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾿ ἡμερῶν ἆρ- 
, ς Π λ ε.α ο». 1 ξ ᾽ - ’ , 3 » ο 

χἸαΐων ο Θεὺς ἐν ημῖν ἐξελέξατο διὰ τοῦ στοὀματὸς µου ακοῦσαι τὰ 
- 3 ” 

8 ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ πιστεῦσαι. 
Γ 3 ’ 3 -. . 32 ν ᾿ -- ον . . Ρ 

Θεὸς ἐμαρτύρησεν αυτοῖς, δοὺς αὐτοῖς τὸ ΙΠνεῦμα τὸ ἅγιον, καθὼς καὶ Ίος. 1]. ο 
ε- .΄ . 3 ς . .- πο δι] 10 

9 ἡμῖν “καὶ οὐδὲν διέκρινε μεταξὺ ημῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει κα- ἃ 

ς [ή 

Ὀ καὶ ὁ καρδιογνώστης ἓλολτοι. 39.9. 
κα]. 7. 9. 

0: 1. 
εαρτα 10, 49.8δρε 

2». - οὐ 5 

10 δαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν. Ἱ νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν Θεὸν, ἐπι- 1 της το 
-- . . ; ” ω ι » . εξ νὁ 

Φεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν μαῦητῶν, ὃν οὔτε οἵ πατέρες ἡμῶν 
ϱ ΕΡΗ. 2. 48, 9. ” ς ” 3 ’ ή 62 ᾽ ι) . ’ -” 

11 οὔτε ημεῖς ἰσχύσαμεν ῥαστασαι; ἀλλὰ διὰ της χάριτος τοῦ Κυρίου Των, 1, 

εοπ αΏἴοτ ἆπε ἀε]οεταίίοπ. Πεπιστευκότες 5 Ῥατί., 
{οτ Βαὺ., απά πιιδί ὃε {ακοη α[ἴετ τινες ἃ8 ἀείει- 
πι]ηῖης ἴηε 5επεθ. Τε πνοτάς ὅτι δεῖ ---Μωῦσέως 
ατα, Τ {ΠΏ]π]ς, πο ὑπ ογαξίοπε ἀἰγεοίά, Ὀαΐξ ἐπαϊγεείά, 
ας ἴἨευ ατα ἴακθη ἵηπ ΟΠΓ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΥεΓΒΙΟΠ, απάἀ 
Ειαί οἱ Ώοάάτ., οοπβτπιθά ὮΥ {λε ΥΓ. Ρε5οῇ. 

6. συ αν δὲ οἱ ἀπ. Ἱ Τ]αςξ ννας αδεοπιρ]οά 
ν]χαί 5 σα]]εά ενα Εἰγδί οπιοῖί αἲ «εταςαίθπα, {ο 
οουηίεταςί νο Ὀαποεβα] Ἠεγεδυ νΥΠΙοἩ Ἠαά 6ρταησ᾽ 
πρ (οπι ἴ]ιε Ὀϊτετ τοοί οἳ Ε]αγίδαΐσπι, απά ἀἱδ- 
εατοεά νε ἨαΙΠΙΟΠΥ απἀ οοποοτά οἱ πε Ἱπίαπί 
ΟΠατοἩ. ΌΟπ πα ἐἶπιε οἱ Ες οοιποΙ], 5οο Τουνη5. 
Πἱ, ΙΤ] --- 119: οη 115 παίµγε, 8εε ἨΠτίης. 4ε Ὦγη. 
«598. 5οαα. απάἆ λε νυτίίοτς τεζεττεὰ Το Ὁγ Ἠ/οἱ{[, 
Όν Έχε εἰγοωπικίαπεες νΥη]ο] ]εὰ {ο ἴτ, απ {πε τίδε 
απά οἱ νε Ίιργεςη 1 ννα5 πιεαηί {ο οΟΠ- 
{εταοί, 5εε Ὀτ. Ηα]ες ΠΠ. ὅ10. εα. 

---ἰδεῖν περί] Τηῖς, Ὁγ απ Ιάϊοτα Γοαπά Ῥοί] ἴπ 
Ηεῦτενν, ἄγεε]ς, απἀ Εησ]ῖςι, εἰσπίῇες, “ο εση- 
αἰάεγ αδοι.”. Θεε (απί. γΙ. 1]. 

----περὶ τοῦ λόγου] “΄ οοποεγηίηᾳ ἴπε πιαίίεγ 5ροκΚεη 
ος,” ννηίςσ]ι, 45 Ὀτ. Βατίοῦη οὔὈδετνες, Ιπγο]νεὰ ένο 
φιιεκίίοπ». 1. είῖνεγ Όνε (επίί]ες ελμοι]λά Ῥα 
οἰγουπποίκεά. 32. Ἠπείετ νεγ εοι]ά οὔβετνε 
Όνε οαξίοπις οἳ ἴἶνε Μποβαῖο Ἰανν. Τε {οΓπιεί ναβΒ 
πηβνετεά ἀοοίάθά]γ ἵη πα περαξίνε; νε Ἰαΐίετ 
Ραγγ ἵπ ιο α[βγπιαϊνε. Ἔηε συζητήσεως Ἰαφί 
αβΏοτ ππηδί ο απἀετείοοά οἱ ἀῑεραϊαίίοι Ὠδίνεθη 
Όνο Αροείϊος απά ρτεευγίετς, απά {ποβς ΡΕΓΡΟΠΒ 
νο Ἰναά αἲ ενε τσκ Ργϊναίε πιεείίπᾳ ρίνεην ιεῖτ 

{μίοι 5ο Ρροβ/1νε]γ. 
τι ; .- (μοβ Τ]ιε Τπ{ετρτείετε ατο ποί 
ασού οἩ ἴἶπο ϱ6η56 ο{ Οής οχρτοβδίοη. Ῥενετα] 

Όνεπα ἴακο {ο πιεαπ α ργίποϊρίο, “« [τοπ ο 
ῤεσύππίπς οἳ ὕιο (ο 
απθείίοη ννας ποῖ πιπε Κποννη Ε11 τε οοηΥΘΓΒΙΟΠ 
οἳ Οοτπε]ας [ος Οναί 19 ρἱαίπ]γ αἰ]ιάεά {ο ἵπ διὰ 

1. ῬΒυαΐ Όνο ρήτροβθ ἵπ 

στόματος. Απά Όνε οκρτοκείοῃ Ὑγ]] αρροατ {ο 9 
πο { Ίσαῦ]ε {ο ναί ροτ]οά (15 οἱ 14 ΥοἈτ5 Ῥ6- 
{οτα} ἩΓ ννε οοηείἁοτ ναί ἀρχαῖος ἵ9 (45 Ώο Βίεα 
απά Ἰανο κἩνοννη) δή αἰππρ]γ οἱ ναί Ἴναβ 

σγε, ---- νν]νειἼγοτ ΠΙΛΠΥ ασος Ἠο[οτο, 
οτ οπἳγ α [ανν Υθατν; οἱ νήσο] οχαιπρ]ες ατο αά- 
ἀπορά. ' 

στο ἵπ πποτο ἀἰβήου]ΗΥ Ίη ἐν ἡμῖν ου- ντι 
νεο] Όνο 0 οπιποπίαίογν Άγο ΠΙΟ ροτρ]οχοά, 
Ἡ ἵκ, Ἡοψενοτ, Ρτ6ΗΥ πππεἩ αστεσὰ απιοηᾳ Όνο 
Ἰδαγηεά, ναί νς εκρτοκαίοῃ ἵ {ο ἵνα τορατᾶεὰ απ 
α Ηουγαίκπα, πι Ηεργονν (ακίπρ αΏοτ 1 ], ἐν, 
Απά νο Ἡ νι] ο αἱ γα]οηί {ο ἡμᾶς {ζελ, πε 

οὗ κοἰαήση, Ἰονιογος, ἵ ργοσατίους; αππᾶ 
Οήὰ ο6ΕἩΥΤΟπεο ο ἡμῖν απᾶ µου ἵπ [νο απο «ἶφηκο 
νου]ά ἵνα Ἰναγκ]ν, Α {ο ἐν ἡμῖν, Τε (9, πβίοτ αἲ1, δκί 
ποπύσγεά ἵπ ϱΗΥ ΕΟΠΙΠΛΟΠ γογκίοη (οοπβτπεὰ ΒΥ 
Όνο Ἓγτ, απᾶ νε ήσ], “απιοηρκί ον.” Ίο ἡμὲ 
ΠΠΑΥ ντ (ω ἵπ Όνο Ἀγτ, απά Βολοπι, ΥοΓ- 

βἰοη5), νΠΙοἩ ἵς5 ςρργεδςεά {λτουση ἀε]ίσαογ, 5 
1Π ΥΕΤΥ ΠΙΣΠΥ Ρα55ασες ΥΥΗΙΕΗ 1 οοι]ά αἀάιος {οπι 
Τηπαογά. Ἴ1ε Αρορίϊε, α[ίετ π{ἰετῖης 1ε υνοτά 
ἐξελ., ἀοες ποί αὖά ἐμὲ απάἀ κηρύσσειν τὸν λόγον, ἃτο., 
α5 ης πηϊσηί Ἰανε ἀοπα, Όαί οιηῖ{5 Όεπα, απά σῖνος 
Ώπε φεπίεηοθ αποίΏθς {ἨΓη, 50 ἃ5 {ο αγοῖᾶ οσοί]απι, 

8. καρδιογνώστης.] Ἀεε ἸΝοίθ οἨ Ἱ. 24. ΒΥ (8 
Ώνε Αροεί]ε Ππῖς, ἰπαί αοά οαπ Ὀεεί ἀείογπιῖηθ 
το1ιο ατθ ΥΥοτίπγ οἳ Ῥείησ αἀπαϊιίεά ας Ολτὶκίίαης, 
απά Ὑο πο; 8 αἷςο οἨ {1 τἰίε5 απἀ οετοιηοΠ]θβ8 
{ο Ὄε επ]οῖπεά οι {Πθπῃ. 

---- ἐμαρτέρησεν αὐτοῖς.] Τ]ηε 5θηςο (απρετοεϊνεὰ 
Ὦγ να Ππιετργείετε) 86615 {ο ες, “ Ἠαίπ Όογπθ 
{θείίπιοηΥ ἵπ ἰμαῖγ βανοις,)” Ναί ἐεείίβεά Ἠ5 αρ- 
Ρτοβαοπ,”. ΠαΠΙΕΙΥ, ὮΥ σἰνίπσ ἴΠεπι ο Ἠο]γ 
Βρ]τΙ. Μαρτυρέω ΨΙ α Ταίἶνε αἰδο ἱππρ]ῖες α- 
τοιγαβίε {65ΙΙΠΙΟΠΥ. 'ΤΗἱ5 εἰσπὶβοαίίοη 9068 ἶπ 
Τακο χὶ. 48, απά οβίθη ἴἵπ {πε Ο]αξείσα] νντ!ίες. 

9). οὐδὲν διέκρινε] “' ιπαάθ πο ἀῑδίίποιον,” Α 
τοππατ]καῦ]α Ιάΐοπα, οἱ ννμὶο {πε Οοπιπιοηίαίοτβ 
πἀάπος ΠΟ αρροβίϊο ϱχαπΠρΙθ. Ἔ]α Γο]]ονίης, 
Ἠονγενετ, νη]ο]ι Ι Ἰαναο ποίεά, ον] εαρρΙΥ νο 
ἀεβείεπογ. ἜΤ]αογά. 1. 49, Ἱ. διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι. 
Ρἱοἆ. ΒΙΠοΡ. αρ. Αίλεῃ. Ρ. 209. οὐχὶ ὁιακρίνας τὴν 
πενιχρὰν ἢ πλουσίαν. ΒΥ τὰς καρδίας ἃΤτο ἀεποίεὰ, 
ποί [πεῖτ πιὐπάς, Ὀσί Ειθίγ φομ παπά οὐπςεἰεπορα : 
Ώνοβο Ὕνθγε φαποβοά Ὦγ νο Ἠο]ν Μρίσί, απἀ 
ρυτίΠεά Ὁγ νο ρτθαί (ταῖς οῇ ιο (αοβρε]. 

10. πειράζετε τὸν Θεὸν] Ἱ. ο. “' ἵτΥ νο ΓογΏθαταποθ 
οὗ οοά, Ὁ} ρετνετεε]γ τοβὶκίίπςσ Ἰς νυν]. ο 1 
Οογ. κ. 9. καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐπείρασαν. Ἠου. 
Η1. 9. απά οΏεῃ ἵπ να Ο. Τ., α5 Εκοά. χνι. 5, Τ. 
ΒΗΟΠ ἵ8 Ίνα Ππτετρτείαἴίοη ο βομ]οις, Τοχ. 5 νν]]ο]ι 
18, προπ ο ννλοῖς, νο Ὀορί {οαπάςᾶ, Ονοις 
ΤΙΑΥ Ὦς 866Π Ιπ Ἠθοθῃβ. ΒΥΠΟΡ. Αί ἐπιθεῖναι 8.0. 
ὥστε. 

11. ἀλλὰ διὰ --- κἀκεῖνοι.] Ἔ]οτο ατο {ον ραβ- 
βαρος νο], υν ιο αρροαταηοθ οῇ ρ]αΐηηςς, 
ἵπγο]νο πποτο ἀἱ [Πο] γ Όνπη Ες: αδ πιαν ο ἵπαμ- 
πεί οπα πο νατίείγ ο 8οηβο8 αρθίρηοά {ο (ο 
γγοτάς Ὦγ Οοππππθη{α{ογς. Απά πο Νοπάςγ; δἶπος 
ἡμεῖς, ἴπουρ]ι οοπορα]οά ΤΠ πιστεύοµεν, παπά κἀκεῖνοι, 
ατο οπραῦ]ο οῇ Ροίπσ αρρ]οὰ {ο ἀἰῃοτοηί ΡΟΓΝΟΠΝ/: 
παπά ο ορ. αἱ κἀκεῖνοι ΠΙΛΥ Όο β]]οὰ πρ ἵπ νο 
Ὑαγς, Το 1ου 9 ΒΥ βοπιθ το[εττεὰ {ο ἴἶνο 4ρον- 
{1ο Ῥοΐοτ απά απο; Ὦγ οποτε {ο 1ο οπ/ή. 
Λείβιργ πιο]νοᾶ, Ἠοννονοτ, σα ὃς ππηίοά, Ασαίΐη, 
κἀκεῖνοι ἵψ το[οττοὰ Ὦγ 8οππο Ὁ οἱ πατέρες; Ὦν οἵἡ- 
οἵν, {ο αμ! παπά Παγπαδας: οί], ἵ οοποσίνο, ογ- 
τοποοµε]γ. ἴ τς, Γ ΟΠ, ρ]αΐπ Ὠναί 1ος απιά {ποχο, 
νιμίο] ατο απ ο{σα], Πηκ! ἀσποίο πο οίνου (να 
νο βπΠΠΟ ΡΟΓΜΟΠΑ αν αὐτοῖς (1. ο, νο (ση (οκ) απά 
ἡμῖν, επ τατ]ν από λοι{σπ] αἲ νου, Ὁ, απ ἡμῶν απά 
αὐτῶν πίνει, Ὁ, παπιο]ν νο «ζειρία]ι παπά Όλο ἡρη- 
ο εσπμεγίκ. Αραΐπ, ἴνοτο ἵν, ἵ αρρτο]ιοπὰ, αἲ- ὃιὰ 
τῆς χάρ. ο. νο αι ΠΙΟ εΠρ. οἱ µόνον 

η) 
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Γησοῦ Χριστοῦ πιστεύομεν σωῴηναι, καθ ὃν τρόπον κακεῖνοι. Ἔσι 3 

γησε δὲ πᾶν τὸ πλήθος, καὶ ἤκουον Ἠαρνάθα καὶ Παύλου ἐξηγουμένω» 
ϱ , ς ᾽ - 

οσα ἐποίησεν οὁ Θεος σηµεία 
{Βαρτα 12. 17. 

3 ’ εΣΡει.1.1. φοὶ, ἀκούσατέ µου. 

ν Απιοφθ, 11, 
11, 

ταῦτα ἀναστρέψω καὶ 

96ο Ίμικο χν]. 10. Αί κἀκεῖνοι Όνο ἴτις ρταπι- 
πηαί]σα] ερ. ννου]ά ο πιστεδουσι. ΒπΙ, απποπς 
νο οἵ]νετ ρεοι]αγ]ἶος οἳ ἀιο Ηε[]οηί]ςίίο 5ίγ]ο, 18 
ἐαί οἩ αποπια[οµ ο[[ἠραίδ; 35 Ἰθγο ΟΓ σωθήσονται. 
Ἐἰπα]]γ, ιο ἀλλὰ ἵ8 αἀυεγκα(ίνε (απβννετίης απ΄ οὐ- 
Ιοοοπ), απά αἰσηίῇος {πιὸ, πα, ψεα, α5 ἵπ 2 0ο. 
γη, Τ. ας ννο πιαγ τοπάσγ: “΄γαα, ΡΥ (πε ρταςθ 
οῇ ος Τ,οτὰ ὀεβας (Ἠτὶδί αἱοπο ἆο νο ἰταςδί να 
᾿ΑἨα]] νο 5ανες --- ἵπ ΥΙΟ] βαπηθ ν/αγ (ΕΥ ἴοο πτο 
αἱοπο {ο Ὀο βανοά.. Το ὑπ[εγεπεε 15 οΏνίοις, απά 
Όετα[οτο 1εβ {ο ο ςηρρήιεά, ---- Ενα α Οπσ 5ο 
υπἰπηροτίαπέ {ο α]ναίίοη αφ νο οὈβετναίίοπ οἱ πο 
οδτεπιοπίθς ΟΓ {ο ΝΤοραίο Ταν οασ]έ πο {ο Ὁθ 
οχποίεά [οπι νο (4επΗ]ε οοπνοτί. Τ]6 ἴταο 
τοίοτοποθ Τπ 106 απά {ιο να α]οπο τικαςνν-- ο ΡΥ 
(ρουπιοπίας, ἨΗαπηπα., ΜΟΥ, Ὠοάάτ., Α. 01ατκο, 
απά Βου. 1ο κοηίπιοηί Ἰθτο 15 ἴ]νε νετΥ 5αππθ 
38 ἐμαί ἵπ (α]αί, Π, 10, 16. Ῥοπι. 1. 90. 

Ἠετο 1 πππβί ἴακο οσσαβίοη {ο ποίῖσθ (ο αὐ]α 
ἀἰκοικείοῃ Ὦγ Ὀτ, Ἠα]ος ας {ο ἴἶπο πια ννηοη {πα 
οοπἀποί οϐ 8{. Ῥεΐετ, οπ αποίμετ οσσαθίοη, ΝνΠ]ο]ι 
ἀγανν οτί] βαο]ι 8ονογθ τορτοβαίἶομ Ποπ Βὲ. Ρα01, 
Γοπ]]γ {οο] ρ]ασθ. Ἠε βἰνοννς (αῇοτ Βαρπασο), ἵπ 
α πηοδί οοπγ]ποίησ ΠΙΔΠΠΟΣ, αί Εἷ5 (ογσ]νθγεαἴἶοῃ 
αἱ ΑπίΙΟσΗ ν/αβ ποί (ποσοτάἶπρ {ο οΟΠΙΠΠΟΠ ορΙπ{οῃ) 
α/ῇγεγ ἴἶνο ερθοσ]ι αἱ νο (ομποί] αἲ ὀογαδα]ετη, Ὀαί 
Λε[ογε Τε, 15 πππΟ] αδ Γοιτ ος νο ΎεαίΒ, απά 5ο 
οατ]γ α5 ιο πιο οἳ Ηοτος)ς ροτ5εοιίοη, ΊΝΊΘΠ 
Ῥοΐοτ Πτδί ννεπί {ο ΑπίΙΟσΗ, Α. Ὦ. 44: Λοῖς χα. 1Τ. 
απά ννας {ποπ Γο]]οννεά Ὁγ Ῥαα] απά ἨῬατπαβας, 
Λοίς χι]. 205: ὮΥ νΥμίο]ι νο πιαγ οοπβ]άοτ Π5 6ρεεςσ]ι 
οἩ {ο ρτοβεπί οοσαβδίοῃ α5 α ραβ]]ο τοσαπίαποη οῇ 
5 Γογππογ ττοτ. «« Π πιδέ (984Υ5 Βακπασθ) ανα 
{ακοεῃ Ῥ]ασς ῥο[ογε ή 0 οαποῖ], οἴθγν]κο Ῥείοετ 
πι]σηί ανα ορροςθά {πο απλογΙγ οὗ ἠνοῖτ Ίλρεγεε 
35 α αμ{ο]ά ασαϊἰηβε {ο αἰίασκα οῇ νο ο πάασίσοτα, 
Ἰπάσες, ποίλίπσ Ρ{ ἶνο πποδί απἀσπίαῦ]ο ονἰάσποο 
οου]ά Ἱπάασς 5 {ο β4ρροφο ννηαί ννου]ά ο ογνν]κο 
ϱι0]οοί νο ποβ]ο-ππ]πάσά απά αἰταϊσ]-(ογνναγὰ 
Αρορί]ο {ο ἴἶνο «Ἠατσο ο) ἴα πιοδί σ]ατίης ἵποοῃ- 
βἰδίοπογ οὗ οοπάοί νν Ην 5 ον ἀοσοίτίπο. 

19. πλῆθος.] Ίο ννοτὰᾷ ἆοοα πο Ἠθτο αἰσπίιν 
πιο, Ὀαῖ ακκοπιδίη (18 Τκο κκ. 1. απά 
ο)5ονν λετε) οοπβΙςίίπσ οΓΡοΓΒΟΠΑ οοηνοποά Γοτ ο 
αροο]α] ριγροβο οὗ σοπεἰἀοτίῃσ πίς απολίίοι.. Τη 
Ραβεασο ππαγ Όο (οθ]γ τοπάστος, ' ἸἼνοτοαρο (ο 
παβοιπῦ]γ αἲ Ίατσο Κορί α τονοτοπ{]α] εἴἶθησο, απά 
Ἡείοποά {ο αι] απά Βαγπαθας ννμ]]ο τουουπήπσ,) 
ἁο. ἸΤ]ιαί ννας ἆοπο ΓοΓ Όνο ΡΙΓΡΟΡΟ οΓ οκίαδ[ήκ]ι- 
πς νο [ιοί οἩ νν]]σ]ι ἴἶνο ναλ]ά1ίγ οὗ Ροίετ)ν το- 
εοπίηµ τορίοὰ, 

15. ἀπεκρίθη] “« αἀάτοαφοἆ [1ο αβεοπηρ]ν]. 
14. καθὼς] Τος ὡς, Ἰνονν. Πρῶτον ἴψ πο κο] τοή- 

ἀετοὰ αἱ ιο ᾖ[γαί, Ὀοσπαφο πας πια] «οοπῃ {ο 
ΤηΘΠ αἲ νο Ἡοσίηπίης οῇ Ώνο Οορρο],  Ἀθο6 Νοῖο 
οἡ ν. Τ. Ὠοδάν. απά όοννο, νο] (απε]αίο « μγαί.] 
Ἐτισκέψατο λαβεῖν, ἃτο. Α Ῥοπάῖης ο{ εννο οἴπακον 
ἱπίο 9/6, ΓΟΥ ἐπισκ. τὴ ἔθνη (ὥστε) λαβεῖν ἐξ αὐτῶν λαὸν 
ε.τ.ό.α. Όπ ἔπεσκ. κου Νοῖς οἩ Τ ακο 1.68. ᾿ἘΕτὶ 

Δ 4 - ” 3 ”- 
καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσι δι αὐτῶν. 

Γ Πετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος, λέγων ' ̓ἄνδρες ἀδελ- 13 

 Συμεὼν ἐξηγήσατο, καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπε- 14 

σκέψατο λαθεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ τούτῳ 16 

συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται" Μετ ὰ 16 

ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν 

. ὀν.α., . Ἡ κκ Ῥθατ ντ σσ απά Ὦο σα]]εὰ 
ἴ5 ρεου]ίατ ροορ]ε, ὮΥ ργο[ερκίηρ κ Εε]σίοη.”) 
ή ---1Τ. Τ]μς ον -- --- 18 εἳ . ιο 

ΤΙ ΧΧ., νι νο Γο]]ονιίπς απἰπερογίπηῖ νατίαίτοη». 
Μετὰ ταῦτα 18 αβεὰ {ΟΥ ἐν τῇ ἡμέραᾳ ἐκείνῃ, ἵο ρῖνθ 
[πο 86ηδε ΠΙοτθ ο]θατ]γ. ἡώσηρζέω 8 εαρρ]εά, 
νποας. ννουξ απγ ἐπίπρ οοτγεβροπάϊπᾳ Το 1 ἵπ 
Όιθ οκ γ στ” στο ο Τε πεχί οἶπακθ 
19 εοπιρτεςφεᾶ, Ὁγ Ῥ]επάϊπᾳ ἴε ἔννο ρατί5 οΓα ρατα]- 
Ἰο]ΐκπα πίο οπς6. Τα -ας καθὼς αἳ ἡμέραι τοῦ 
αἰῶνος απο οπητεά:; απά νι Γθάδοῃ, βἶπος ΕΥ 
πιακο ΠΟ φθηκο. Ίῆιο Τγαπε]αίογς ουσΗί ἴο Ἠανθ 
86ο {]ναί (λετε ἵβ πη 61118. ο 1} αἲ ου. Τμουρῃ, 
ἱπάεεὰ, 9) 1Ώ13 (οσουττίηᾳ ἴπ λίοι, να, Ἡ4. 
απά 15. ΙχΕΙ. 9.) ππαγ ανα Όεεῃ οοηφ]ἀετεά αξ α 
βοτί οῇ αἀγετυ, Ἐἰπα]γ, Όλο ννοτᾶς τὸν Κέριον ατθ 
ποί [οαπά ἵπ να ΙΧχ, αἳ Ἰεαδί ἵπ νε Ἠαβῑσαπ 
ἴοχί,. Ὑοϊ ἴποτο 19 πο τε] ἀἴβδογεραπογ, εἶπσθ 
1 15 Ἱπιροβείρ]ο {ο 5αρροςθ νο αΏογθ {ο ς ο0ύ- 
τοςί, ἴ1θ 8θη5ο Ῥείηρ ]εΏ 5ο πιφοταδ]γ Ιποοπηρ]είο. 
Τ]ιε ΑΙοχαπάτίαν {οχί βαρρ]{θΒ τὸν Κύριον, νΠ]οΒ 
19 πἀορίεά ὃν ΑΡρ. Νεννο, α5 τερτεβεηίίησ (ἶνε ἴταθ 
τοπάΐπᾳσ οῇ ἴνε Ἠεύτενν (οχι. Βυπί τακβ]γ: [ο 
Όνετε «απ Ὦ6 Η]ε ἀοαθέ ενας 1έ 19 [τοπ νο ππαγ- 
ρῖη. Απά Όνε οοπ]θοίπτο οΓ να Ἰοατπεά Ῥτε]αίο 
Οναί ν Ὢν ννας Ἠαησες Ἰπίο ΤΩΝ, Ἠοννθνετ ἵπσεη- 
1ος8, πας Ὃδ ῥτοπουποεά υπζουηά σα, παπά 18 
πεσαεἶνοά ὮΥ τὸν Κύριον πο Ὀοῖης Ὀτοισηί ἵη πΏογ 
κά. Ι Ἠανε πο ἀουνέ Όναξ Όνο τοαδῖης οὗ νο 
Ααάῑπε, Ῥαε]ιοπι, απά ρεγ]αρς βονεγα] οἵ]νοτ οορίο8 
οῇ νο Βερί., τεργεβεπίς {να (τας {οχί; νἱπ. ἐκδη- 
τήσωσί µε. Τ]6 µ. Ὑνας «πησοά Ἰπίο α µ, απά ᾖχο 
ε πΌφοτυθά ἴῃ οι. Τῆ6 τὸν Κύριον ΟΕ 8ε. αππος νναβ 
α ρ]οβς ΟΠ {6 µε, απᾶ ρογηαρς Ἠαά αἲ απ εατ]γ ρο- 
τιοὰά οχρο]]εὰ ενα (οχίια] τοπάίηῃ ἵπ 8οπιθ Μὸς, 
Αί πηΥ ταῖο Τΐ νναβ αἀορίεά ὃν 8. αππθς, 5 πιακ- 
ἵης Όιο 8εηςο γεί οθατοτ. ΒΗ11 νθνοεη 1ο Βερε. 
ονεῃ {ης οπποπάσς, απά νο Ἠεῦγενν, ἴογε ἵς απ 
ἱπιροτίαηί γατίαίοη. Οοτγοαροπάςηέ {0 ὅπως ὧν 
ἐκζητήσωσιν --- ἀνθρώπων ἵ8δ ΥΝ ΩΝ σσ ] ο. 

ΤΝ. να νου πΙΣΥ Ροβ8ο8ς (νο γοκίἆσο ο 
οπι..Βυῖ Οναί πππκος ειποὶι Ὀπά «οηπδο (ογοη 

πθίοτ αἲ] Ελαί Ἠοδθηπη, Ἠπα ἆοπο νυν 18) γοτο οππ 
ῶς πο ἀουυὲ Εἶναί εἶνο ννοτὰς αγο οοτταρί. Απ ή 
βηρρίοίοπ ἶψ οουπίοππηοσά Ὦν Όνο τοπιαγκαῦ]ο 
ναττ, Ἰοο., ποπο οὗ Όνοπα, Ἰοννδνοτ, ἰνίης αΠΥ 
αἱ. Τ]ο οοτγαρίίοη 8661ΠηΝ Το ὃς απ[οτίος {ο (νο 
Μπακοτειῖο τοσθηκίοῃ, ππά χο ἴτας τοπδίης ἶς, 
ἀοα δέ πο, νν]νας Γαλ εαρροφθὰ, [ο ΩΝ 1. 
ἴο τοπ ον 19 ΥΤ., ππά [ος ΓΥΊΝ ἴοτοὰ ην. 

Βωΐ, {ο ἵπγη Γγοπη ννοτάς {ο Ἠπίησς, ἴὲ ἶ ποῖ της, 
39 8οπιο ἰπιασίπο, ἴαῖ νο Άροεί]ο α (ο 
Όνο Ῥαββασο {ο Όνο ργορασπίίοη ΟΓ 01 (0οερο] ππιοπσ 
Όνο Ο6π]ο8. Τη Ῥτορ]οί Ἠϊπικε]ῇ ἀουί]οςς 9ο 
πιοπηί ἰἱ, ----αἲ Ίοαλέ, ἵΓ Ίο θα]1ν οοπαργο]οπάεὰ νο 
βοη8ο ο) Όνο ργοὐἱοίῖοῃ Ίο Ίνας ἱπερίτεά {ο πιακο. 
Ναγ, οὖΥοη Όλο κοορίἶοπ] Ἠοβοηππῃ, πάπα ἔς, “Ωυο 
Ἰὴο ρο]]οσίτ να{θς η) ο απί απιρ/ίογα οἳ ππασ- 
πβεεπάίογα, Ύπαπα αξ Ἠϊακία ἵσπιροτο, αιί Ρον 



ΑΟΤ5 ΟΗΑΡ. 

᾿4αυἲδ τὴν πεπτωκυῖαν 

Χν. 16--- 920. 691 

. 3 
καὶ τὰ κατεσκαμμµέγνα αὖ- 

- 3 ’ 9 3 ή 3 ’ - 5’ 2λ 

Πτῆς ἄνοικοδομήῆσω, καὶ ἄἀνορθωώσω αυτην οπως ἂν 
΄ 3 ’ , 

ἐκζητήσωσιν οἳ κατάλοιποι τῶν ανθρώπων τὸν Κύ- 

ριο”, 
.. / ω 3, 3 3 [ὁ) ο , η 

καὶ παντα τα ἕἔὔθνη, ἐφ οὓς ἐπικέκληται το 
”. ’ 3 3 3 ΄ Ξ Π ’ ς . - ω 

Όνομα µου ἐπ αυτους λέγει Κύριος ὁ ποιων τανυ- 

Ἴδτα πάντα. 1 Τηῇ5. νοτ. 99. 
Τν 32 3 α αἱ ιό Γ υ) Θ - , Λ 3, 2 

ὥστα απ αιωγος εστι τῷ Σῷ παγτα τα εργα αυ- ου ο 

- ψ ο. - Ν ο. ω ” ῃ - Β ; 1,ον. ὃ. 17. 
19 του. «ιο ἐγω κρίνω µη παρενοχλεῖν τοῖς απο των ἐθνων ἐπιστρέφου- ἁ ιτ. 14. 

Βευιι. 12. 29. - ῃ , ο, 2 π - αν μκά - νν κ 
90 σιν ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἰ ἄλλα ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ απέχεσθαι ἀπὸ τῶν 10οχ δ. 1, ὃν 

10. 14, 90, 91. 3 ’ - 3 ’ λ .) Π ν . η 9 - ᾱτ 

αλισγηµατων τῶν εἰδωλω», καὶ τῆς πορνείας, καὶ τοῦ πνικτοῦ, καὶ τοῦ 1 Τ]οςεά ἡ. 

τοάἹἕαπι ο Βαυγ]οπίσο εκἰ]ο, απέ Ἠγτοαηπί {επῃ- 
Ροτε, ἱπιρ]εία οεπβοτί ροββιηί.” 

---σκηνήν.] Ἔ]ε υνοτὰ ρτοροτ]γ ἰσηίῆες α ῥοοί/ι 
ος Ἠαῖ, Όαί οππθίῖπιος ἀεποίεά α Ρεγπιαπεηί /ισµςο, 
απάἀ βσιτα(ϊνε]γ α Γαπωίη; απἀ, ΝΠΕη αρρ]ίεὰ {ο ἃ 
τομαὶ [απαϊ]γ, 15 τείση ο: Κἰπσάοπα. Κατασκάπτω 
να οΠθη αςθά οἱ ἴπε π{{ετ ἀεείτασίίοη οἳ Άοιςδες 
οἵ εἶμε». Ἀεε Βρ. Β]οπι[. οἩ «δοεβγ]. περ. 46, 
νο (45 ἆοθ8 αἱδο ο αἀάμοςς ΠΙιαΏΥ ΘΧαΠΙ- 
ΡΙες; μκη - ποί οπο Όπαί εχαο()Υ βα1{5 ἴε Ργεδ- 
επί πςο. Τε {ομονίησ πιαΥ {πετείογθ ΡΙΟΥΕ ας- 
οορίαθ]θ. «λίαν Υ. Η. χΙῖ. ὅχ. τὴν πατρίδα κατῴ- 
κισε κατεσκαμµένην ὑπὸ Φιλίππου. 
--- ἐκζητ. τὸν Κύριον.] Τη Ρηταςε Ὥθτο απά αί 

΄Ῥοπι. Π. 1. Ηεὺ. κὶ. 6. εἰσηίπες, ὮΥ απ Ἱπα]ίαίΙοηι 
οἱ ὕιε Ηεῦ. 2 οἱ ΠΠ) ΩΝ ὦ ῶπ, ἴο εαγηθβί]γ 

εθεῖς, {οί {9 ριτροςε οἳ ρταγίηρ {ο, απά βατνίησ 
Μπα. ἜΓ]ῆε κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων 5 οχρ]αϊηθά 

ιο τὰ ἔθνη ἵη πο πεχί οἸαιβδθ. Τη ἐπ αὐτοὺς 
το 19 α Ηεὺ. ΡΙεοπᾶρηῃ. 

18. γνωστὰ --- αὐτοῦ.] ΊΤΊετε Ία5 {ο πιαπγ Οοπῃ- 
πιεηίαῖοτ» αρρεπτεά 5ο πιαςἩ αὐταρίηθςς ἵπ λα 
Ἱπιτοάποίοπ οἳ 115 γεπηατ]ς, 45 {ο γδφα]το ΠΠΠΟΗ {ο 
Ῥ6 επρρ]{εἀ, ἵπ οτάετ {ο απ]{θ {16 υνοτάς ἵπ α ο]αίπ 
ος τεπβοπίηπσ νι νε Ῥτεοεάίησ. Το τοπιεᾷγ 
ν/η{ο], 8οπιθ Ρτορουπά πογε] Ιπίετρτείαίίοης; απά 
οἵποτς πνοσ]ά ουί οί ιο ννοτάβ ἐστι --- αὐτοῦ, απά 
πῃίτθ γνωστὰ ἀπ᾿ αἰῶνος ΥΥΙ ἴἶνε ρτεσθά!ίησ. Βιί 
Όνοτθ 15 ΥοτΥγ Πέ]ε πα ]νοτίγ {οι εἰίλετ ἠπίεηργεία- 
Εἶσπ; απά πο οαπεεἶπς 19 πεσανεὰ ὮΥ Ρο ελα 
Ἠεῦτενν απἀ Βερί. Βεείἀθ», »αμροκίπς ἴἶνε ν/οτὰς 
αναγ, Όνεη εοπιε(ίπς {9 ποαπίΐπς ; απἀ γεί 80ΠΠ6- 
ὑήπς νν]ο]ν ννου]ά πενετ ηα νε Ώ6εῃ {ης καρρ]]εά. 
Τη {αοί, ἴθ νεΓ96 866ΠΠ5 ΠΘΟΘΒΡάΓΥ ἆδ α Μπίς 1η ο 
οἰαίη ος τοαπκοπίηςσ; απά Οιοαρ]ι Τέ ὃς Ππίτοάιοεά 
-- »Υεί Τε 19 ΊΠ α ΠΙΠΠΠΘΓ ΥΘΓΥ αστοσαῦ]α {ο 
ιο ο ἱἴομίοίήο απά Βοτίρίητα] θίγ]α, νν]ήσ]ι ἀθα]ς 
πππο]ι {η πεἩ ακἰοπια({οπ] βοηίθησθ». ΟΥ. (α8 
ΤΙ Ἠανο ρτονεά ἵπ ἨΏεοεῃβ. 3γπορ.) ορτίπ!ΠΙΥ τοαὰ 
Όνα ννοτᾶς; απά {ο ϱθη5ο (Ίν6Υ το ΠποπηΙ {ο ο0Ι]- 
Υ6Υ εεεπῃς ἴο ὃο ή: σά {ς ἱπιπιμαδίο. Πε 
Λαῦι ἁρίεγππρά Γγοπι αἲἰ εἰεγπί{ (10 έιαί ένο Είπσ 
{κ ποί α πονείη) {ο [οωπά α αρἰγίπα[ Κἰπσάοπι πο 
αο]ηεἷι πιοί οπή «ριρα, διά (άοπ[[ον α]ιαἰ{ ο γεορίεά. 
μας νο κοορο οἱ 1ο νεγεο ἵ9 {0 6πσταῇ οἩ. νο 

οπου οἵ ἠνο οοηγετείοη ΟΓ ιο (ομή]ου 
νι αποίεπί πδοίο α τοβοσίίοη ος Όνε ρίθ- 
εείσπσο απἀ ρτογίάρησο οί Ωοὰ, 

19. κρίνω] Τ]νο κσηκο {9, ““ Ἱαάσιποπι 
οτ νο θά | ὰ, 5ο Τη - πίοη [οη Όνο .- ψ. 
ενά, ἵν., 60. ὡς ἐγὼ κρίνω. απᾶ 1ο Γαίη Ίνα ο ΝΕΟ, 
Μὴ κο «το μῖναο Όνοπι πο ππο]ομίαίοη.” 
Τ]νο παρὰ ἆἄθεν πο, 15 ΠΙΑΗΥ (ΠΟΥ, Ἱππροτί ««1η- 
πορεκαγή η," Ἐαι οσαΐεκοον νι ιο ἐν απά ὀχλ., 
{ο πιακο αρ Όνο κομας, Ἠκοσιην {ο ὃς α ρορΗ]ατ 
{οτπι οὗ εκ π, απά νο οπ]γ το οχηπη- 
Ρίο εἴιοά ὮΥ νε ϱ οπιππσπίαίογν ἵ Αττίπϐ, Ερίοί. 

. 

1. 9. Μηδὲ παρενοχλήσῃς τοῖς νέοις, μηδὲ τοῖς γέρουσι. 
ὧ6ε Ηευ. ει 16: ω . 

20. ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς] ““ἴο ἀῑτεοί ἴπεπη ὮΥ Ιεί- 
{ες, 5 Αεῖς κχἰ. 20. Αί τοῦ ἀπέχεσθαι νε ἀεπῖῖ. 
15 ἀερεπάθηί ΟΠ ἕνεκα απἀετείοος, εαινα]εηί {ο 
ἵνα ἀπέχωνται. Βαΐ ἴο αἀνοετί {ο {Πε ραγςμίαγς 
ος {με ρΓολΙΏΙ{1οἨ, τῶν ἀλισγημάτων, ὅτο.; ἴἶιθ {Θγπι 
ἀλίσγημα 5 Ηε]]εη]δίῖο, απά ἀθετίνες {ΓοΠ1 ἀλίσγειν, 
{ο Ρο]]αΐε. Ποιο ἠλαί φἰση]βοσ{ἶοπ αγίθες {με [,οχ- 
ΙοοσταρῃθΓς ἆο ποί {6]] 15. Ῥετπαρς 16 πιαγ Όθ 
ἀθτίγεά {γοπα ἀλίζω απὰ ἁλίω, ἴο το]], ννλίοὮ 1π α 
ηθυίΘΓ 8ΕΠΒΘ ΤΠΑΥ Ππεαῃ {ο το]] οπ65 56], 1. 6. {ο 
τοαίίοιο. Απά Ώχεῃ, Ὦγ αἩ 6Η5Υ ἰταηδίομ, (Ρεί- 
Ἠαρς ὉΥ α πιείαρµοςχ Ὀοτγουναςά Γγοπα διοίπε, 566 2 
Ῥεί. Π. 22.) 1 τηαγ ἀαποίε {ο δα//εΥ ρο]ἰιωϊοπ. ἛῬ6θ 
Όιαί αδ 1έ πααγ, Ροί]ι Τ{ απά έλα Ποπ αγ α5ες αἰίκα 
ο ριγείσαἰ απιἀ πιογαὶ ἀεβ]εππιεηί, εδρεοῖα1γ (ας 
οϐ ἰοίαίγη, α5 ἴἶε στοαίο»ι. 6ο Ώπη. 1. δ. Ἐς- 
ο]Η5. κ. ὁδ. Μαι. 1. Ἱ, 1δ., λετε {λε 5α0]εοί ἶ8 
πιθαί οΠοετεά {ο 14ο]. Ἠετοα, Ἀούνθνετ, ἴο ἄείει- 
ππῖπο ἴ]θ 86Π89, {ηθ Υννοτάς τῶν εἰδώλων ατα ας. 
Νου (ποισὰ ο υνοτά πιὶσΏί ἀεποίο απ ρατί]οὶ- 
θες ἵπ Ιάοἱαίτγ, Υεί πο ρᾳβδασο5 οῇ Ώαπ]ε] απά 

αἱασλί (νήσοι ννετο ρτοβαῦ]γ Ιπ πο τηϊπά οῇ ιο 
Δροβί]ε), αδ νγε]] α5 {πο αποϊεηί σ]οβ5ο5 ΟΓ ΗΕεΒΥςΕΠ. 
απά Φαἱά, ({οτπςά, πο ἀοιδί, (Γοιη πο θατ]γ Θο]ο- 
Ηαςίς), ἀείοτπιίηο 1έ {ο Ὦε {ιο εα(ὗισ φ πιοαί ο[Γε)- 
εἆ {ο τ4οἱς, ποῖ ΠΠετε]γ ἵπ ια {οπιρίος, Όαί 6νθη ἴ]ιο 
Ρρατο]αδίηςσ οῇ Π [ος δα, ΊΘΠ 1 να ἴακεν [ο 
βαΐο Ιπίο ια ρ)/ίο πιαγΚεί. Ἐος, γνθ Ἰθαγι {οι 
Ώιε Ῥαββασες οἶίοά ὮΥ νε Οοπιπιθηίαίοτς, ναί 
ΑΠΠΟΠς να (αεπΗΙ]ος, α[ἴοτ α νἱοίίπα Παὰ Όσοι βαοτ]- 
Ποες ἵπ (ἶνα (οπαρ]ε, απά α Ροτί]οἨ Ἠαά εοῃ ρίνοι 
ἴο Όινο Ῥεϊορίς, απά βοπδ πιο αποίπογ οπίεη ὮΥ 
Όνο οὔετοτ απά Ἠΐ5 ΓΓιοπάς οἨ ιο 8ροἱ, ---- ἴἶιε γοβί- 
άμα ννας οΠοῃ {ακεν Ἠοπιο Ὦγ {ο ρτίοςί5 Γοτ ἆο- 
πιθείίο δα, παπά φοπηπθίίτηθς ας 5οηί {ο {ο ραῦ]ίο 
εαπιῦ]ες {ο Ἐο βοἰά. Πο Παρ, Ἰονίονοτ, νναν, 
ο{ οουγβε, Πο]ά ἵπ αὐοπαϊπαίίοη ὮΥ (πο «ειν; {5εθ 
Ι ου, κ. 20.) απά (πογο[οτο {πο 15ο οῇ 1 ννας νοτ 
τοροτ]γ [οτριάἁσεη, ἵπ οτάςτ (Ἠαί πο πρρά]ορς οἱ- 
Έπου παὶρ]ί ϱο ρίνοη {ο χο ον ΟἨήρίίαης, 
---καὶ τῆς πορνείας.] ἈΝΤουί ΟοπππιεηίαίοΓη ατθ 

ππαο] αἲ α 1988 {ο αοσοηί ΓοΥ (ἱ Ῥοῖησ Ἱπεοτίοά 
4ΠΊΟΠς (Πήπσα οὗ (πομιβο]νος Ἰανιβα], Ὀί Γοπα 
νμίο] Όιο Οσπή]ος νοτο {ο αὐκίαία, Ἰοβί νογ 
απου]ά οβεπά νο ον] Οπή Ιπης: πορνεία, 
Πανίηπρ πονοτ Όσοι αποσουπίος ας α αρ ρογηίί- 
ἰοά; απά πο ΤΟΛΜΟΠ ννομ]ά αρροαγ νἩγ, 1) σγοαίεγ 
οῄεπσση ατο πιομήοποά ΥΠ Αππα]]οτ οΠ6Ν, {ης 
αἴοπο ου] οο (ακοής νήσο, που Επί, ννου]ά 
μο Πιτ {ο Ρυί Όνο Οήησς πιοηοπος ἵπ Εή Πκί ο 
π Ἰονο]. Το τοπιονο Ον ἀἰβήοη]έγ, πα Υ πιο Ώνοῦν 
Ἰανο Ώορῃ ἀθν]κοὰ, «οππο ρτουσθθ(ήμ ον 6 γήσαί 
οοπ/εσίμγο. "Παν Βοπί]ογ ργοροκοά {ο τοπ χοι- 
ρείας, Ῥογ4. Α οοη]θοίμτο, Ἰνονονου, ΗΠΟΤΙΥ Π- 
πα οτίκοᾶ, ΟΗνογη κοο]ς {ο τοππουο πο 4/ΠομΤΙγ 
ΡΥ καρροκίηᾳ 8οΠπο πέπαί εππε οἳ 11ο νο; 



Ρο 

κ Νε, 8. 1, 
ε.ρτα 19. στ. 

ΔΟΤΡ 6ΗΑΡ. Χν. 5] ---24. 

αἵματος. " Μωῦσῆς γὰρ ἐκ γενεών ἀρχαίων κατὰ πύλιν τοὺς κηρύσσον- 91 
τας αὐτὸν ἔχει, ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάῤῥατον ἀναγινωσκόμενος. 

Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλη τῇ ἐκκλη- 33 

σίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς ᾽Αντιόχειαν οὖν τῷ Παύλῳ 

καὶ Ἠαρνάῤῳᾳ' ἸΙούδαν τὸν ἐπικαλούμενον Βαρσαβᾶν, καὶ Σίλαν, ἄνδρας 

ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, γράψαντες διὰ χειρὺὸς αὐτῶν τάδε: Οἱ 53 

σα], 9. 4. 
εὗρτα νετ, ]. 
Σ)οἳπ 2, 19, 

βοπης Ιπίετρτοίίπᾳ, ορίγἰθια] το/ιογεάοπα, νΙ7. Ἰάο]α- 
ΙτΥ : οίἩετΒ, πιαγγίασε ιοἰ(]ι ἰάοίαίεγς ; οίπετς, αραἶη, 
ππεαί φοἱά ἴπ ιο Ῥιδίο ]ιορ. Εποὶ οἳ Όιεςο 18 
ορεη {ο Ιπβαρεταῦ]ε οΡ]εσίίοης, (βίαϊθά ἵπ Ἠεσεῃβ. 
ΒΥπΠΟΡ.) απά ἵπ ραγίσι]ατ {ο ης (ννηἰο]ι 1 αρρ]]- 
σαῦ]θ {ο αἰἰ ἴποδε Ιπίοτργεία 1ος) ναί πο γεσσπια {ο 
ΟΓ ΜΠΕΟΠΙΠΙΟΝ 86Π59 οοι]ἀ ο Ιπίεπάθά; 5ἶπος ἵηπ 
αβ]{ο οἀ1οίδ νοτάς ατε 5αρροβεά {ο ο οπιρ]ογεά 

1π μείγ αδαα] 56η5ο,.. Άπά Ἰετο ἴΊχοτο 15 πο ςΠ]- 
οἶεπί Τ6Π5ΟΠ {ο αὐαπάοἨ ἴἶα οΟΠΙΠΙΟΠ γετείοη, 
ὡα νο ; Ὠιαί Πανίης Όεεῃ ννε]] ἀε[επάεά ὮΥ 

τοῖ,, η είς., Ὑαἱοκῃ., Βομοειίσ., Ῥεατσοςα, ΝΙΣΕΠ, 
Ἠοβεηπῃ., Καἰπῦε], Ῥσοιί, Ἠ/αΒ]. απάἀ ρατίϊσ]ατ]γ 
Ἠρ. ΜατεΠ, νο εαἲἰς[αο{οτΙ]γ τοπιογνος πο ομ]ες- 
Ώομβ {ο {πα ννοτὰ Ὀοίπς {ακαη ἴπ {5 ογάΙπασγ 56η5ε, 
---5οννῖηςσ Οπαί ἴγοτο ατα οὔεγ Ἱπβίαποεν {ο ὃθ 
Γουπά οἳ πιοτα] απά ροβϊἵνο Ρτοσθρί5, ἀμίΐες οἳ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ απά Ροτρείια] οὐ]σα[ίοπ, πηηρ]εά γι 
Ίοσα]ὶ απά {ΕΠΙΡΟΓΙΤΥ 0ΗΠ68, 1Π {πο β1πΠθ βί, ---- α8 
ἵπ ιο Ώεσα]οσιςθ. “' Απά δἶπσθ (οοπ{πάες 6) Τε 
ἈβΡρεατς {Τοπ {πε Λος οῇ πο Αρορί]ες, απά Όχα 

Ρἰκί]ο5 οὗ Ῥαμ1, ελαί πο ρτεσερί5 οὗ πο Ῥεπία- 
{ειοἩ ννογο αρτοσαίοά οΠ]Υγ Ὦγ ἆερτοσΒ, 1 8686ΊΠ8 
ὮΥ πο ΠἹραΠς οχίταοτζἵπατγ ἴπαί επαο Ώεοτοεο οἱ Όλα 
(οαποί]. ἵπ Σεταςα]οπα εποι]ά οοπίαίπ α παϊχίητο 
ο) πιοτα] απά ροβ/ἵνο οοπααπάς. Τ ννου]ά αάά, 
Όναί 1 19 πο απἰπιρογίαπ ἵπ Οπή νίουν, {ο τοπιατ]ς 
Όιαί ἵπ πο γγοτάς ο πα ἀεοῖδίον αοἴΙα]1γ 5οηί (Υ. 
29), Νο Ηπά ιο {ιο Κερί δεραταίε, πορνείας Ὀεῖπς 
ραί αρατί οπι πο τοδί, απά ρ]ασεὰ ἰαδί. ΑΝ ἴο 
Όιο οὐ]εσίίοι (οαπάεἆ ΟΠ πορνεία Ὀεῖης ΠΘΝΟΓ ἀδιά- 

Ἴφορον, ἵῖ τηϊρέ πιο ἵπ ἴἈΘοτΥγ, ος ῬΠ]οβδορ]ίσα] 
βροου]αίίοη, Ὀιῖ Ύναβ 8ο οοηβἰἀετοὰ Ῥγαειίσα[ζη. 

ο 0Π6 Νο 18 πί αἲ] ασοφααἰη{οὰ νι πο Ο]αδεί- 
σα] νυτ]ίοτς οαπ ἀοαθί, Ενας βἰπαρ]ο Γοτπ]σα{ίοη ννα», 
να Ἠσοαί]οῃς, οοηεἰἀετοὰ 48 πο οτΊππο αἲ αἱ]. 

ο Επά Ειαί ανα νείτ γεἰσίοπ ρετπεᾶ, ΠαΥ 
οποουταρεᾶ, Πουηφεά [οτπ]σπίοη. Ἠεποο Όπα 
τοσοοπαπποπάα {οι ο) οἰναβίῖιγ οῇ (ης Κἰπά ({ος Όναι 
οοπίαϊποεά ἵπ. αὐβίαϊπίης {Ποπ αα/ίογη οοι]ά πο 
πιορά οη[οτοῖπρ) Ίνας Πἰρ]ὰγ ΠδοθβδατΥ, 6 πππῖῃ 
ΡΙΤρο086 (α5 (τος. οὔδογνος) οὗ Οπής εί μοῖπς ἴο 
βροοἰΏ; [τοπα ναί ῥρτασίἰσος, Λεκίάον Αποιοπ απά 
υ) γαπί οἶπα, Ένα (οπείϊο Ογϊίαπς οαρ]ί {ο αὖ- 
ΕίαΙπ, ἵπ ογάςγ {ο οοαἱθβος νι νο ουν! Ο Ἠτίς- 
απ νου οἤσηῃςσο. Απά Όνετο ν/α5 νο πποτο 
οοσαδίοῃ {ο σῖνο [ιο Ιπ]αποίίοη, εἶποθ, ΓΟΓ ΠΙΠΗΥ 
ΓΟΔΒΟΗΑ, (κ 1ο] πγο ἀοία]]οὰ ἵπ Ἠσσςῃβ. ΒΥπορ.) 
(οτπϊοσίτοῦ απά Ιάο]αίτγ ννογο ἵπ ο πη]πὰς ο νο 
ᾖ6ννς ἱπεοραταβ]γ οοπποοίοᾶ, (οοππρατο 1 0ογ. κ. 
ῖ, δ.ν. 11. Ερῃ. ν. δ. 0ο]. ΠΠ, δ. Ἐον. Π. 11. 90.) 
παπά ρατιου]ατ]γ εἶπος ννμοτθάσπα να ορροσἰα]]γ 
οοἠλπαἰεοὰ αἲ εἶνο Ἰδαί]χο {οππρ]ος, απά Ἰσορηκοά 
Ὦγ νο Ιάο]αίτους ῥγὶοδί». Ἀσο ρατσπ]ατ]γ Εχος, 
χχχὶν, Ἱ --- 160. 

---τοῦ πνικτοῦ] κοἰ]. κρέατος (ηρρὴὶρά ἵπ Λίνεν. 
1.. ἵκ.) πιοππίης ΠοςἩ οἳ απίπιαἰα Κοά Ὁγ βίταῃ- 
αἰίπα, ννη]ο] ννας νοτγ ρτονα]οπί απποηασ νο πΠ- 
οἰθηίςβ, Ὀοι] (τεσκα, Ἠοπιαηβ, απά 1οηία]ς. 
Τ]1ογ αφοά {ο επο]οβο Όνο οπχσα5θ οὗ Όλο απίπιαί 

ἀπόστολοι καὶ οἳ πρεσαβύτεροι καὶ οἳ ἀδελφοὶ, τοῖς κατὰ τὴν ᾿Αντιόχειαν 

καὶ Συρίαν καὶ Νιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν, χαίΐρειν. |) Επειδὴ 34 

(5ο Κῑεά Εναί ὕπε Ῥ]ουά εμοπ]ά τοπιαῖη ἵπ Τε) ἵπ 
8η ΟΥΕΠ, ο{ 4εερ εἰεννίης νεβκε], απά ἴἶνας οσο] 1 
ἵῃπ 15 ονπ ναροιυτ ος βίεαπα. ΑΝ {ο νε Λ/οσά --- 
Ότο Ἰεαίεπς, Ίο Ὀυσο]οτῖηρ απ απἰπιαϊ, εατε- 
ΓΗ1Υ ρτεδετνεά ή, απά παϊχίης Τ αρ νι Βουτ 
παπά απριαθη!ί», Γοτπεὰ νατίοις βοτί οὗ ἀῑείνεφ. 
ον αν δοίι Ὀνε {οτεσοίῖης βοτί οὗ Γυωοὰ ννετθ 
εἰτίογ Γοτυϊάκεν Ὁν εἶνε Μοραίς Τμανν, Όνετο Ὕνα8 
αππρ]θ ΓΘΑΡΟΠ {ο Γοτυίά ἔπεπα {ο νε (επέί[ε Ο]ιγίν- 
{ίαπα, ἵπ οτᾷετ ἵο ανοῖἀ μἰνίης οβεποο ἴο Ὀνειτ 
1 ονίκῃ Ῥγείμτεῃ. ἜΤ]αί απ Ἰπ]αποίίοἨ 8ο ]οσαἱ ἴπ 
15 παίητο, απἀ οἳ 5αο]ι ο. ουΗραίίοης, οπη- 
ποῖ ϱο υἰπάϊης οπ ΟἨτίκίίαπς οἱ ἔιεκε ππεν, απά 
πηυεί ο6α5α υι ιο οἰτουπηβίαποςς με ανα 
οσσαδίοπ ἴο 1, Ἰναβ θεεῃ οοπνἰποίησ]γ εποννἩ ὮΥ 
.. απά Ὠοάάτ., Ὑ]νοπι 5εο ἵπ Ἠεοεῃ». 

Πορ. 
Ἰοῇ.. Μωῦσης ἂρ, ἃο.] Ἠετε ασαίῃ, ἴπετε Ἰα8 

Ῥδθῃ ἡωήνας ιο ὓο 5ο] αὐταρίποκς οὗ ἱταπεί- 
ποπ, απά νναπί οῇ ναι τν «μίαν Ομ εὐ- 
]δοοί απά {πο ρτοσεάἴπᾳ, Εαί πιαΠΥ Ἠανα εαρροβεἆ 
λλέντν ς ρον ος, Ἰο8ί ους ὧν νε ωαί, Ῥωϊ 
Όιο οοπποχκίοῃ, ἴποιρῃ οὔδοιτε, ΙΠΑΥ ἵνα ἱγαοεά 
π5 Γοἱον:  [Απὰ τεπιοπινετ να Όπεαε] οἳ 
Όιεςο ν]] οοσπβίοἩ ποῖ οπἱγ ρηϊναίο Ῥαί ριῤήίο 
«οσπάα],] Γογ Όνε Μοφαῖς τε]ίσίοη Ἠαδ ΓΟΥ α νετγ 
Ίοπρ Ρετίοά Ῥασκνατά, Ἰαά 15 πεκκρς πι 
ονοτγ οἵίγ, απά 15 Βοπρίατες ραῦ]1οὶγ τεαὰ 1π Όλο 
ΑΥΠασορι65 ενοτΥ εαὐυαίλ-όαγ. 

99. ἔδοζε τοῖς ἀποστόλοις ---πέμψαι.] Τ]νε εγηίακ 
1Π ἐκλεξαμένους ἵδ σεπετα]]γ Ονουσηί πο υ]α 
ιο νο ργοργίείας {ὑπσμα ; ἀπὰ γράφαντες ἀονίαῖοΒ 
οπ!ἰτο]γ τοπα Ἡ. Ύ]ετε ουμ]ηί, 1ξ 19 καἰἀ, {ο Ἠανε 
ῶδουπν. γντ]ίοη ἔδοξε τοῖς ἀπ. ἐκλέζασθαι ἄνδρας καὶ 
πέµφαι. ᾿ἘΕκλεζαμένους, Ἠονθνοτ, ἱ9 45 τοσυ]ατ 38 
ἐκλεξαμένοις, απά ἵψ πποτο Γουπεπί ἵπ ἰαίεγ 
νγίίογς, (18 οδερβας) νο 8θη5δο Ὀείης “' Ἰνανί 
οἸοβεπ ΊηοἨ [Τοπ ππποημς (Ἠθπιδε]νες, ἴο 85ε 
Ὀνοπι].””. Ὑοί 1 1 πο οχποῖ]ν ραῖ (α8 ΚΥρΚο παπά 
Ο8ΘΠΠΗ. Ο]πκ) Γοτ ἵνα ἐκλεξάμενοι πέµφωσι, Ὀ{18 4 

αἰβεγεπέ οοπείτας(ίοἩ, ἵπ λήο] νο οσους. 8 
οἱοφε]γ αβεοοἰαἴσοὰ νε ιο Ἰηβη., απά τὸ ἵκ ἵη- 
ἀοτείοσά. Ἔγας Τξ 86γνες {ο εκρἰαϊα νν]νας ὝνηἈ 
πηοαπί Ὦγν Όλο“ ἡ) π  9εε ο Ἀδιο 
γράψαντες ΤΟΣ γράψωσι, Ὠναί 19 πιοτε]γ απ απαεοζ- 
Ποπ, 8ο 8 ἵπ Ἰοημ 5οπίθποθα, οερεοἰα]]ν οοἩ- 
ταἰπίης ρατοπ(]ηοιἶσα] οἸαμκος, ἴ ποῖ μπηκαα]. 8ο 
ΤἨασγά. ΠΠ. 96. αὐτοῖς --- ἐπικαλοῦντες. ἵν. 43. τοῖς 
Συρακουσίοις --- δρῶντες. παπά οΏίθῃ ; ἵπ ννμ]ο] οπςες 
Όιο ραγοῖρ]ο ἵπ Όνο Νοππίη, 9 αδες ας 1 α νετὺ 
ἵπ νο Οὐτὰ Ῥεγκον ρ]ατ. Ἰπάϊς. Ἰνπά ρτουθάοά. 
"Ανδρας μένους, ἀθποίθι '' ἠᾖεαᾶἱ πεησ  α 
Ἠο]]οηίκίῖο ἰάΐοπι Ὁγ νο πο Ῥαγίιοῖρίο {5 αθεά 
π5 απ πά]οοίίνο οἵ εαὐκίαπίάνο, Τ οσοσυσς η λε 
Ῥατεοῖριαὶ [οτι νο απ΄ Ατοϊα, ραῖ Γοτ α ποια, 
ἵπ Τακο κκὴ]. 20. 

95. χαίρεν.] ἈΒδ. λ ος Όνε Ἰϊκα. Τα 
1ά1οπα [οφ ισοπί]γ οοσσα 1η {ο Ἰαΐοτ νντίῖετς, απἀ 
Ἰς ααἱά Ὦν νο παίπογ Οτοεκ Ἱ Ἴνετς ἴο 
Ἠανο οτἰσιπαϊοά νι ΟἼεον να ἀειπαρορας, Νο 
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"ηκουσαμε» οτι τινες εξ Ίμων ἐξελώοντες ἑταρα-αν Όμας λοχοις, .ανα- 

σκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, λέγοντες 

2ὔ νόµον, οἷς οὐ διευτειλάμεθα ᾿ 

’ -. .) 

περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν τον 

ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν, 
ἐκλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν 

96 Βαρνάῤᾳ καὶ Παύλῳ, "' ἀνθρώπυις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὃ ο ο 50, 
ς -» 3 - . 3 - ” 3 ’ 

21 ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ἀπεστάλκαμεν 
Ἆκ 3 , } 3 , 3 

οὖν ἸΙούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὖτά. 
ας 8 . " ͵ ς ον 98 ἔδοξε γὰρ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν 

΄ 3 - ” ΄ ’ 

39 βάρος, πλὴν τῶν ἐπάναγκες τούτων ᾿ 

αἵματος, καὶ πνικτοῦ, καὶ πορνείας ᾽ 

πράξετε. ἔθῥωσθε. 

ἐς 

ο αά Ἡ ; } η Βαρτα ν. 20. ἀπέχεσδαι εἰδωλοθύτω», καὶ να . 

ξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὐ ο 

5 3 ” 3 , ’ 
30. Οἳἵ μὲν οὐν, απολυθέντες, ἠλθον εἰς Αντιόχειαν καὶ συναγαγόντες 

3! τὸ πλῆθος, ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. "ἄναγνόντες δὲ, ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ 

3 παρακλήσει. Ιούδας δὲ καὶ «Σίλας, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου 

Ῥτοβχεά Τε, ἵπ Έχε ρ]αος ΟΡ εὖ πράσσειν, ἴο Ἠΐ5 αἷδ- 
ΕΟΝ, απποπιποῖησ {πε νἱοίοτγ αἲ Βγ]απι. ὙΥαὶ Ιέ 
νγας αςεά α Υετγ 5Ἠοτί έἶτπε α[ῖετ ὮΥ οπο ποί Ἰἶκε- 
Ἰν το Ἠανε Ἱππαϊτεά «ἼεοἨ, ΠΑΠΙΕΙΥ, Χεπορποῃ. 
ὅν ἵν. Κὔρος Κυαξάρει χαίρεν. ΤΠ πε ἨΗοταίίαπ 
«0εἶδο ϱαιμάετε εἰ ῥεπε τεπι 6 εγετο τε[ετ” Ἴετθ 
15 αἰ]αςίοη {ο Φοί]ι ΓΟΤΠΙΡ. 

24. ἐτάραξαν.] Ῥεε Νοίο οη Μαέ, Π. ὁ. απά 
οοπιρ. (4. 1. Τ. Ἱ . ᾿ 

---- ἀνασκευάζοντες.] ᾿Ανασκ. Ῥτορετ]γ εἰση]ῆςἙ {ο 
ΡαεΚ τρ απ ίπις Τοτ τεπιονα!ς αν ἵπ Τμαογά. 1. 
18. να εἰκεννμετε; 2. ἴο Τεπιοῦς, 5 ἵπ Χεπορῃ. 
Απ. τί. 2, ὄ.: Φ41γ, [Ποπ {Πῖ5 ραεξΐπς πρ απάἀ Τε- 
πιονα], ϱα51]γ αΓί5ε5 ἴ]ε 86Π56 ο εατγηίπσ ο[ῇ, 

γίπσ. Τηας ἴε 86εη5θ Ἠθτε 86ΕΙΗΡ {ο Ῥε, 
“τοππονῖησ απᾶ ρετγετίῃσ γοιγ πιῖπάς [ίτοια έλα 
απίμ].” Αέγοντες περιτ., ' τε]]]πσ γοι {ο ϱο οἵτ- 
οππιοιβοά,) 1. 6. ναί γοι ελοι]ά Ὦε οἰτοιπποίςεά. 
Οἷς οὐ διεστ. ΞΗῦ. οὐδὲν, “' Το ΥΥΠΟΠΙ ννθ ανθ πο 
ἀϊτοσίοι ος αηλογί{γ [5ο {ο αοί].”. Τε οὐδὲν 8 
ΠΕΟΘΒΦΑΣΥ {ο 6 ευρρ]]θᾷ, Ῥεσπαβε οὗ ὁιαστ. ]πιοβί 
αἶνγαυς εισηίῇες {ο Γοηβή. 
0. γενομένοις ὑμοθυμαδόν.] 5.0. ἐπὶ τὸ αὐτὸ, 

νν]ήο]ι 18 ετργεκκρά αἲ Π. 1. νηθτο 59ο Νοίθ. 
38. παριὸ. τὰς ψυχὰς, ὅτο.] Ἱ. 6. “'Ἠανε Ἱ]εορ- 

ατάεά Εγείτ Ἠνος,” Ὁγ α ασημί Ἰγροτύο]ε, α8 {ιο 
Οοπιπιεπίαίοτη αγ. ἜΤ]μουιρῃ, οοηβἰἀθτίπσ (παί 
Ῥαυ] ννας Ρείηρ εἰοποά αἱ Τ,γείτα, ἴο 19ο Ἠ]5 ΟΝΥΠ 
εχκρτοερείοη, ἐν θανάτῳ, Ένα Ἰγρετύο]α 19 βοατοε]γ 
-. 'Ὑπὲρ τοῦ ὀν., ου Ὀε]να]{ οὗ ιο τε]ὶρίοη. 

. καὶ αὐτοὺς διὰ ο ἁπαγγ. τὰ αὐτά.] ἵ ανα 
σπ Τππογά. ν, 8. 10. (Τταπε].) ἰτεπίεά οἨ νο 
ευν]οσί οἳ Όνο Ἐδατοτ οὗ ρηυ]ίο Ἰείίοτν ο 46- 
εραΐσηες, Ὀεῖης ακα]1γ α]]ονγοά {ο οχρ]αῖη ΠΠΥ οἳ- 
ουσία ἵπ. Τα (γαι 15 ναί κο] ννογε, ἵῃ 
νο οπτ]τετ αρος, αἴιραή» 9οηί, ἵπ νο ἔοτπι οὗ Όγ- 
}αἱ πιρκκασκε, Ὁγ ἔταβίγ Ρογεοῃς {ο ἀε]ίνετ γ ννοτὰ 
ο πιουν: παπά Όναί Ἰνιᾶ σοπή πασά ονοπ πρ {ο ιο 

οἑ Τήνισγά, Ον νο Ἱπίτοδποίίοη, Ἰονήενοτ, 
ογήήρη . οἱ ἀενραίε]ον, ἀμτίηρ νο 

Ρε]οροπποκίαη να, 1] Όνο οὐκίοίη ν/πς τοιπίποὰ 
οἳ ροπή είπα νο Ππθκκοησοτ {ο οχκρ]αίη αηΥ οἳ- 
ρουτίεν ἵπ νο Ερίκ], οἵ {ο μίνο βιγνοτ ραγίίοι- 
Ίαγα οἳ ποτ οπ]ν ὈτίοβΥ ἐς ποοίοά (ο ἵπ Όνο Ἰοί- 
{σετ παν οσσακ/σηα]]γ το οί 55 α πογῖ οΓ απιδακκα- 
στ, απᾶ οπί ο νο Ὀωπίησκα αἲ Ίπκας, Ἀοπιθ- 
πιο, Ἡονανοτ, να ΠπθΝΘημογν ννοτο [ῶγ)άάρη 
ἵο Αγ αγ οήπσ: απά Ονοτοίοτο Όλο ννογᾶν καὶ 
αὐτοὺς διὰ θα » Ὦστο, ΠΙΥ ο οοπί στο 
ἱπ[οτιπίηῃ ενα ρείκοῃα κ. Ενα Ό1ο Πα νΝοη- 

2 
΄ 

6615 106γε επιροιυεγεᾶ {ο ἀθ]ΐνετ ἴ]νε βαπιθ Πῃθςδασθ 
ὮΥ υνοτά οἳ ππουίἩ, απά οϐ οοιτ5θ πιοτο ΓΙΙ1Υ απά 
εχρ]ΙοΙ{]γ, ΙΓ ἀεβίτθά. ᾿Απαγγέλλοντας. ὮῬτεςῬ. {ο 
Ἐα{.: οττεπάετ 6 πο ατθ {ο ἴ6]] γοι ΡΥ Ππεςβασθ.” 
9ο ΕπΙδοεΠ. 4ε Ῥον. ποί. ΒΙΡΙ. Ρ. 81. 8αὖς ἵέ ΠιαΥ 
μα τοπάετεά, «΄ φιῖ πο πιπεἰοπιέ, οἨ, αἲ παπαθηί,) 
1. 6. 48 ο αάάς ΄΄ ρεγπιϊκέῖς ἐεπιρογίθως ἄαίί εἰ γεᾶ- 
αἰέί πα {11.32 

8. ἔδοξε γάο.] ἵ πουν ποί νΊιγ αἲ] {πο Ἐποσ]ίς] 
Τταηβ]αίοτς 5Ἰοι]ά τεπάετ {πε γὰρ Γον”. Τι 18 
λωμι γεδιπηρέζυο, απᾶ ριαΐ {ος οὖν, 5 οβίεπ Ιπ ἴἶιθ 
ερί. "Εδοξε, «1 Ἠαίι 5οοπιεά σοοᾶ, έο ἔθτπα 

ηδθά ἵῃ ἄεεγεε. Τῷ ἆγ. Πνεύμ. καὶ ἡ., ὮΥ Ἠεπάϊα- 
ἀγβ, «έ {ο 18 νμο ατο ἀθοίάίπσ απἆοτ (Πο Ιπῄαθποθ 
οἳ ια Ἠοιν δρἱπῖζ. 

---βάρος.] Τί ννα5 απ 6αΣΊΥ, απά οερεοἰα]]γ ΟτίεΠ- 
(α] {οτι οἱ οχρτθβείοη {ο ἄΡΡΙΥ ἴ]ιο {6ΓΙΠ5 βάρος, 
ζυγὸς, ὅτο., ἵο αἰὶ Ἰανν5, οτάςτς, ἃο., οπ]οίπεα ΟΠ 
έπος εαρ]θοί {ο αΠΥ οπθ5 απ]οπίγ, ννείπογ 
616γ ννοτο Ἠθανγ οἵ Ἰϊσμι. Ἀε6 Ἠεν. Π. 4. Μα: 
κκ], 4. απά Νοίθ. ᾿Ἐπάναγκες (ΝνΗ]ι νν]]ο] ΠΙΠΥ 
Οοπιπιεπία{ογς ατα ρισ2]6ά, απἀ Ῥτοροφε ναγίοιβ 
οοπ]δοίμγθς, ---- αἰ] ΠΠΠΘΟΘΑΣΑΤΥ), Γοτπιεὰ {οπα {116 
Ώήιγακρ ἐπ᾽ ἀνάγκης, 6ΟΠΠΕΡ {ΤοΠα ἴο οἷά αἀ]οσίϊνο 
ἐπανάγκης, νΥΠΙΟΙ ἵ8 ργοβεγνεὰ ο] ἵπ νο Νοπιίῃ, 
ου Ασοις. ποπίοτ, Τί 19 {οαπά ΤΠ ιο Ῥορί νντΙΘΤΒ 
{γοπι Ἠοτοάοί, ἀοννηννατάς, Ὀα{ οΠ]γ αφ απ αάρογῥ. 
Η1,γο Τί ππαγ Ὦο απ αα]ροίίμο, γ νο οΠ1ρ. οῇ ὄντων. 

29. εὖ πράξετε.] πμ ἆοο ποί πια, “γοι 
νιη] ἆο τισ], α8 ΠΙΠΥ Οοπηπηθηίαίοῦς 51ρρο8θ, 
Ῥας, ΤΕ ννη] ὂο - ζος γοι,. «Τί νν] (οπά {ο 
γοιχ αα]να(ίοπ.”. Ὁοπρ. Ἰοσ]θς. η], 19. 18. 1. 
10. Ίοετοπι, χΗΙ. 6. 

20, ἀπολυθέντες.] 366 Νοίο ν. 0. ᾿ἈΕπέδωκαν 
τὴν ἐπ. Α νοκ βο]. θε Ἰας το. 

51. ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακ.] Ἰ Κπον πο ν/Υ 8ο 
ΠΠΑΠΥ οιηίποπί (οπιππσηίαίογς ϱἸνου]ά Ἠανο Ππίο- 
Ρτοίοι] παρακλήσει οτ{ιογ{α{ἶοπ, ΟΥ ἠπδίγπο[ίοπ. Το 
6ΟΠΙΠΠΟΠ Ππίοτρτοίαίἶοι, (οοπβτπιοὰ Ὦγ πἲ] πα απ 
οἶοπί Ὑοτβίοπε}, οσπκο(α[ίοπ οἵ εοπι/ογί, ἵ8δ Πιοτο 
αιίαῦ]ο απά παητα]. Τ]ου το]οίσοςὰ αἱ (νο οοπῃ- 
{οί νν ο] Ον Πρίλήο σανο Όνοπα, ὮΥ πο ΠΒΑΙΓ- 
απος (παί Ονογ ννοτο ἀο]νοτοὰ γοπι ννΠαίονογ 48 
Ῥητάρηκοίπο ΤΠ νο Νπομαίο Των. 36ο ΠΙΟΤΟ ἵῃ 
Όιο πὖ]ο Νοιο ο Οα]νίη, Τη μκο οὗ νο Αγίιῇ- 
οἷα, Ἰονναονοτ, 5 το[ογίηᾳ {ο κοππομίηρ νήσο] 
πα ὃς αρρ]]οά γοπι πο οομ{οχί ος Όνο αρ]οοῦ 
πια ος, ἵν ΓΑΙ ΟΥ ΠΠΟΟΙΙΠΛΟΗ. 

393, προφῆται.] 8ου χί, 27. ππᾶ Νοΐς, Βρ. Βελτοφ 
ἵπ Ἠσο, 8γΗ., παπά εκροσία]γ Μτ, Τονηνοπά”Ἡ 
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πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν. Ποιήσαντε δὲ 39 

χρόνον, ἀπελύθησαν µετ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστό- 
Ίους. [ἔδοξε δὲ τῷ Σίλα ἐπιμεῖναι αὐτοῦ.) Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας 3 
διέτριθον ἐν ᾽Αντιοχείᾳ, διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι, μετὰ καὶ ἑτέρων 30 

πολλῶν, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. 

ΙΕ Ί4 δέ τινας ἡμέρας εἶπε Παῦλος πρὸς Ἠαρνάδαν' ᾿Ἐπιστρέψαν-- 36 

τες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν κατὰ πᾶσαν πόλιν, ἐν αἷς 

ο Βαρτα 19, 19, 

4 19. δ. 
ο]. 4. 10. 
9 Τίπι, 4. 11, 
Ῥμ ενα, 24, 
Ρ Βυωρτα 18. 18. 

ᾳ Βαρτα 14.6. 
πίτα 17. 14. 
4 19. 99. 

ϱῬία.1δ. σίας. ΧΥΙ. 

οἰαροταίο ἀῑδεοτίαίῖοη (Ίχετο Ἱπίτοάισςά) οἩ (θα 
αρἰγιίααἱ σ]ῇϊς, Πέλες απά οῇ]σος ἴπ ια Οτο] αἲ 
ΑΠΙΙοΟΠ. 66 αἱξο ἴπε Νοίε ο 1 Όοτ, χα. 10. 
Διὰ λόγου πολλοῦ, “' ἵπ α ἀἴδοοιτεο οῇ οοηβἰἀεταῦ]ε 
Ἰεπσμ.”. Παρεκάλ., “ οχλοτίε, πἀπποπίκηεᾶ, απά 
Ππείτιοίθά παπα) αἰαπα, Νας ΠΙΑΥ 54ρρο8ε, ἴ]θ 
στοιπάς απά ΓΘΗΦΟΠΒ ΟΠ νο] νο ἀαιεγπππα 1ο 
ο νο Ὀγπος να Γουπάεά, επουννίης ννἩγ ἴα το/ιοίε 
πα]. ννας ποί οη]οίπας, απά ννγ α ραγί νγα8 Τθ- 
{αϊπεάς αμά ννίαὶ ἀοβηίησ Όινο οα.δε, παίυτε, 
απά οχίεηί οἳ ιο ἀπίγ οὗ αὐρίαϊπίμα, ἵπ ορτίαἶη 
σ.5ος, ΓΤοπη (λίπσς παίατα]]γ Ίαν], 

90. ποιήσαντες Ἰχρόνον] “'Πανίησ δίαγοά 8οΠ1Θ 
πιο, Απιάίοπι οοπβπος {ο πε Ἰαΐίεταπὰ οερεοἰα]- 
ΙΥ ο Ηε]οπ]είο ΥΝΤΙΘΥ5. Μετ εἰρήνης, ΠΠΘΠΠΒ, 
«όγντ] σοοὰ ννῖίσηος απά ΡΓαΥ6Υς {ΟΥ Ειαίτ ννο][ατο,) 
ος ν/αίονου Ὕνας Ιπο]ιάεὰ ΤΠ {με Ηοῦ., σω]συ). 

94, ἔδοζε ---- αὐτου.] Τηϊ5 νογεο ἵδ οπι{θά ἵπ 
βονοτα] Μ385, απά ὙοτδίοήΠ8, απά 15 τε]εοίεά ὮΥ 
ΜΠΙ, Υγαίς., Ῥαεατσα, Νανο., Καῑπ., απά Οτίοδὺ., 
Ὀτασκοίοά Ὦγ Ὑαι., απ οπποθ]]εά Ὦν Μαλί. 
Τ]α τοαβοη ννμ]ο]ι {που αβείση Γοτ 185 Πανίηρ οοπῃθ 
{ο Ὀο ἐπκογίρᾶ, 15, ειαί Τί νναβ ἆοπο {ο ασσουπῖ ΓοΥ 
νμαί πιὶρ]{ Ἠανο 5εοιπεὰ είταησο απἀ Ιποοηβίρίοπί 
ἵπ Ἀ]ας Ὀεῖης καἰά {ο Ἠανα σοπο ουν ἡπάς ἴο 
/6γυβα]επας ἈἨετθας, α Γον ἆαγς αῇοτ, ιο 198 δα 
{ο Ἠανα Ὀθυι οἩοβον Ὦγν Επι] αν 5 οοπιραπίοι 
ἵπ Ἰἱβ ΙοΙΓΠΕΟΥ {ο ναί Όλο οἨτο]ος. ὙΥοί (8αγ 
Όμο Οτίος ἵπ αποβίῖοη) “ο ππαγ Ἰανο σοπο ἴο 
ογήδαίἱθίη, απά Όθοι παπί Γογ οπα ἔπθηςσε, απἀ 
ενα οἰτοιπαδίαπος οΓ ]ή8 βοπάἶπα Γος, Ώεοπ οπη οὰ 
ιο ὃς πιαποπος, Τ πιεί ΟΝΑ Οναί ἴογο 18 
ποϊ]ίηᾳ {ο πομαἶνο ή ἵπ να οκργθβείοΏ µετά 
τινας ἡμέρας, (ο5ρεςἴα]]γ ΙΓ 1 ὃο (ακοι οΓ νο βγαέ 
μιεπέΐοπ οἳ α ρίαν νν]]ο]ι παὶμηῖ ποῖ ὃο οπγτ]οὰ Ιπίο 
ετοσμίοπ {ΟΥ 8οππο αλοτί Έπιο,) ναί Ὀοῖπα απ ἵη- 
ἀθβηῖίο ἴθτια, νήσο ΠΙΑΥ, αἲ Ἰδαδί, ππσαπ αΠΏοτ 
πο α Όεγῃ [ο 41γΑ, Ἀθο ανὶ. 15. Ἔῖνετο ἵ8 
ἠούθνοτ, κοππο(ίης νοτυν ηηροῦιεβίσαί ἵπ Ὠής να 
οῇ αοσοαηἶπρ [ου νο Ἰπβοτίίοῦ, Τηβίαπσσς ο 
ὑπιδργ[ίοης Γοτ «πο α- ῬΗτροβο, πΓθ. νοτΥ Τατο Ἰῃ- 
ἀεοὰ, απά ποί ἴο ὃς Ιπογοαφοά νοαέ αταοπί 
οπ56: α5 {οπάῖης {ο Ίθβξθή ουΓ οοηβάςηςσο ἵπ {8 
ἱπίοστῖίν οὗ Ίνα Ὀ]νίπο ννοτά, Όπ νο ο νοτ Ἠπά, 
ἱ{ννο 8αρρο»ο (6 νοτβε {ο ο ρεπαῖπε, 9 οπεκκίοη 

κατηγγείλαµεν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, πῶς ἔχουσι. 
ἐβουλεύσατο συμπαραλαθεῖν τὸν Ἰωάννην τὸν καλούμενο ἸΜάρκον " 
Β Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ἄπ᾿ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας, καὶ μὴ 38 

συγελΏ όντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ συμπαραλαθεῖν τοῦτον. 

οὖν παροξυσμὸς, ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἄπ᾿ ἀλλήλων, τόν τε Ώαρ- 

νγάβαν παραλαβόντα τὸν ἸΜάρκον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον" ΙΠαῦλος δὲ 40 
ο. ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξηλθε παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ ὑπὸ τῶν 

ἀδελφῶν. διήρχετο δὲ τὴν «Συρίαν καὶ Κιλικία», ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλη- 41 

ἆ Κατήντησε δὲ εἰς «{έρθην καὶ 4ύστραν. καὶ ἰδοὺ µα- 1 

ὁ Βαρνάβας δὲ 31 

᾿γένετο 39 

πια τθαςΙ]γ ὃε αοσοπη{θά Γοτ; παππε]ν, {ο ΤΕΠΊΟΥΕ 
εοεπηῖηςρ Ιποοπβίδίεπογ, ἃ Ῥετεοῃ Ῥείπρ Ἠετε βαἷά 
{6 Ἠανο φίαψεᾶ, νο ννας ]αςί Ὀε[οτο καἰά {ο Ἠανθ 
ῥοπε; ἵπ ΝρἩ οπ86 νε τεπ]εςί σοΓ58, ---- απά 
Ὠναί ον α Ἰεγεὶ νι νε σαραοΙίγ οἳ ενεπ {8 
δογίβες, ---- Νου]ά Ὃο ἴο οαπεεί Όιε νετε.  Απά 
Οπής απά (οπιππεπίαίοτε Ἠανίηρ Γε]ῖ να βαπιθ 
ἀϊβιοι]ίγ, πεὶσΏί τεκοτί ἵο πα εατηθ πιοᾶς ο τε- 
πιον]πσ Ι. ετεας  πιαγ αἱκ[ιοίοτ]γ ὃθ 
ουν]αιεά Ὁγ Ἰεες νἱο]επί ππεαῃς, ον έ Ὁγ ἴακ- 
ἵπᾳ ἀπελυθ. ποί Ιπ Όνο 8οη5ο ἀεραγίεᾶ, Όσί Ἰπ ἴηθ 
υφηα] οπθ ἀῑπιίκαί δισ (5 ἵπ πο Ὑαἱρ.), πιεαπῖης 
Ὠναίτ ἀἰκπιίκεα] απά ἀερατίατο [ποπ Όνο ρ]αςθ 
ννηθτο νο Ὀγείῃταη ννοτο αεεεπιρ]εά, πο ἔἴοπι 
ΑπίιοσΙ Πδε]ῇ, Τί εἸλου]ά 86ο ελαί Ὀδίννεεη {νε 
επι νπεῃ ευ 1εβ (νο πιεείίπσ, απἀ αι βχεά 
οἩ {ος Ὠνεῖγ ποϊπα] ἀερατίατε, 888, {οι α ἀεεῖτο 
{ο Ίοηρογ εΠ]οΥ ἴἶνο βοο]είγ ο Ῥαμ], τεφο]νεά {ο 
είαγ Ίοηρετ αἲ Απάοςσμ. Όπο πιῖρ]ηε, Ιπάεεᾶ, ανα 
οχροοίθεἀ ναί Ττ ελοι]ά Ίανο Ὀεεῃ αἀάεά, ναι 
υμ4ε ννοηῖ ΟΠ 5 ]ουγπεγ. Βαῖ Ες ννας ποί αὖ- 
εο]α[εΙγ ΠδοθββατΥ, απά εαο] οπϊκείοης πτο {Πε- 
ααθηί. Ἠοτάς ἴο ναί εβεοί ατο, Ιπάεεᾶ, Γουπὰ 
Ἰῃ 806 Μ35. απά Ὑοτείομςς Ὀαί Τ Ἰ κο νου 
ἀϊβιοι]{ {ο ποσουπί Γοτ Ενεῖτ οπηκείση, ἄπᾶ 5ο ΕΛΑΥ 
[ο Ειαῖτ ἐποογίίοη (Ἴτοπι νο πιπτσῖη) ἴαί νεγ 
οπηποῖ Ὁδ τεοθῖνοά. ΈΤ]ας ἐπίεγπαί! ονἰάσηος 18 
ἀοοϊάσά]ν ἴα [ανοιτ οἱ Όιο μοπαίπεπεςε ο) να 
νετδος απά εαζεγπαί ονἱάθμεε ενθη ΠἹοτθ. 

06. ἔπισκ εθα τοὺς ἀδελφοὺς --- πῶς υσι. 
Της πια «Υ) ΟΟΠΊΠΛΟΠ Οτοοῖκπα Γοτ ος μ. 
ἔχουσιν οἱ ἀδελφοί. Ότ αἲ πῶς ἔχουσι ΝΟ ΠΩΑΥ 51ρ- 
μν σκεφόµενοι, ΓΤΟΠΑ ἐπισκεφ. Τ]ο ἐπισκ. πας 
ογο ἀθποίο Ιπαροοίίοη οὗ Οοίγ αἰαίο ας (τῖς- 

επη Ἁγο[ρββους. Ἠεπορ ννας ἀοτίνοά {ο πςο οἱ 
Όνα ἴΘΓΠΙ ἐπίσκοπος ἵπ Όλο 9οη9ο Πἰιορ, ννλίο] πο 
Ίοησ αβιογννατὀς 4τοβθ. 

98. ἠξίου] (νν]ή ο] αἰσπίβες, ποἰκεά οτ έλος ]ὲ 
Ά7ο0ρετ) πππδί Ὦο ο]οεο]γ απἰέοἆ νν]]ν μὴ συµπαραλα- 
μον, αν ἵπ εεγεταὶ ράβεασος οὗ ἢ]νασγά., οἰιοὰ ἵη 
666Η8. ΒΥΠΟΡ. 

ΧΥΙ. 1. κατήντησε] ΤΑ{οτα]]γ, “« ννοπέ ἄοννη {ο.” 
Α 89π8ο οΏοπ οσσουτγῖης Ιἡ Ομ ῬοοΚ, απ Γοαπὰ 
ἵπ Όνο Ἰαΐετ Οτεςκ υνπίοτα, 

. 



ΑΟΤ5 6ΗΑΡ. ΧγΙ. 1---9 δ9ὅ 

Θητής τις ἦν ἐκεῖ, ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικός τινος Ιουδαίας 

8 πιστῆς, πατρος δὲ Ἕλληνος" " ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν «4ύστροις καὶ τσ 9 

8 Ἱκονίῳ ἀδελφῶν. " Τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος οὖν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ ἕνα ον 

᾿λαβὼν. περιέτεµεν αὐτὸν, διὰ τοὺς Ιουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις 

ἐκείνοις' ᾖδεισαν γὰρ ἅπαντες τὸν πατέρα αὐτοῦ ὅτι Ἕλλην ὑπῆρχεν. 

4' Ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πύλεις, παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγ--οο δι 15: 30, 

µατα τὰ κεκριµένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἐν 

5 Ἱερουσαλήμ. αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει, καὶ ἐπερίο- 

σευον τῷ ἀριθμῷ καθ ἡμέραν. 

ϐ Ἅἀιελθόντες δὲ τὴν ὠρυγίαν καὶ τὴν ΤΓἀαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες 

Ἰ ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ -σίᾳ, ἐλθόντες 

κατὰ τὴν ἸΜυσίαν ἐπείραζον Ἰ κατὰ τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι καὶ 
3 ., . ο α ν 

δ ουκ εἴασεν αυτους το 1Ιἴνευμα. 

9 ῥησαν εἰς Τρωάδα. 
|, - -”- ’ 

καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς ὤφθη τῷ ΙΠΙαύλῳ 

0 Τη [γα 920. 6. ιά .) ΄ 

" ΠΠαρελθόντες δὲ τὴν ἸΜυσίανι κατέ-ο ος 
3 Τίνα, 4, 18. 

Σι. Σ ε .. ” πι | ’ ώ 

ἀνήρ τις ἦν ἸΜωακεδὼν ἑστῶς, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων" «ιαβὰς εἰς 

-ἦν ἐκεῖ] ἨΓπείίνετ είς ἵ {ο ὃδ απάἀθτείοοά ο 
ΓΠεγύε,οτ οὗ ]μιδίγα, Οοπιππεηίαίοτς5 ατο ποῖ αστοεἀ. 
Τ]6 ρτεκεπί ρα55ασε [ανοιτε ἴπα ορίπίοη Ειαί Ίο 
νγας οἳ Ἰημίτα; νι] ναί αἲ κκ. 4. ἶ6 Ὀιοισηί ὮΥ 
εοππε {ο Ῥτους Ἠίπῃ {ο Ἠανε Ῥεετ οἱ 1)εγῥε. Βαί 
Όιε Δερβαῖος ἴππετο πηιςί γείοτ {ο (σαἶμς, απά (αἷας 
οπ]γ, οἴνεγννῖςε ὲ. Τωακε ννου]ά Ἰανε υγ] ίεη καὶ 
Γάτος καὶ Τιμόθεος, Δερβαῖοι. Ἠε ἆοθεβ μοί αάά 
Λυστραϊος ἴο Τιμ., Ὀεσαιςε Ιξ νναβ ΠΠΠΘΟΘΒΡάΓΥ, ηθ 
Πανίασ, Ἰε (ιοασηί, αχργεςθεά ναί ἠργε. Απά 
οργίαϊΠ]γ ελα ἐκεῖ σαηποί ννε]] Ὃαε απἀετείοοά οἱ 
8ΗΥ οι ναι [μηδίτα, 8ἶπος (πί νναθ (ο Ἰαδί 
πιεπίίοπεὰ ρίαςθ. Ἐτοπη {1ο Ροβ!οη οῇ χε οἶί]εΒ 
Όνετε οαπ ὃς πο ἀουὈϊ ναί πε Αροβίιες νγοπί ἴο 
Ώετὺε Πτεί, απά Όπεῃ {ο Τ,γδίτα. 

8. περιέτεµενα.] Ἡε Ἰναὰ ποῖ Όθοῃ οἰτουπισίος, 
Ῥδσσ5ε (15 νο Ἱεατη [τοπα Όια Βαὐθίης) Ἠΐ5 πιοί]- 
ε{ ἰαά πο τίσηέ {ο 4ο ναί ννλοιί Όνο {αἴ]νογ8 
σοηβεπί. ἜΤ]α τΘαβοΠ ννἩγ Γαμ! οἰτοαπιοίκας Πίτα 
ννη]οῖι Ίνα πηἰσ]Ίηί ἆο νννουί νιο]αίον οὗ Ολγίκίίαπ 
Ἰνετίγ, αφ Ὀριησ οἵἳ «Πεισίδι Μίγῆι, απ Ῥεσαιςε, 

οἰτοαππσ]δίοη νναβ πο επ]οῖπεὰ α8 προρβδά- 
γη {ο Όνε εμ]ε ποον τ παὶ]σηί Ὁο ο γω 
επρράἰρπί)} 15 Ἰμφί αθιει κασσοείεἀ, παπιε]γ, εἶναί Ίο 
πιισ]νε .-- επά νο ᾖθννβ, νο νου]ά οοπο]ιὰο 
Τ]πιοίἨγ {ο ὃς αποἰτουπασἰςες, Ώθοπι15ς Ἰή5 (λίπος 
νναφ α εηῦ]ε, απἀ, οοηβεηποπί]ν ννου]ὰ πο Πβίθη 
{ο ή ἐεαεϊήησ: Ὀνεγείοτε (πο Αροβί]ο ποσΟΠΠΙΠΟ- 
ἀαπιοὰ Ἠήππκε]{ {ο νε ρτε]αάίσος οὗ ννοακ Ὀτοίηγθ 
Οµ νο σο0ῃ : Το ἀῑά ποί ροπής ή, νν]ιο 
νγας ο{ Οαπ]ο τοι Ὁγ Λο ΡατεΠίς, ἴο ο οἶτ- 
οαπισἰκοά, Ὀδσπμκο Π να» ἀεπιαπάεὰ {ο ὃς ἆθπο 
ω Όνο [19ο {θαςἨογβ 44 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ {ο απ]ναίίοῃ, 

σοηφοίοπσεο οοι]ά πο α]ονν Ἠήπι {ο ρῖνο 

-ά Ασία] ΤΗΐς πια Ἰοτο ἀοποίο Εῑπέ ρητί οῇ 
Ααΐα Μίπου νυμίοἩ ννας ροσι]ατ]γ κο σα]]ες, ᾖ. ο, 
ΕΒγοευπεµίαγ Απία, οἱ ν]ήο]ι Ερεβυς Υπ (νο 
οπρία]. ἍΕσιο Ον Ἰήπάταπορ να ἱπιρατιοὴ {ο 
αν ννενοτ Ὦγ ἀἆτοατα οἱ ο ]νοΓνιίνς, 1 ΗΠΟΕΓ- 

η, 
1. κατὰ τ. Β.] Ἀονοταὶ Μ88, Ίνα εἰς, νο] 

Ἰ πὐἀορισᾶ Ὦγ Οτίοκῦ. απά οἱἶνον Εάίογνς νε 
νθνουξ τοποῃ, κἶπσο οχίρτηα] ονίάσῃοο 8 ἀσοιά- 
εὐ1ν τη (ανουγ οὗ κατὰ, παπά [πάσοὰ ἱπίοτηαὶ ἴοου 
{ου εἰς ης σα λεν ο) Λη αλογπίίοη {ο τοπιονο 

γοτείοης ομσ]η πο {ο Ἠπνο Όσςῃ α (πρ]οαγ. 
αρροαίοά ἴο ὉΥ Οποκν,, που ἵπ α οπ5ο [κο Ολα 

Ώι6γ Ἠανο πο αι]ογ{γ, απά Εαίπετς ΥοετΥ ]ί]ο, 
Ῥεσαιςθ {Π6υ ο/ίεπ ααοίοά ΓΓΟΙΙ ΠΊΘΠΙΟΣΥ. 

---Πνεῦμα] Ἀῑπο ΜΑΡ. αάά Ἰησοῦ, απά οίμοετς, 
να 5εγεταὶ Ὑοεγδίοηπς απά 50ΠΠ86 ΕαίΠΘΙΕ5, τοῦ 
Ἰησοῦ, νΥΠΙο 19 αἀορίθά Ὦγ ΝΠΙ] απᾶ Ὑγαίς., απἀ 
τεσεϊνεά Ιπίο {λε {εχί ϱΥ (ατίεςὺ., Κπαρρ, Γιπη., 
απά Ὑαἲ., 45 λα Ὀεεῃ 1οπ5 ασο ἆοπε ΡΥ Ῥεζτα. 
Απά 1 ἵ5 οκρτθβςεά ὃν Ὠοάάγ., Νδννοοπηθ, απάἆ 
Ἠακεξ, Ὑεί «ιετθ 866ΙΗ5 πο ςα{Ποίεπί ογἰάεηςσθ 
οΓ 15 σεπαίποηθςς {ο γατγαηί 15 τοοθρί]οη. ἼἼθ 
επ{εγπαί ενἰάεηοσεο ἶ5 γνεα]ς, 5 [αγ ας5 τεσατάς 53. ; 
απά Ὑεγδίοης απά Ἐαίμευς ατα, ἵπ α πηπίίογ οῇ {18 
Κἰπά, ποῖ αιίε αποχοορίἰοπαῦ]ο {εςίπποηγ. ΕΒαΐ, 
ίο αἀνοτί ἰίο ἴπίεγπα! ενἰάσποςθ, Ιί ννου]ά αἲ βταί 
αἰσηῖ 866Πῃ ἐλαίΐ α5 Πνεῦμα Ἰησοῦ 8 ἃ ν6τΥ ταΤθ εκ- 
Ῥγοββίοῃ, οσσιττίησ Πο Νηθτο θ6ἶδο, Ὀαέ ἵπ ΡΙΜΗΙ. Ἱ, 
19. (απά ἔπεταο ἵπ α ἀἰπετοπί 5οηςθ) ννο ΠΥ {ασ 
Ὀείίογ αοσοιΠ{ ΓΟΥ ἴ]πο οπεἰδκίοπ (παπ ΓΟΥ χο ἐπδογ- 
{ἱσπι οΓ ᾿Τησοῦ. Απ γοί νο 4ο ποί ϱἱκανν]ετο Ππά 
Όναί τατο εχρτθρδίοηυς ατα οπηος]]οά Ὦν (ο κογέῤρς. 
Ῥεφίάθς, ΝΝΘΠ ΑΠΥ ΥΘΓΥ τατο ΓΟΓΙΠ5 ΟΡ οχργοβδίοἩ 
ατα οοπηθοίοά νι Ἱππροτίαηί ἀοοίγίπαί 4165110Π8, 
ν/θ αγθ {ο αἀνοτί {ο ἴἶνο ροςς]θ]Η{γ, παγ ρτοραβ{]]- 
ν, Όπαί που παν Ἠανε Ώοθῃ {απιρογθς νυν] Ὦγ (πο 
αποϊεπί ΤΠροοσίαπς, εἰίποτ ὂν αἀάϊησ βοπιθίμῖησ 
ίο Όιο ἰοχί, ο: Ὦν τοπιονῖης 5οπποή]πσ Γγοπα 11, 
ον, 1 αρρεατς {Τοπα νο Νοίο οῇ Ὑηαίς. (ναί (νο 
Ποπιαη]κί», α Πίῆο αῇοτ νο ρηηήησ οῇ πο (τοείς 
Τοχε, πιπἰη{αἰποὰ ναί Ἰησοῦ Ἰγπὰ Όρου οχριησοὰ 
ϱν Όνο Νρεογίαπς; νμίοἩ ἵδ Ιποτοάίρ]ο. Τ]αγ 
πηὶσηί ταίλοτ Ἠπνο Ώοση οχροοίοᾷ {ο αά ἴἼπππ το 
γεπιουρ Ἡ, Τὴο αἀθμίοι, Ἰονονοτ, ἵ 8αεροοξ, 
οαππο {οπα νο ΑΡίαπα, Νο ννοι]ά Ἠπνο Πποτο 
ΤΟΆΔΟΠ {ο αὐά Τε, ἵπ οτάοι {ο ἀθβίτογ 5ο ἀθοϊάοὰ 
4η οκαιηρ]ο οῇ τὸ Πνεύμα ἵπ ιο ρργδοπα/ 86Π89. 
Της Πε ἵ οπαρηί πρ Ὃν αἲἲ ἠινο Βοοϊπίαη Ιπίου- 
ΡΓοίοΓ, Απά νο οπος ἱπίτοάποσά Ὦγ (ο 
Αίαπα, ἵέ νου] ο Πκοῖγ {ο ὃνο απ] ο Ὦγ νο 
Λρκίογίαπα, νν]ινο νοα]ά ταν Ἠπνο Τί ἴππη πο, 
Ετοια Όλο [πιο οὗ νονο 1 να», [ βαβροσί, (οἶκιοά 
ἱπίο νο Ἑμ/σαία, ππᾶ Ὦγ νο Ἱπίίον ἱπίο (ο Νιγίας 
γοτείοῃ, παπά ΓΤοπη "γοήσο Τ νο] ο οπκἰ]ν ἵταπη- 
ποσά {ο νο Τημορίο, 6ορεΐς, απά γιοπίαη 
Υοτείοη», Ἐππα]]γ, νο ννοτά ἵν πίτοπσ]γ ὀἱκοσπη- 
(οπαποσῦ ὮὋν νο οοµίοχί, Του, {ο 140 (νο ννογ8 
οὗ Βρ. ΜΙά41., “' ἵπ νο ρτοσσδίης νους ννθ ΛΓΟ 
(ο]ά ναί Όνο Αροπί]ος κνογο [οηήάἁση οῇ Όνο ἨΠο]γ 
(νοκί {ο ρτοασ] νο ννοτὰ π Αλία ο ἵπ νο ρτονομᾶ, 
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Λ{ακεδονίαν ῥοήΦησον ἡμῖν" ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἴδεν, εὐθέως ἐζητήσα-- 190 

µεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν ἸΜακεδονίαν, συµβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς 

ὁ Κύριος εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. ναχθέντες οὖν ἀπὸ τῆς Ἰφωάδος, 11 

εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρῴκην, τῇ τε ἐπιούσῃ εἰς ἸΝεάπολιν, ἐκεῖθέν 19 

τε εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶ πρώτη [της } µερίδος τῆς Μακεδονίας πό- 

λις, κολωνία. μεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίθοντες ἡμέρας τιγάς ̓  

τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν τῆς πόλεως παρὰ ποταμὸν, οὗ 13 

Οιναί ο Οιοῖγ αεπιρίίηᾳ {ο σο Ιπίο Βλλγπία, Όνο 
Μρίτιί εαβοτες παπα πο, Τι 15, ἠνεγοίοτε, Ἠἰσ]]Υ 
πππαίατα] Οιχαί Όιο τὸ Πνεῦμα οἳ ια Ἰαΐίετ νεγδθ 
επου]ά Ὦο ππραπί οῇ αΠΥ οἴ]ει απ Ώιθ τὸ ἅγιον 
Πνεῦμα ο{ πα Γοτππετ. 

10. ἐζητήσαμεν] Α5 3ϊ. Τμαίκο Ἰχθτο 1668 1σο, αῇίογ 
Μανίπα Ὀείοτο αἲ] αἶοπσ α5δεά (πει, 19 Ρ]αίη πας 
[ιο ἨηδεΙ{ Ῥεσαιπς νο οοιπραπίοη οἱ Ῥαυ] απά 
Ἐ πιο} Ἱπ 15 1ο ΙΓΠΘΥ. 

---συμβ.] 366 Νοε οη Ικ. 22. 
12. πρώτη τῆς μερίδος τῆς Μακ. πόλις] Νο ΙΠι]ο 

Ρετρ]αχ]{γ Ἰθτο οχΙδίς, (οι α ἀ{[Ποα]{γ {ο τθσοῇ- 
οἷ]ο ο ρτοβοεηπί »ίαίειπεη{ να πα αοϊαα] είπίο 
οῇ Ολήπσς ἴποη οχίκίίπσ. Ασοοτάίησ {ο ιο 5εη8θ 
πβείσπεά ὮΥ ιο Ῥοαδο]. Υτ. απά 8οπηθ οἴ]νοις, 
ἑἐπνη]ο]ι ἶς ἴ]νο πιοίτορο]15 οἳ ενα οοπίτΥ ος Μασθ- 
ἀοπία,”. νο ννογὰς ν] Ἰπνο]νο απ΄ ΙΠασοΙΤασΥ 
Ίιεκκα/οπίσα Ὀείπςσ απἀοιὈίθεάΙγ ἴἶνο οκρίία]. Απ 
ΙΓ ννο ἴπίκο πρώτη {ος “' πιοδί οοπφἰἀεγαβίο,’) Τί νν]] 
Ψο ο αα11γ Ιττουοποϊ]εαθ]α ννἩ [αοίδ. Ἰπάεεά, 
Ὦ} 5ο Ιπίοτρταίἶπσ ννεο ονοτ]οο] {πα Γοτος ΟΓ µερίδος 
Ιῃ 8Ο α οοππθοίΙοἩ, νο] σαπ οΠΙΥ Ός «ρογέίοπ,) 
1. ο. αἰφίγίοί. Απά ναί Μαοθάοπία Ἠαά Ίοηρ Όθεῃ 
ἀῑνιάεά Ιπίο {οιτ ἀῑείγίοίς, νο Ἱσατη [τοι ο 
ΗἨ]ιείοτίαης, Ἰπάσοεὰ οοἶπς ος ιο ΓΕ γουἰπεία ργίπια 
παπά φεσμπάα Ἀανε Ώθεπ Γοαπά. Ἠεησο 1ῖ Ἠα5 Όεθῃ 
Όιο ορίπ]οη ΟΕ ππαπΥ Ιεατησά ππθῃ Ελα Ιηδίοσά οἳ 
πρώτη τῆς Νο ε]ου]ά τοιὰ πρώτης» ὉΥ ΝΕ ενα 
5θ6ἨΏ9ο ΙΙ νο, ένο] 5 α οἳ(γ οῇ να Ετον]ποία 
Ρτίπια οἱ Μασοάοπία.”. Βαί ποί α εἰπσ]ο ΜΑ. ἰς 
[οαπά {ο εαρροτί ἴμὶ οοπ]θοίατος ΝΠΙΟΝ, Ιπάεοὰ 
15 Ηί]ο εαρροτίαὰ Ὦγ ρτοβραΡΗ{γ, α5 Ἰπίτοδποίπσ α 
βοτί ο{ πηπαίο οἰτοιπηδίαπος ποί νετΥ Ι]κε]γ ἴο 
Ἰανο Ώθσῃ αἀνοτίαὰ {ο Ὦ} ἴἶνα βαοτοὰ τίίετ. Τί 18 
μοίίοτ, (οτο/[οτο, {ο τοίαἶη γα οΟΠΠΠΙΟΠ τοαθίησς 
οχρ]αϊπίησ 1 α5 νο Ὀθδί παν. Νον ία πιαίτετ 
Ἠησον οἩ ΥΝΠΘίΠθΓ πρώτη ΤΠΑΥ Όδ βαρροδοά {ο 
ΠΠΘΕΠ «ένο ρτιποῖρα!, ος α ρτϊποῖρα].. ΙΓ νο 
αχ οἨ [νο ΓΟΡΠΙΡΥ 86Π86, Νο οποομηίος {ο οὔ]ος- 
ἄοπ, ναί ῬΙΗΠρρί να» ποῖ ουθη {1 οαρί{α] οἳ εἶνθ 
αἰκίγίοί, Ὀαί πιρηζροιίς, 38 νο Ἱεατη [οι Τήνγ 
απά Ὠἱοάστας. Ἠσησο Μολασ]ίς απά Καῑη, αἀορί 
Όιο /α1ε/ 8οη5ο: απα νου αρροα] {ο νο πποχοςρ- 
(ἰοπαῦ]ο ονἰάσπσο οῇ Πουκοὶ Ώοσίτ. Υοι, απλα, 
Ρ. 1. Υοἱ. 4. ρ. 9853. ἵπ αοβίπίίοπ οῇ νο Γπος, Οναί 
πρώτη ΥΝΠ8 ΒΟΠΙΘΙΊΠΙΟΦ 5ο αρρ]ιοά απ {ο ΠἹοαῃ ἃ 
Ρι.ποῖρα], Ονουσ]ι ποίῖ χο ρτιποῖρα] ον ο α οοπΗ- 
ἄγ. Απά οστίιαἰπ]γ, ἰπῖς νίουν Ῥοίπρ πἀπιίσά, αἲ] 
οὐ]οοίίοπ οἩ {ο 9«οοτο οῇ σοοσταρη]σαὶ οχασίηο»8 
νι] Ἐο τοπιπονο. ἵ απι, Ἰοννθνος, ἱπο]ίποά {ο 
εΠπ]π]ς Όλο ννογὰ πρώτη Ν48 ΠπθαΠ{ {ο Ἠανο {ο 8οη9ο 
“νο ρτϊποῖρα]. Χο 8 νοτο αἲΥ Οπήπσ τοα]]γ 
Ὀγπιίάπθ]ο Ἱπ νο οὐ]ασίίοι, επαί Απαρηηροϊις ννας 
επ -- ; [ον Οιουσ] Απιρηιροιις Ἠπά Όδοι 
οτἰσίπαἰ]ν νο οαρία], νο Π 19 νου ρτοῦαδ]ο (8 
Ἠοίς. απά Ῥουτος «αρροφο) ἐμαί, αΏοτ νο μαΐ1]ο 
οὗ ΡΜ ρρί, ένα οἵ τν ννας ταϊκος {ο πο ἀῑσπιιγ οἳ 
οαρί{α] οἳ νο ἀῑκίτίοί, ἵπ Όνο ρ]ασς οῇ Απιριηροιις, 
ννη]ο ννας (ση οἩ πο ἀθο]ίπος οφροσἰα]]γ εἶποα, 
πο Κπον, Ἱ Νάβ νο ρο]ίον οῇ νο Ἠοπιαης ἴο 
πππκο [οῖγ ορ/οπίρα πο αρα] οὗ Όνο οοπίτῖος 
Ὑλοτο {ΙΟΥ ννοτο νἰααίοά. ΑΑ, Ἰονσνος, Νο Ἠανα 

πο Ηἡβίοτίσα] ΡτοοΓ ο Ες (ταπκ[ος, 1 ππαν ο Ὀνεί- 
ἵοτ (ν Βρ. Ρεατες)} ἴο απἀετείαπὰ πρώτη ἵπ Όιθ 
Β6η56 πποεί οοηεἰἀεταδίο απά Ἱπεροτίαπί, ἵπ οοτη- 
Ώχετος, Θα, απά ρορα]αοῦ. Απά εως Όνε 
Ἐοπιαης ννου]ά ο οβροοἰα]]γ αηχίοις Επείτ οο10- 
πίθΒ α]οι]ά Ὄε; απά ΠΙΑΠΥ οπ868 ὙΝομ]ά οοπΙτὺ- 
πἱο {ο ππακο (πεπῃ 510. 8Η] οπο ἀἁβμου]ν γα” 
τοηαίη».  ἸηΠΙεμενετγ οἱ νο αὔΌονε 8οη8ε5 ὃςθ 
πἀορίθά, {χε τῆς ἴνε[οτθ µερίδος 19 ΝΟΓΡ6 παν 15θ- 
1658: απά Ἰας, [ 5αβρεοῖ, οπαςεὰ αἲ] νε ρετρ]εχ!ίγ 
ΙΠ φπθβίοῃ. Βρ. ΜΙάά]., Ιπάεεά, ρ]αςος Τ η νο 
Ἰθμί οὐ]εοβοπαῦ]ο Ροϊπί οἳ νίενν ὮΥ τεπάῖησ 
α φνηίο] Ί9 ἴἶιο ο]ιίοί οἶίγ οἳ 1έ9 ἀῑκιηίοί, α οἵεγ οἳ 
Μαοεάοπία, α οο]ομγ.”. Βαΐ η] ἶ9 ἀοίΐηςσ α ΠΊαΠ- 
1[οεί ν]ο]θηςς {ο ἴπα οοπδίτασίΊοἩ, απά Μ' το 
να 86µ56, ννμ]ο]ι ἵ9 Όἶνας νετυ Ἱε]απο. Απά Ῥτο- 
{οβεοτ Ξομο]εβε]ά αποκπονν]εάσες ναί Ἡε 19 Ὦγ πο 
Ἰηθαῃς φαἰςεβος ννἩ ναί αφ. νο Γ ννου]ά Όνετε- 
{οτε Φ1ΡΡΟ56 α α)ἰσ]ί οοτταρίίοη {ο Ἠανε ετερί Ιπίο 
Όιο ἰοχί, οεσαείοπεά Ὦγ α πἰκίακε ἵη ρ]ασοῖπσ Όνα 
ατίο]ο τῆς. Νον νο Ητεί τῆς ἵδ ποί Γουπά ἵπ 
ἠιτου αποϊοπί ΜΒΗ., ια Ἁγτίαςο Ὑογβίοῦ, απά 
0Ἠτγε.: ποτ ἆοεθ 1 αρροατ ἵο Ἠανο Ῥεεῃ ἵπ 
Οορίος τεπά ὮΥ (πε οκ ο]. Ἁγγ. απά ό -- 
Τταπε]αίους; που ἵπ νο οτἱρίπα] οὗ ἴἼοεο Μ358. 
νο] Ἠανθ μερὶς, Ρ]αἰπ]γ Ὁγ α οοπ[Γουπάΐησ ο να 
αὐυτον]πίίοι οἳ πο (ογπιπαἶοῦ ὅσς ΝΤ ς. Απ 
38 οχίο/τα] Ι6ΒΙΙΠΙΟΠΥ ἵ8 ποί νναπῖησ ασαἰηκί ή 
τῆς, 80 πείθει ἵς ὑπίεγπαί ; Γοτ Ἡ ἵ ὑπεπρίίσαδίε 
εχοεορί ον Βρ. ΜΙά41.9 νἰο]επί οοηΣίταοϊίοϱ. Ἰ 
ευβροθοῖ, {εγείοτα, ελαί Τξ οτορί ἵπ Ὃν α πείακο 
ο νε βοτίθες; εἶπος χοφο ΛΓ98. νυμ]ο]ι Ίνανα πο 
νο τῆς ᾖιογο, Ἠανο ἴτ Ὀθίοτο Μακεδ.: απά νουρη Τε 
18 {θτο ποῖ Γουπά ἵηπ ἴεν ΜΒ. (8οπηθ ο ἶνειη οἳ 
Όνο Ἠσ]οςί απο ἵτγ) αἲ] οἱ ἶνεπα ἠαυε νε τῆς 
Ῥο[οτο µερίδος. ΜΥ νε ποῖ, (Ἠθη, 31ΡΡΟΣΟ Ελαξ 
Όλο αγίο]ς, νν]]ο]. ουσΏέ Ρτοροτ]γ {ο Ὦθ Ιηφεγίοὰ 
Ὀαέ οπο», να Ετεί Ἱπκοτίεά Ίπ νο Ίογοπς Ῥ]αςς, 
παπά αβογνναγάς (ΘΥΓΟΥ φον {οτος Ἰἶκο α 5πον;- 
Ὀα1]). Ὀου] Ἱη νο γἱσ]έ ρ]ασς απά [νο 1ογοης. 
Ἰανο νοπίιτοὰ {ο ἀοπρίαο Ὀτασκοί ἴἶνο τῆς, υν ον 
Ἰ εαποεί]οά Ὦν Ἱαοπαπη. Ἐεπάοτ “νο 18 
Όιο πιοδί οοηκἰἀοταδ]ο οἵτγ οΓ α ἀῑδίτιοί οῇ λΐπςε- 
ἀοπία.”.  Μτ, Αταπάε]], ἵα Ἠὶ Ἔτανεϊς ἵηπ Λεία 
Μίποτ, ποίῖσθς Όννο πιεδα]ς, οπο νοαγίης να ἵπ- 
Βογρίίοη Ἐφεσιων . πρωτων . Ασιας. Ἀπά Ἀποίμετ, 
Σµυρνα . Πρωτη . Ασιας . καλλει . καὶ µεγεθει. 

19. παρὶ ποταμὸν] '' ὃν νο τίνογ εἰάες’ πο νς 
ἃ τίνος, 8 ους Εησ]κ Τταηβ]αίοτε τοπάοτ, 
νο Αγιϊοϊο ἵ5 οπη(τοὰ ολίοβν οη αποσοιπί οὗ {9 
πιοίογίείη οἳ νο τίνος, Όα Ἐ ποίομ ὃν Το ο α 
Ρτοροβίεῖοι να. ἆ υβοά. ἵδ ποταμὸς ἵδ α ΠΊΘΓΘ 
τινη]οί, Γοτπιθά Ὦγν νο Γοπίαίπα, [τοπ Ὑνη]ο] 
Ῥη ρρί ἀοτὶνοά ῖ βγεί παπης, Ογεπίάες, παπά ταή- 
πίηα Πίο νο Ἀπγπιοη. Α εἰγκίηᾳ πἰοκίαίῖοη {ο 
Όνο ἔτι] οὗ νο πητταἶνος Γοτ Όλο τῖνετ 1890 απια]] 
π5 οπ]ν ἴο ο Γουπά Ἱη Όιο Ὀθεδί τουθηῖ παρ οἩ 8 
Ίαγσο ασα]ο. ΄ 

---οὗ ἐνομίζετο προσευχὴ ε.] Τ]ο Οοπιππεηίαίογθ 
το ποῖ αστοθά οἨ χο κοηβο ΟΓ 1Ἴγοβς ννοτᾶς : υν ή ο]ι 
Όνο οατ]ίοτ οπες ἴακο {ο πΊθλη  π]εγο ΡΓΑΥΟΤ 38 
Νοηῖ {ο ὃς πα ος) γή] να Ἰαΐετ οπες ἰπίετρτεί, 
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- ντ, ω ’ α. 

" ἐνομίζετο προσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθουσαις 

14 γυναιξί. Ναί τις γυνὴ ὀνόματι «4υδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατεί- 

ρων, σεβοµένη τὸν Θεὸν, ἤκουεν ἧς ὃ Κύριος διήνοιξε τὴν καρδία», 
κ {σεη, 19, 8. 

1 16 προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου. 3 Ὡς δὲ ἐθαπτίσθη, καὶ ἃ ο Ἱ. 
ήαά. 19. 2]. ς - 2- ’ . . 1.» ΄ ’ Γι -” 

ο οἶκος αὕτης, παρεκαλεσε λέγουσα  Ει κεκρίκατέ μὲ πιστην τῷ Ἰυ- ἵωικε τ4. 39, 
ἨΠευ. 19. 2. 5 . ’ 3 ο α., , λ : ρἱῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν µου µείνατε καὶ παρεβιασατο 

“γνηπετε, αοσοτᾶῖπς {ο [ίπε «ενηής]] ουδίοπι, ἴετα 
πας ο ος οταίοιγ.”. Τ]αΐ εαοῇῃ Ῥ]ασες 
(ποί εάἰῇσες, Ὀαΐ 6γουες, Ιἶκε ἴπε απεϊεπί Ὀταϊάϊσα] 
{επιρ]ες) Ἱνετε {πεπ ΓΓεαπεηί ννηετε Πο 5ΥΠασοσιθ 
ννας Γ{οαπά, 5 ρτονεὰά Ὁγ Όιο Οοπιπιεηίαἴοί8; α8 
αἶ5ο Ε]ναξ ας] Ίνογε 5Ι{απίθά, Γοτ {ως οοπγεπίθηςσθ 
οὗ ρυτὶβοαίῖοη, Ὁγ α τίνεγ-εἰά6. Ὑεί 1 5εε ποί 
ἨοΥΥ οὗ ἐνομίζετο εἶναι 63π Ἠανε {πε αὔΌογτε 5εηςε, 
εἴ]] Ίεςς ὃς ἔακεη Γοτ οὗ ἦν, ὉΥΙἩ οἴλθτς. ἨΝαϊοτ 
ἆο [ 5εο απγ {οτοε ἵπ {πε οὐ]εοίίοῃς, --- ἔλαί ἴπο 
οοπιπιοῦ Ἰπίετργείαίῖοη γΙε]άς {ἴοο Ἱπάεβηίίε α 
εεηςε, απἀά 15 Ἰποοτγεοί ἵπ Ῥηταδθο]οσγ. ἘΤ]ε 
Γοτπποτ Ίιας ποῖ α εἰαάονν οΓ τθαξδοῃπ; απά {πε Ἰαΐτίει 
18 ονετίπτηεά Ὦγ οηθ οὗ {πε ραςφασες αἀάισεά ἴο 
εξια) 1 νε οἵιογ ἱπίετρτγείαίίοη, ΠαΠΙΕΙΥ, Ρ/]ο 
εοπίτα Εἰατεμπε: Διὰ πυλῶν ἐκχυθέντες ἐπὶ τοὺς πλη- 
σίον αἰγιαλοῦὺς, τὰς ποοσευχὰς ἀφήρηντο, οὗ ἐνομίζετο 
προσευχὴ εἶναι, Ὑνηετε Ὑνα Ἀανθ {Πο νετ Ρηταςε, 
απά ἵπ Όια νετγ 56η59 ο{ {πα οοπιπιοπ ἐπίεγργεία- 
εἶσπ. Απά ανοασί Πέ ἶδ αοοοπιραπῖεά νι (με 
ἴογπι προσευχὴ, Ῥγοδρμε]ια; γαί ΙΤ ἵ5 ονἰἀεηί ναί 
Ῥπι]ο «ποισηϊ ἴξ πεσθββατΥ {ο πάά ἴἶιο γγοτὰς Γο]- 
Ἰονίπα, ἵπ ογἀςτ {ο ἀρίργπεῖπρ {η 5θη5θ. Τί 5ποι]ά 
Ώγετείοτο 56εοπι {Ἠαε, Γοτ α βἰπη]]ατ Γθαδοή, δέ. {με 

{ο 56 α οἴγοιι Ἴοπι ἵηπ Ῥτείετεηος {ο α 
ἔθτπι νη]ο] ταϊσηί τοφαῖτο (ὶς νετΥ οἰτοαπι]οςσι- 
ἤοπ {ο αχρ]αίῃ Ἡ. Ἡ 18 ίτας ναί αἱ νετ. 16. ια 
Ψ/ΟΓά5 πορευοµένων εἷς προσευχὴν 8εεπι ἴο τθφΙ]τθ 
προσ. ἵο ὃο ἴπκεῃ ἴπ νο 86Π86 γοδρμε]α. Βυαΐ 
Εοπα]ν Γ απι πο ρτεραγεά {ο αβεοτί ἴαί χε τεή- 
ἀετίῃς ΄« α5 ννο Ἠετο σοΐησ {ο ΡΓαΥΟΓ” 15 ποτε {ο 
νο Ἰαςήβεά (ποϊνννείαπάῖησ ναί ἵη 2 οδερῇ. γε. 
ϕ ο) Γ Επὰ ἡμῶν τὰ νόµιµα ποιούντων, καὶ εἷς ποοσευ- 
χὰς τρεποµένων), 5ἴποςῬ εἶναί νγοπ]ά ππαΚε {πο ποιίορ 
ο/ ἔιο Μπι νλεη ο οἰτοιπηβίπηςο {οοΚ Ρ]ασθ ἴοο 
ἱπάειριπήπαίε, απά ὃο ποί α Πέ]ο βεριά, γαί Ιέ 
πιαν ο οὐφετνεά Ενα ο 8οηΠ56 Ῥγοβρείια ννον]ά 
τοφπίτο Όνα ΑγηεΙε. Ιπάεεᾶ, ΤΙ Κπον οὗ πο ρᾳ5- 
«ασ οΓ αΠΥ υγίίοτ ν]ετο Τξ οσσΓ8 η (Πῖς 56η5ο 
τοβιομί ενα Ατίήσ]α. Θ6ε 2οβορῇ, Υπ. ὁ σε. Τι 
βεοπῃς ρτείέν οἰεπτ, ἵνουνενετ, Επί προσευχὴν ἴἼνοτο 
5 αβοἆ ἵπ ἶνο νογΥγ 4ΠΠΘ 86Π5Θ ας {1ο οχρΓοββίοῃ 
Ἠετε αἲ νότ. 15, ππππε!γ, Ὁγ οἰτοιππ]οσιίοη, {ο ἆε- 
ποῖς νο ράσο οἵ ἐνομίζετο προσευχὴ εἶναι, ἴπθ ρ]ασθ 
πΊθτο ΡΓαγοτ νΥΛΝ ννοπῖ {ο Όο ππαάθ; ποῖ Ιπάροὰ 
(απ [ ννου]ά απἀστείαπά) α τοσυ]ατ Ῥαἱ]όίπς, εαο] 
α- Όντο Ὦγοερμε] ννογς, Ὀπί α ΠΠθγΟ στονθ; 38 
νο Αρίοπ πρ. ζοβορἩ. Οοπ/γ. - π. 2. 91γς ο 
Μοκος, αἰβρίους προσευχᾶς ἀνῆγεν. οί Ες 9ος, 
ἔσα, τοεσπΊτον Όνο Αγιο; νλ]ο]ι, (ποτοίοτο, [ Ἰανθ 
(νι Οίοκὺ., ποβπη., απ Βἰποκ) ἱπίτοδισθὰ, ΟΠ 
νο ο ΠΠΑΗΛΥ Μ385, οἳ πο Ὑγαβίθγη 
Οἶπκα, απά οὗ ΟΜΐσεν απά Τ]γδορηγ]. 
ην γοφροςε {ο το [έπιρ νν]θῃ (]νο οἰγοπηβίαπος 

πιορήσπεά αἲ γοτ, 1 {σοκ ρ]ασο (ν/ 1ο] ΟΟΠΙΙΠΘΠ- 
ἐπίογη ατο κο --- {ο ἀοιογπήπο}, 1 επον]ά 
ροσπι {ο ανα οπ Ἠνο [γεί ἆαγ Ενπί Ῥα] παπά 
Βαν ποπί {ο Όνο ϱΓαγεγ-Ππδο πρ. Το δὲ) Όνοτο 
κ ἑγαπκβίηρ απά γεπωπερέέηε (νν. 4 Δ. 10 Ὀοίηπρ 1η 
κοπιο ἄερτος ραπ νο Ησα1}, απᾶ αογνος {ο ΠΠίτο- 
ποσα α πατε ίνο νεο], ποσστάἶηρ {ο νο οτάοί οϱ 
ὕπια, σαρ]ης {ο Ἠπνο σοπιο ἵπ αἲ νου, 13 Ὀοένοσῃ 
προσα’ δα ππά καθίσανγες Ἴ]ουσ]ν, Ιπάσοά, 

... 24. 

ἤιοτε ἵνας 5ΟΠΙΘ ΤΘάΣΟΠ {ΟΥ πιεπΙοπ]πσ 1{ ν/ηοτε 1ξ 
16, 5ἶποςἙ, 8 Επά, ἴλε απο οσο Ιτγεηςο ἴοοικ ρ]ασθ 
5ευεγα] εἴπιες αξιεγν/ατάς οἩ οέιεγ ἆαγς. 

----ἐλαλοῦμεν.] Νοῖ « ἀϊδεοιτεεά ν(], 7 α5 Ἠμ/αἷκεί, 
ΤΕΠάΘΙΡ; {ΟΥ λαλεῖν πιαδί Ἠετο ε ἴακεπ Ιπ ἴπε 
εεηςο οΓάἰδεομγεείο, ας α ραδ]ίς ἴθαςῃετ οΓρΓεαςΠοΓΥ. 
ΤἨα5 (πε ρτεοθᾶῖπσ καθίσαντες αἰ]άάες {ο {πε ρος- 
γε αἀορίεά, νν Ισ Ὕνας ναί οὗ {εασμίησ. Άθθ 
Μαι. ν. 1. απά Νοίε. 1Τέ ἶ5 ρΙαῖπ ἰλαί πε ο0η- 
ρτεσαίίοη οοηβὶξίεά οὗ ΥΝΥΟΠΠΕΠ ΟΠΙΥ, Πποί, α5 ἶ5 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 5αρροξεᾶ, α πιαἰχίατο ο Ῥοίῃ 5οεχες. 
Το αοσοοαπί {ος υΥμῖοἸ, ς πια «αρροςεο {αί δἶπσθ 
Ὠιναί δομαγαϊίίοπ οἱ ἴ]ε 86ηε8, ΙΟΣ αἱναγς εαῦ- 
εἰσίοά ἵπ τεσυ]ατ Ῥα]]άϊίπσς, 5ο] 5 «ΥΠπασοσιθς, 
ν/α5 Ιπροδδ]δ] ἴπ ρίασες Ικο ῥγοδεις]ι», ἴιε 5αππθ 
επά ννας εβεοίεά Ὀ} νε 5εχες αἰτεπάίησ αἱ αἰί- 
{εγεηπί {4πῃπθβ. 

14. Λυδία.] Ῥοπιο ἴακο {Πῖ5 α5 ἃα Παπηθ ΟΓΟΟΙΠ- 
Υ, απά {ο ὂε Ἰ]οϊπεά νν]] γυνή. Βιΐ λε ὀνόματι 
αβεοσϊαίεά νν(Ἡ ἴέ 5«Ἠοννς 1τ {ο ες α Ώγ0ΡεΥ παππο. 
Τ]ε παπιθ Ίναβ8 6ΟΠΊΙΠΙΟΠ Ῥοί] απποπσ {1ο (τθοκς 
απά ἨΏοπ]αήςθ. Πορφυρόπωλις πιθαῃς α 5ε]]ετ ποί οΕ 
... ἀπο, 38 8ΟΙΠΘ ΔΗΡΡΟΕΕΘ, Ὀιίΐ οῇ ρυτρ]ε υεσδίς, 
Ὁς ἴ]ο ἁγίης ος νΥπΙσΗ ἴ]ε Γγάίαπ5 ννεγο ΓαπηοιΙ5 5 
ννηο 8θ6εΠῃ {ο Ἠανθ ραγιοιραίεά 1Ππ, ος 5αοσθθοἆθὰ 
ίο (πε τεραία{ίοη ος Όιο γτίαης. με 86οτης {ο 
πανο Ῥδεῃ α τοδ]άεηπί ο) Τ]ηγαίῖτα ἵη Τ,γάῖα, ν]ετα 
Ἠεγ νθρί5 ννοτο ππαπια[ασίατε, Ὀας 5ο]οατηῖηπς αἲ 
Ῥπηρρί, Γοτ ενα Ῥιχροςδθς οῇ πετ Ῥαδίηος». ΒΥ 
Ώιο ακργοβδίοη Ἰμδί αΏθτ σεβοµένη τὸν Θεὸν ἵ8 
ππεαηί, Ὠναί 9ης νναδα ἀενοιί (επί]αο, ννοτςμίρ- 
Ρίπσ ια οπθ {τας (σά, ος ο. οῇ Όιο σαΐθ. 

---ὀιήνοιζε τὴν καρδίαν.] Ἠε εχργθβείοη ν/αβ 
τοῦαῦ]γ ἀετῖνοά {γοπη Ίνα Ἠοῦτονν: {ος Τί οοστβ8 

1Π να «εννίςη ΡΓαΥΘΙΕ, 35 αἶδο Ἰπ 3 Μασο. 1. 14. 
ὁ. τὴν καρδίαν ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς προστάγ- 
µασι. Τ]ο παῖπᾶ ἵ8 δαϊᾶ {ο Ὃε εἰοδρά ασαϊηςί απ- 
πιοηΙΙοΠ, Ὕνηοη οἶήνοτ [γοπι Ῥρτο]αάϊίσα, ἵέ οαπποί 
ἀϊκοετη ἴἶπο (τα, οἨ, {Τοπ ρτϊάο απά ροτνοτβῖίγ, 
νι] πο απ Ἡ. ΄ Ἠοηπσο, ἵο ορεπ ἴἶιο πηϊπά ΟΥ 
Ἰοατί ἀεποίθα, {ο τοπάογ ἴί πποτο Ιπίο]]1σοηί, ---- {ο 
σπ186 (αί αΠπγ οπο εἨπ]] Ὀοίίογ ροτοσῖνο (ο ἱτηί], 
απά πποτο τοπό1]γ γ]ο]ά αβθοηί {ο Πέ. Γ]νο σροπιης 
ἵπ οποβίίοη να οβεοίοᾷ Ὦγ ιο στασοο οἳ «ο 
ψογκίησ Ὦγ ή Αρίτίς η Όιο οοπουττοπί ροοά 
ἀἱβροείίοπα οῇ Τ,γάϊῖα. 

15. πιστὴν τῷ Κυρίῳ] ΄-α ἵαο Ῥοονοετ ἵπ ιο 
Τ,οτᾶ [απά 8 πρ 80 45 {ο Ὦο Πί {ο ὢς α- 
πιηοά {ο αρα, Το οχρτοβείοηπ οἱβονν]οτο 
οσσυτ νους Όιο πάά Πίο οὗ τῷ Κ., παπά Όχθη 
ἀσποίος α Ογήκίίαι. 

---παρεβιάσατο ἡμᾶς.] Τη ἵοτπη, κο ἀναγκάζω, 
Ἱ εποά οὗ νο πιογα! οοπιρα]κίοη οῇ ατροπί θη- 
τοπ, 4ο ας, ἵῃ  ΠΠΑΠΠΟΣ, οΟΠΙΡΕ]Α ἴἶνο ΡΟΤΡΟΠ 
(ο σταπί νο τουσ. 85, Τμικο Ἠστο, παπά ἵπ Πἱ8 
(0ορο! χχὶν. 59, 86ΘΙΠΝ {ο Ἠπνο Ἠπά ἵπ πηῖπά Οοη. 
χὶκ. 3, ν]οτο Το, ἵέ ἵ καἰά, κατεβιάζετο (ΠΙΝΗΥ 
σοοὰ Μ385. νο παρεβ., Νο] ἵν ρτοῦαθ!γ Όνο 
ἔτας τοπ πα}, Ένα απσο (ο οπίον: απλο ἵ 8απῃ, 
κχν η, 31, καὶ οὐκ ἠβουλήθη φαγεῖν, καὶ παρεβιάσαντο 
αὐτὸν οἱ παῖδες καὶ ᾗ γυνή. ]νο παρα αἰσηϊβον ργαεγ 
[κοῦ), νο πίστη Ἱ, ππά νά παραλιόζεεν 19 α βίτοηᾳ- 
ου ἵογπα νάΠ ἀναγκάζειν. 
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Υ Τ8απι. 28. 7, 
ἱπίτα 19. οἱ. 

ΑΟΤ5 ΟΗΑΡ. Χγ]. 16-. -23. 

ἡμᾶς.  Ιγένετο δὲ, πορευοµένων ἡμῶν εἰς τὴν προσευχή», παιδίσκην 6 

τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα ΙΙύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν 
ο κ » ο , ϱ, ” 

παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτης µαντευοµένη. Αὕτη κατακολουθήσασα τῷ 11 
ή » ΄ εά - - 

Παύλῳ καὶ ἡμῖν, ἔκραζε λέγουσα"  Οὗτοι οἳ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ 
Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσὶν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίας | 

στ Ματκ 16, 17. ” Ποῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ 18 

ἐπιστρέψας, τῷ πνεύµατι εἶπε' Π{αραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι Ιησοῦ 
α 2 0ος, 6. 5. Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς. καὶ ἐξηλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. " Ἰδόντες δὲ 19 

οἳ κύριοι αὐτῆς, ὅτι ἔξηλφεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαθόμενοι 

τὸν ΙΠαῦλον καὶ τὸν «Σίλαν, εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχον- 
να Κίησε 18. ο τας. 
ἑηίτα 17. 6, 

ΘῬ Ν ’ 2 ᾿ ο. - . ὦ τ - Καὶ προσαγαγόντες αυτοὺς τοῖς στρατηγοῖς, εἶπον' Οὗτοι οἱ 50 
ς . . 

ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν, Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες" καὶ 31 
..” ΄ |) 2 Θ κ. . » 

καταγγέλλουσιν ἔθη, ἅ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν, 
ε 5 τσ , 5 Π 2 2 » 
«ἆοοτ. 11. 3. Ῥωμαίοις οὐσι. " Καὶ συνεπέστη ὃ Όχλος κατ αὐτῶν, καὶ οἳἵ στρατη- 59 
1 Τ]ευν. 2. 2. 
Ρ. 1. 18. 

16. παιδίσκην] Ἱ. 6. α {οππα]ο φοτναπί ος 8ἶανθ. 
---ἔχουσαν πνεῦμα Πύθ.] Πύθων νγα8 ΡΓορετΙγ 

ἃπ΄ αρρείίαίίοπ οἱ 4γροίίο. Βαῖ, 15 Ίο γναδ ἴθ 
(οἆ οἱ ΒινΙπαίίοη, Τέ οαπιθ {ο ϱο αρρ]ίεἆ {ο 5οο(]ι- 
ΒάΥΘΓ5, ΟΟΠΙΗΓΟΓΕ, απά {οβθ νο Ῥτοίοπάοά {ο 
θνοΚκο αρἰπῖῖξ. Ἀονν α5 ϱοπέγοφίδηι νναδ α πιοβῖ 
υ56βα] αγί {ο Ρ6ΤΕΟΙΒ οΓ Ενα! Ργο[οβΣίοΠ, {6 ρεη- 
ο ὁ ποφαἶτοὰ πποτο οἵ 165. οὗ Ίθησο ἴἶιο 
ν/οτά 15 δοπιεί(πιες οχρ]αϊηοά ἴο ΠἹθαΠ γαηίτί]ο- 
απ]ςέ 1π (ιο τοεκ Τ,οχιοοσταρῃοϊς. Νον νεί]ι- 
ει πίς σἰτ] να α ναηίτιοφυ(δί, αβ Ώθθῃ πο] 
ἀευαίοά; Ὀπί ιο ποσανο 195 νο γίονν αἀορίοά 
(απά, ἵ Οπ]ς, τισ1γ) Ὁγ νο πιοδί οπηποηί {.οπι- 
πηθηίαίογς. 366 Ώογ]ίπα, Ἠηοἱ{, απά Καπ. Τ]ετα 
5 πο βπβΠο]οπί ΓΟΊΒΟΠ {ο 51βΡΟΡΘ 5ο [ποπι ἴἶα 
πιαππο, απά 85111 1ο8ς (Γοπα ο ο οηιδίαησος. Γης 
15 ο]οφδε]γ οοπηθοίθεὰ νὰ αποίπθς, απά Πιογθ ἵπῃι- 
Ροτίαπί ᾳπθβ1ίοΠ, ---- το]ιοί]ιογ Α]ιε ιοαδ α Ῥγείεπάεγ {ο 
ἴἶιο οἱ[ οί αἰυπαιίοπ. Τμ αἰδο Ἠαςδ Όσοι ὮΥ 
Ῥογ]ίπα, οἱ, ἨαοΙ, απά Βϊΐδοος, ἀθεοίάεά ἴπ 
ια ποσαἶωο. Ἡοτο 15 βοπιθνναί {ο οοπηίοηαποθ 
Όιο ορΙπίοη οϐ οργίαἰπ οπιἰηεπί τεσθηί ΟΟΠΙΠΠΘΗ- 
(πίστα, ιπί 8ο ννας α ῥηιαἷο, Νο (κο ολαππα 
»ομνοοίς) [αποῖοὰ ναί 9ο να ἱπαρίτοά {ο 
Γοτοία]] βαίατο ονοηί». 36ο Ἀθο, ΒΥΠ. απά Ῥοννη8- 
οπά ἵπ ]οσο,, Ίπ 5 ἨΠἱβδεογίπάοπ οἩ (νο παίατο οἩ 
νο Βρίὶγιί ο) Ὀϊνιπαίίοη 1 νο Ῥγίμοπθεςς νηθηοθ 
π ώ] πρροαγ Οναί Ο5 ποίίοπ Ίπνο]νος ΙΠπδαρογα- 
νο ἀῑβιοι]ήσς, Ὀοῖηςσ ἱποοηβίκίοηί, νν τὴν ιο νίονν 
ἰα]κοη. ΒΥ νο Βαστοά νγίθης νήσο τοφΙΙγος 118 
ίο 8πρΏροβθ (45 Όιο αποϊοπί, απά πηοδί ΠΙοάθτη 
Οοπιπιοη{αίοΓς Ἠανο ἀοπο) λαί πο σὶτὶ ννπς ρος- 
βεδφρά ιο απ ου! Βρίγτέ, νο. οπαῦ]οά Ίνοτ {ο 
οοσακἰοπα]]γ Γοτοτο]] βαίατο ονθοηί». ο Ηόδγο]ι- 
18 οχρ]αίης Πύθωνα ὮΥ ὁαιμόνιον µαντικόν. Τ]ο 
οχργοβδίοη, (οι, ἶ5 α ΚΙπάτοά οπο υνν ναί αθοὰ 
υγ δε. Γμικο ἵπ ή (οερε1, ἵν. 99. ἄνθρωπος ἔχων 
πνεῦμα δαιμογίου ἀκαθάρτου. 
ο... Της. ννοτὰ, Γοπι ἐργάδεσθαι, ἴο 

πιαΚο ΠΙΟΠΘΥ (18 Ὑο καν), βἰσηίῇος ραπ. 
-- τοῖς κυρίοις.] Ἐἰδοῖνοι παπά Ψαίοι ἴπκο ίς ας 

Ρ]αγα] [ου εἰπρυίατ, αφ ἵπ Τωακο χὶκ. 90. να ρα8- 
βασο, Ἠονθνος, ἵ οὗ α ὀἀΠοτοπί παίατος απά {ο 
οα]] ἵπ οπαίασε ννοι]ά νο Ίνοτο αμα κ ΗΗΠΙΡΟΡΑ- 
δα”: 8ἶπος Οτο ας απ γαι] Ίνανο βα]1γ ρτονος, 
Εναί ἴἶνο οΟΠΙΠΙΟΠ Ροβδεκκίοπ οἳ α 9ανο, οδροςἶσ]]γ 
πηοῃ οχοτοἰβίης αγ απ [α] τας, να ποῖ αΠ/το- 
αεί, 

.ς κ ’ 
γοὶ περιῤῥήξαντες αὐτῶν τὰ ἵμάτια, ἐκέλευον ῥαθδίζειν" πολλάς τε τ9 

17. δοῦλοι τοῦ Θεοῦ ---σωτ.] Τηουσ]ι νο εχργες- 
ΒΙΟΏ ὀοῦλος Θεοῦ ννηΒ ἵπ 186 4ΠπΟΗΡ [πε (επίί]εΒ, 
ο εἰσπ]{γ «Ίνοφο ἀενοίοςὰ {ο αΠΥ οὰ α5 ]ς Ρτϊεεία, 
γεί 48 ὀδὸς σωτηρίας Ν38 916 οὐ] ΠΠΚΠΟΝΝΗ {ο 
Ὄνεπα, να πηϊσί ἱπιαρίπο ἴπαι οί] εχργεβείοηΒ 
ντο ἀετίνοά [ΤΟΠ Ρ6ΓΒΟΠΑ νο Ἰναὰ επτά Ῥαι] 
απά ᾿“Ἔιπποίϐγ Ῥτεαο; Ὀαί Ὠναί Π Ἰ Ῥοεί ἴο 
ΒΙΡΡΟΒΘ {ο ν/οτάς ρτοπουποθά Ὦγ {ιο ἆαππιο. 
τουσ πο οισαης οῇ πε μἰτὶ απά ενας Ῥεπτίηα 
Όιο 8αππθ Ἱοπουταρ]ο {θ5ίίπποπΥ {ο {ο Αροβίίε», 
35 Παὰ Όεεμ Ῥοτπο ὮΥ {νε ἆαπιοπα {ο ουτ [,οτὰ. 

19. ἐζηλθεν.] Ἴ]ετε 8εοπιΒ {ο ο (48 Ὑαἱοκῃ. 
ΓοΠΙΆΤΙΚΦ) α ραγοποπιαδία νι Όιο Ῥρτευεάίηα ἐζ- 
ἤλθεν, δἶπος υἩ ιο ροῖπσ ου οἱ Όνο ἀππιοῃ. 
ψ/ά8 σοπθ Ειείτ Ἰορθ ο{ μαϊπ. ᾿Ἐπιλαβόμενοι, ''Ίναν- 
ης [οπμφοά {ο Ῥε] αρρτεμεπάεά ς” 5 χν]. ΣΤ. 
κκ]. ο0. απ Το κκ]. 56. ἝἛλκειν, Ἰἶκο σίρειν 
απά ιο Τ αἲΠ γαρεγε, ἵ οΏ οι αεεὰ οἱ ἠπιρίεααίπς 
ΔΠΥ οπ6, απά οοπκθοπεπί1γ ου]σίπα Ἠ]πα {ο ο {ο 
Ἱαάσπιεηί. ΄Αρχοντας ἶδ α ϱεπεγαί επι; ἵπ να 
Ρίαςς ο) νν]οἩ 18, ἵπ {να ποχί νογςο, κα υκἡαίεά 
Όνο πιογο αρεείαἰ 0Ἠ6 στρατηγοί» [ΟΥ 8ο, ἴξ 5ΕΕΠΙΒ, 
Όνο πιασ]κιταίος αἱ Ῥ)ΗΠρρί ννοτο οπ]]ες, 

20. ἐκταράσσουσιν] “-πτο οπυκίηᾳ ρτοαί ἀἰκιατυ- 
ππορ {οι Τ]ο ἐκ. ἰ9 Ἰπίοηφίνο. ἜΤ]ο εἴναταο 
πια Ὕνας (ννο-ο]ά: 1. Όναί νου ννετο ὀἱλατογβ 
οῇ 1ο ρεασθς απά, 2. ἴσδασς]οτς οΓ ππ]ανν η] το]]σ- 
1018 ουβίοπας απά τος: Ὀουι οπατσος α)ῑκο ρω]. 
πςσ απάοτ νο οοσηίχαησο ο πο ππαρ]κίταον. Απά 
Ὀνοισ]ν νο Ἠοπιπης νοτο πο η{ο]οταπ ές --- Υοῖ, π 
Ονοίτ ρογπη]βδίοπ {ο Γοτοίσπογς {0 ΝοτεΠῖρ (ο ας- 
οοτάῖπᾳ {ο ἠλοῖτ οοηβοίθησθς, 1 να υπζετειοοὰ 
Οναί 1Ἴνοτο εἰοι]ά ο πο ρῤήίο αἰοπαρί8 αἲ ΡτΟςθ- 
Ἰγάδια. Απά ννήνοπονογ [νο {πι οἸναγσο ννα8 
οοηποοίοά νντὴν νο Ἰαίτου, νο πιαρκίταίες ννογο 
Ῥουπά {ο ραπ]. η Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες ἵτ 18 
εασσοεφίος (ἶναί Ονοῖγ οὔσπος ἰ9 -ἄλανωι ο. Όλο ρογ- 
βοης Ὀοίηα, ας Γοτοῖσποις απ οῇ α πιοςῖ ὀἀοφρίκοά 
παἴἼοῃ, λος νο ορ] νο Ἰο8ς {ο Ἰανο νοηίυτοά 
ιο οοπαπης {ε. 

93. πιριῤῥέξαντες,) Της 9ο οἳ νο ννοτὰ ἵ8 Ικο 
Όναί ο) Όνο ανα εοὐπάρρε, απά νο οογεοκροπᾶ! 
ννοτός ἵπ Οτοοκ: απά ἀοποίος α Ἠπείν, απά, 
ἆοπο ν αποίηοτ, α νο]οῃε, αἰτιρρίηα οβ' οὐ εἱοί]ος, 
90 Χοπορὴ. Ρ. 742. τὴν ἐσθῆτα περιῤῥήξαντες, παπά 
Γιο. Βΐο. Τ,. χνϊὶ. 90. οἱ τὸς ἐσθ. περιῤῥήγνυνται, 
νο «οοπερίης ννας ρτοβαβ]γ ας νδνὰ 3 35  ἵοπῃ- 
Ροτατγ ριπ]πηθηί, ἴο αἱ Όποθ ρθορίἰο; ιο 
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ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς, ἔραλον εἲς φυλακὴν, παραγγείλωντες τῷ δε- 

94 αμοφύλακι, ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς' ὃς παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφὼς, 
», η 3 3 . ’ Γ .ν Δ , } ω 3 

ἔθαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακην, καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν Ίσφα- 

20 λίσατο εἰς τὸ ξύλον. Ἱ Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ «Σίλας 13105 3-81. 
’ ε/ . ε α  α 3 -” ᾽ 3 - Γὰ Π 

προσευχόµενοι Όμνουν τὸν Θεόν  ἐπηκροῶντο δὲ αυτῶν οἵ δέσµιοι. 
Ὦ ο Βαρτα 5. 19. 20 'ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ Θεμέλια τοῦ μον 

3 - ” ’ 

δεσµωτηρίου  ἀνεῴχθησάν τε παραχρῆµα αἳ Φύραι πᾶσαι, καὶ πάντων 

91 τὰ δεσμὰ ἀνέδη. ᾿Ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ, καὶ ἰδὼν ἄν- 

εφγμένας τὰς Θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάµενος µάχαιραν ἔμελλεν ἑαυτὸν 

25 ἀναιρεῖν, νοµίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσµίους. ᾿Ἠφώνησε δὲ φωνῇ µε- 

γάλῃ ὁ Παῦλος, λέγων Μηδὲν πράξης σεαυτῷ κακόν ἅπαντε γάρ 
99 ἐσμεν ἐνθάδε. Αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησε, καὺ ἔντρομος γενόμενος 

30 προσέπεσε τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλα" ! 
ἱἱ Κύριοι, τὲ µε δεῖ ποιεῖν, ἵνα σωθῶ ; 

λ 2 . φ 
καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔζω, ἔφη "1 1ικο . 10. 

8αρτα 2. ὃτ. 
3 ἁ ἃ 9,6. Οἵ δὲ εἶπον ΙΙίστευσον ἐπὶ Το ὰ, 16, 96. 

. , 3 . . ν ΄ "  Ὁ » ) ν ἃ 6. 47. 
30 τὸν Κύριον Ίησουν ΧἌριστον, καὶ σωῦηση συ, καὶ ο οἶκος σου. Καὶ 17ομη δ. 10. 

» ’ . - - υ) 3 ” 

ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 
, 5/ υ . 3 .. 

38 Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς, ἐν ἐκείνη τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς, ἔλουσεν ἀπὸ τῶν 

Επαὶ εχαπήπαῖοπ οΕ {ιο οπατσο Ὀεῖπσ τε5ογνεά {ο 
αποί]ετ οοςαβίοῃ. 

394. τὴν ἐσωτέραν φυλ.] 3ο Παν. ΗΙ5ι. κχχὶν. 44. 
ΡΙεπιίπῖας ἵπ {π[εγίσγεπι ἀεπιίδδιβ «ἄτοθτεπη ϱ5ί. 

»αἱ]9 ννεγε ποί 8ο κίτοησ]γ Ρα αἱ {Πο οµίεγ Ῥατί 
35 ές ἔππετ; ἵο νη]ο] Έχετε γ/αβ αοοθ55 ὮΥ 5ευ- 
οτα] ραΐες, απἀ Ὑηετοθ 8οπιείίπιεθ Ώποτθ ἩΘΓΘ 
εαίείταπθους ἀππσθοῃπβ. ΟΠαίπα, ίοο, οτε ἴπεῃ 
πάάεά ({ο 5εοιτε {ἶιε ργίβοπετ5 οοπηπηετθά {Πεγε), 
απά α πιαοῃίπο οα]]εά ξύλον, οἳ ννουὰ Ῥουπά υνίἩ 
Ίτοι, ἵπ ὙΠΙοἩ νθ ασ απά Πεαὰ ννεγο ΒΟΠΙΘ- 
ἄπιος οοπβπεά (α5 ἵπ ους ροή), Ὀαί ποτθ {18- 
απεπί]γ να ᾖεσα ΟΠΙΥ: πο, Πον6υνετ, 8 ἵη ΟΥ 
ίοσ; {οτί Όια πιποΠίης Ίν45 οπ6 ἵπ γη]ο λε 
ρρί Ίνετο οοηβίτα]ηπεάἆ απά Ὀτιϊβδεά. ἨΠεπορ 1 ννας 

σα]]εά ξυλοπέδη, ποδοκάκη, Ἀπά ποὀοστράφη (Ηεὺ. 
,οῦ. κ. 51.) Οἱ, απα]]Υ, οπς ἵπ νο] αἲί 

η ππεπησετς Ίνετε Ἰε]ά, Ὁγ Ὀείης πταςέ (ητουσῃ 
-- Ἠοἱθβ. Ώ66 πποτε ἵπ Οτοί., Ῥηίς,, Ελδη., απά 

αἴπ. 
25. ἵμνουν τὸν Θεὸν] ἱ. 6. τείατηίησ ναπκα {ο 

(0ά {ο να Ἠοποιγ ἆοπο (επι οὗ ει ετίης ἵπ Πἱ8 
οβ.86 (56ο ν. 41. απά ΜαΠἄ.ν. 1, 19.), απ [ο 
Ώνο καρροτί Ηε αΠοτὰθά Όνεπι απἀετ αβοίίοη. 
Τα οἰτοππηκίαπος ο τἶνο οί]νει ρτίκοµοτα ΄' θατ- 
ἵπσ Όνεπι” ἵ τεσοτὰεὰ, ἴο Ἱπιπααίαο ἴιαί «ΠΘΥ 

αἱοιά, ἀοιθί]εκς ἵπ οτάςτ {ο (ον Ονοῖτ 
ἴεπος {ο Ὃε νοίὰ οἱ οἤεπος, απὰ Ὠνείκ 10Υ ἵπ 

Ένα Ηοῖγ Οπομε, 
320, ἀνεῴχβησαν ---πᾶσαι.] Τ]ε οροπίπασ οῇ ἀοοτβ 

οἵ νου να α]ναγο Ονουσηί {ο αξίοςί ο 
οὗ Οσὰ ος απ πηρε]. 3869 χα. 10. 

---καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνίθη.] ΒΥ Ον πιονί 
 οπιπιεη{αίογς ο, --. Ὠνο οαίη8 .ν-- 
ΡΓίποπετη Ὕνετο το]ακεὰ, ὑπνουσ πο 5ο ΙΟ] αν 
εν -- ΏΌνοια απ/το αἱ Ἠννοτιν. Ἐν, ο. 
{ ἀηβεα]έ {ο οοποσίνο; απἀ, --. Όνο α5ο οῇ νο 
νιοτά ἵπ νο (ποφίσπ] νυτίίσγη (9ος (ο οχατηρ]οἈ 
εἴερά Ὦγ Ἠγοίκ.}, ἀνίθη τὰ ὀεσμὴ ΛΗΏ ΟΠΙΥ ἱμπί(ν, 
νετ οπι εί εἰαί(πε. Ὑο, 9 νο 
6νογε νοτο, πἲ νο απο πιο, ορεπρά, 1 ννου]ὰ 
κοθπη ατρήκίπα Ενα Όνο ργίκοποτν κἰου]ά πο 
Ἠπνο πια Ενθίς οπεπρο: νο] ἵν Ὀγ «οππο Εκ- 

έσιν αγ ησά (ο νο αχ έγρπις σα )οπίκ η! / 
ζω Ομαῖ ας «αγο]γ α ππονί [ρίά οοποείε: απά νο 

οἰτοαπιδίαπος πηαξί απάοαρίθά]γ Ὀο αδοτίρεᾶ, ννϊ(]ι 
αἱ] πε Ὀδεί Τπἰετργείθτς, {ο Πδίυΐπε ἴπιεγροφείοιε, 
8ο α5 {ο οογτεδροπά {ο {ια τεδί ο {]]ς δαρετπαίιι- 
τα] ἱταπβδασίίοῃ. Τηο στεαί Ιπίεηί οῇ νο] 86ΘΠΙΒ 
ίο Ἠανε Ῥσεετ, {ο ενἰησθ, ΙΠ {ο πποδί ἀεοϊάεὰ 
ΠΙάΠΠ6ΘΕ, {ηθ ργε5εποθ οῇ ίμο Ὠείίγ. Λπὰ αδ ἴ]α 
ορεηίησ οῇ {πε ρεΐκοη ἆοοις πιὶσηί Ἠανα Όοεῃ αδ- 
οτἰθεᾷ {ο αεοἰάοπέ απά α παίιγαἰὶ εαιµδε (ΠΑΠΙΕΙΥ, 
Όνο οαπτίπαπακα), (Πετείοτο {ο Ρείδοπεῦς ννογθ 
Ἰκεννίθε αἱ ο επι δεί [ευ {τοπη ἐπείγ οἶιαίηθ 
Υεί Ἰε]ά επομαϊπαἁ ὮΥ α βδοοτεί Ιπῄπεπος, ναί 
01ου ε]λοι]ά ποί οθι]οανοιτ {ο ππακθ {είν 68οαρθ. 
ΑΙ νήσο ρ]αϊπ]γ Ῥδβροκο {πο πιγασιίοιδ. 
ἨΠαί]ιοτ ἵπ ἐπῖς απρ]πάἶπσ οῇ νο ΡΓίδοΠοτς ἴπετο 
Ὢαβ ππεαπί {ο Ὦ6 (45 Ὀτ. Ο]ατίκο ΒΙΡΡΟΞΘΒ) αΠΥ 
αγπιρο]σα] αἰαδίοη {ο πο (1ο6ρε[ αδ ΄΄ ρτοσ]αίπ]- 
Ίησ ἀε]ίνεταπος {ο πο σαρίνεν, απά ἴιο οροηίησ 
οῇ πε ρτίδοπ-άοοτς {ο πο Ῥουπά,) πιαγ ο οο- 
βἰάοτοεά, {ο ΕΥ ἴἶνο Ἰοαδί, ἀουρί(α. 

28. μηδὲν --- κακόν. Απ΄ εαρ]οαπηῖδτη, κο (ναί 
ο Χεπορλο, οἶίεά Ὁγ Ἠ/αίς.: ἐδεῥοίκει γὰρ μή τι 
ἑαυτὸν ἐργάσηται δεινόν. 

29). ἔντρομος.] Ὑατίοιβ οπ1565 πιὶσΏί ρτούασο 
Ο5 Γοο]ίησ; απά απποπςσ ἴλορο, ἰ]λαί οῇ α1σε, 38 ἵπ 
Ώνα Ῥτοδεπσο οῇ Ὠ]νίπο Ἰοσαίο», αἰῑοξίοὰ ἴο Ὦθ 
βυ6] Ὦγ 1ο αρογπαίατα]. οοσΙΙτοποθ αἰτοαᾶγ υνιῖ- 
πθβεοά. 

50. ἔξω] ἱ. ο. οί οῇ νο Ιπποτ 11]. 
--τί µε δεῖ ----σωθῶ,] Ἰ Ἰνανο, ἵπ Ἠθοθῃβ, 3γ- 

πορ., Ρτονθοά ναί Οί οπηποί πποπη (18 ΜατΚΙ., 
Μοτις, Ἠοβοπιη., παπά Φδίοἱη. βαρροβο) «ναί 
πηΝί Τ 4ο {ο θο κας 111 νἰπ. [γοια νο ραπ κἨτηθη 
οὗ νο πιπρ]κίταίσς, ος ΓΓοπα το ντα] ο Ἠοανοῃ, 
{οι αγγ γοσίηρ βαοᾗ σουᾷ ΡοΓβοΠςΣ Ὀί, 18 
Όνο νν]οἰο ο νο οοπίοχί τοφαίτον, “Ὦγ να 
ΠΠΘΑΠΑ σα ἵ αἰαῖη ο/ργµα/ κανα [ο {1 Ἠο Κπονν 
Ώνογ ρτο[ορκοά {ο πονν πο ΠΠΟΠΗΝ, ---- απά Ενοίτ 
οοπιπα βίο {ο 40 Π να πουν ορια λος Ὀογοπά 
ἀο, 

9]. πίστευσον ἐπὶ --- σου. “Επι ντασο νο Οντίν 
εἴαπη τορίοῃ, {, 6, 8ο α8 {ο οΨΕΥ ἵε, παπά νου παπά 
α)] εν η Εν κα] απίη κα]νηίου,. 3ου Ὠοςςτ, 
Πτ {κ (αεπ [ον σγαπίρά ναί ήν ΙΙΥ Ῥοσππιθ 
(κ σης πν νο] αν Ἠήπηκο]{, 

30, ἐν ἠκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς ν.] “'αἲ Όναί νοςΥ Ίου 
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πληγῶν, καὶ ἐθαπτίσθη αὐτὸς, καὶ οἳ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα" 5 ἄν- 84 

αγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, παρέθηκε τράπεζα», καὶ ἠγαλ- 

λιάσατο πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ. | 

"Ημέρας δὲ γενομένης, ἀπέστειλαν οἵ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους, λέ- 35 
Ύοντες" ᾽Απόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. ᾽Απήγγειλε δὲ ὁ Φεσμο- 88 

φύλαξ τοὺς λόγους τούτους πρὸς τὸν Παῦλον" Ὅτι ἀπεσιάλκασιν οἳ 

ἡ Ἱαῖτα 59, 96. 

στρατηγοὺ ἵνα ἀπολυθῆτε᾽ νῦν οὖν ἐξελθόντε ποφεύεσθε ἐν εἰρήνη. 

Ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς' «{είραντες ἡμᾶς δηµοσίᾳ ἀκατακρί- 31 

τους, ἄνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔθαλον εἲς φυλακὴν, καὶ νῦν 

λάθρα ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ᾽ ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγα- 

γέτωσαν. 
1 Μαι. 8. 6, 

᾽Ανήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἳ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα 38 

ταῦτα καὶ ἐφοβήθησαν ἀκούσαντες ὅτι Ρωμαϊοί εἶσι, | καὶ ἐλθόντες 39 

παρεκάλεσαν αὐτοὺς, καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἐξελθεῖν τῆς πόλεως. 

Ἴξελθόντες δὲ ἐκ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον εἰς τὴν «4υδίαν" καὶ ἰδόντες 40 

τοὺς ἀδελφοὺς, παρεκάλεσαν αὐτοὺς, καὶ ἐξῆλθον. 

ΧγΠ. 4ΙΟ4ΗΤΣΗ4ΝΊΕΣ δὲ τὴν ᾽Αμϕίπολιν καὶ ᾽Απολλωνίαν, 1 

ἠλθον εἰς Θεοσαλονίκην, ὅπου ἦν ἡ συναγωγἠ τῶν Ιουδαίων. Κατὰ δὲ 5 

ο{ πο πἰση{,” ππβδοαδοπαῦ]θ αδ Τί Ὑάβδ. "Ἔλουσεν 
ἀπὸ τῶν πλ. Τί 8 ποί ΠοΟΘΒΒΡΑΓΥ {ο 8ΙΡΡΟΦΡ6 ἔλουσε 
πέ Γοχ ἔλ. καθαρίζων, ΥΠ Ῥϊβο., ος, ΝΕ ΕΥΡΚΕε, 
μἱπ., απά ΟαππρΕ., ἴο ἴακε ἀπὸ ἵΠ ιο 56Η56 ῥγορ- 

(εν, εαρρ]γίησ σώματα. Τε τας πιοὰς οἱ ἰακίπς 
Ώπο ρα5δασε 15 {ο οοηδίἀςγ {{ α5 α Ὀ]οπάίηπσ οἱ νο 
{ογπης οῇ εχρΓΘΡΕΙΟΠ, --- ΠΑΠΠΘΙΥ, ἔλουσεν αὐτοὺς, ἃπιά 
ἀπέλουσεν  αἷμα τῶν πληγῶν. 39 Ηοπῃ. Η. Σ. 940. 
ὄφρα τάχιστα Πάτροκλον λούσειαν ἄπο βρότον αἷμα- 
εν ΝἨΘΓΘ λούσειαν --- αἵματ. 18 {ΟΓ ἀπολοίων β. 
ματ. 
3τ. ἔφη πρὸς αὐτοὺς] Ι. 6. ἴο Ώνο Ῥεαά]ες, Ὦγ α 

Πηθβρδασε, ἱ εΠοι]ά 5οσπᾳ, 5οηί Ὁγ (ια «αἱ]οτ. ἴπ 
δείραντες ---- ἐκβάλλουσιν ἴἼιετε 18 51οἩ ερίτῖε, ὈτονΙ{γ, 
απά ροῖπέ (αἰπιοδί οπο] πνοτὰ Γοτπηῖπσ α Ἠεπὰ ος 
οοπιρ]αἰπί), α5 σου] ποί οα»!]γ ὃ6 ρατα]]ε]οά, ενοπ 
πο νντίάπσς οῇ Ὠοπποβίμαπθςθ. Ακατακρίτους 
βἰσπίῇοας, “«ποί {ουιπά ρα]ίγ, ον ται [οῦ αγ 
Ἠτοηα.]”. ΟἨ ἴνα Βοπιαη Ιαν οἨ (λί5 Ροιηί, απά 
οἨη ο ρτίνί]οερος οῇ Ἠοπιαη οἰίπεης 1π [οτεῖσῃ 
οοιηίτίες, {ο Οοπιπιοηίαίογ αἀάπος ΠΙΙΠΕΤΟΙΒ 
Οαφείσα] Π]αθίταίίοης απἀ το[εγοποθς. Τπ το]αὶ 
861156 Ῥαα] ννας επαυ]οὰ ἴο σα] Πἰπηδο]α Κοπιαπ 
οἰίτοπ, 8 α Ρροῖπί πάς] ἀοὐαίθά. Ῥομπς Οήπ]ς Τί 
γνα5 ΟΠ χο στοπά εἶναι Γατεις νναΒ α Βοππση οµ{0- 
πι, οἵ αἲ Γεαδί α πο ζρίηπ. Άονν νο παμπἰοιρία 
Ὕνθτο ῥτοροτ]γ Ππ]απ {ον/ης, ο ννπ]οἩ Ἰιαά Όδοῃ 
οοη/ογγοὰ [ο /9 οἰυ ας; νλοτεῦγ πο ο ίσες 
οῇ ἤιοβο ρ]ασος Ἰαά νο ραῦ]]ο απά ρτίναίο τἰρ]ῖς 
ο{ Φιωύγίίος ; απά ΠΙΟΓΘΟΝΟΓ πηπάο Οαοῖγ οννη Ἰαννς, 
παπά εἰοοίθά νοίγ οννπ ππαρἰκίταίο». ἼἼοτο Ἠοτο, 
Ἰονθυθτ, ΦΟΠ1Θ ππιοίρία νν]ήσ]ι νπὰ πο νο τση 
οΓ εαῄτασο: απά 5ο ροββοβεο ποί ἴἶπο (11 [9 οὐνί- 
(αἱ. Ὑοὶ Ταγεας ( βνως ιτ ρ]αςς) ας ποιος 
ἃ ΟΟΙΟΠΥ ποτ α- ππμπἰοϊρίαπα, Ὀαί αἩ ηγὸς ἠίδερα, 
Ἀθο ΡΙΙΗΥ ν. 5π. Νονν ἔιοκε /γεε οδίος Ινοὰ απάοτ 
Ὠνοίί οἵνη Ἰαννα, ας νοίγ οννπ πιασϊαιταίθς, Ἠετο 
ἱπάαροπάοηί ο) νο Πατὶκά]οίίοη οἳ νο Ἠοπιπη 
Ῥγοριάσηί, απά ννοτο ποί οσουρἰθά ὃν Ἠοπηπη μή 
τίβοης. Ον Ες ἠποσάσοπα 1ο Γατερπης Ἰπά 
"δουν. ργοβοπίοά Ὦν Λησακίας, ἃ5 α οοπιρεηΒα ίσοι 
Γοτ ἴἶνο ἆαππιασος ἴπου Ἰπά εαβίαϊπος ἵπ ο σα 186 
οὗ ο α]ίας (κατ, ἵπ [νο οοτεο οὗ νο Ον] νατ, 
ναί νο Ταγκααπα Ἰναὰ πιο ἶνο }ης οσα Ίο- 
ππαπα, 19 18ο Ἰεποε αρρατοπί, Ὠναί πο Ἠοπιαη 

Ττραπο, ποἰννηκίαπάϊπρ ο πουν Ῥαυ] {ο 6 α 
Τατεφαη (56ο χχ]. ὅ9.)], ογἀετεὰ Ἠήτη {ο ὃς 5οουτᾳ- 
εἀ (κκ. 14.), Ονοισί Ἠε ἀθθὶείοά 45 8οοἩ αἱ ης 
υπἀετείοοά (αί Ίνα Ὕνας α Κοπιαπ οἰάτεπ. 3εφ 
ΧχΙΙ. 21. 86ᾳ. Τί εἰνου]ά (Ππετε[ογε 866Π1, αἱ 80Πηθ 
8αρροςε, {λαί οπε οῇ Ρα] αποθείογς Ἰαά Ἰναὰ Ονί8 
{τεεάοιη σίνεῃ Εἰπα, [ος 8οππθ βοτνίοε τεπάετεὰ 1ο 
Ο.κας {π πο οἶν]] νναΓβ. 

Ἠ/πεη 1 19 βαἰὰ ἡμᾶς ᾿Ῥωμαίους ὑπάρχ., Όνε Όοπι- 
πιθη{αίοςς, 5αρροδίης ναί Αίας γναβ ποῖ α Βοπηση 
εἴμσεπ, ὙΝου]ὰ ίακε (πα εἰπσα]ατ α5 ραί {οτ Όπνε 
Ῥέηγαί, ἀἱσπίιαιἰ σγαἰἠ. Βαί Όνθγε 18 πο ηθςθε- 
βἰΐν {ο τοβοτί {ο αΠΥ 51ο] Ῥγοσατίους ἀενίοε; Γοτ 
(που σ]ι, ναί, θἶ]ης 18 (α5 6ου καν) πον/ηετο οἶφα 
οαἱ]οὰ α ΒοππαἨ οὐ ίσοι, ος ἐγμο, γεῖ Ἡ 15 πονηετε 
φαἱά, οἵ ονεπ Ἰηπίεά, ἴ]ιαί Ίο ννας ποί βο. Τῆαι 
Ἰ6 1ρα, Ἠϊ5 Υ6τΥ παπιο Βίας, [ου Ἀγ]ναπας, τεῃ- 
4θ6τβ Ρτοβαρίθ. Ἀος ας πο [μα εἰνίίαίίς, ἵπ 18 
πιοδί Πίο 8εη8ε, ἴἼνεη 5ο Υ6τγ ἀἰβιου]ί {ο ὂθ 
αοφυ]γεὰ, 

--οὐ γάρ] Απ ε)ριίσα] Γοτπιυ]α, ἸΚκο πιαηΥ 
αἰπιί]ατ οπος ἵπ Τα π απά Επσ]κὴ, ἵπ ννροἩ να 
Ὀγον]{γ (1ο ο εαρρ]εὰ Ὦν ποιεῖν ἔδει ος Όνε κε) 
ἱ νθιυ νε]! εα]τοά {ο α [εο]ίπσ ο Ιπάἰσπαίίου, 
᾽Αλλὰ ἐλθόντες, ἃο., Νο ννοι]ά Όντας νο α κοτ 
ο) αγπιυο]ἰοα] ποἴίοῃ, οχργθβείνο οὗ Οεῖγ οοπνίς- 
οι οῇ Ενοῖγ Ίπποσθηςσο. Ἡ αρρεατ [τοι Όνθ 
Οοπαπποηία{οτς {ο Ἰανο Όεον ποί απγεηπεπ(]γ το- 
βοτίοά {ο. 

39. παρεκάλεσαν αὐτοὺς] “' αρρεπκος νοπη. 
οπας αἰππιρ]ο αἲ (ἰίΒ 40. εἰσῆλθον εἰς τὴν Λ.] 

Ιάΐοπα, απά ννου]άἀ τοπὰ Λυδίας. Βαὶῖ Όνο Μ8Β, 
ἵνο πο οοπίθηαποςς απά 1 Ίαν Ἰνδεη ρτονοὰ ὮΥ 
οἱ, Α]οοτᾶ, Ἠειππαπη, Ἐνρκο, απά Ὑαἰοκη., 

ναί εἰσέρχεσθαι εἲς τινα ἵν ΒΕΠ αφε {Πο εθηεο 
ἔέτο οη{οτ Πο ΠΥ οπος Ἠουφο.”. Ἀενεταὶ ΜΕ, 
ἱπάσςὰ, Ἰανθ πρὸς, ή] Ίνας Όθο αἀορίοά Ὁγ αἱ 
πιοβί αἲὶ Όνο τουθηῖ Ετος. Βυί νους πηγ 
ροοᾷ Γθά8ΟΠ, Γος ἰξ 8οοεπης {ο ανα οτἰρἰπαϊοά ἴπ 
Όνο οπποπάαΜίοη οἱ Όνο Α]οχαπάτίαη Οτίος. 

---παρικάλεσαν.] Νο ππαν Ίνοτο απὶ(ο (]νο επφθς΄ 
οὗ αὐπιοπίκλήπς, απὰ εκλογές, απὰ ρετ]αρς οΟΠΙ- 
Γοτήπς. 39ε Νοῖς οἨ 5 0ος. Π. 4. 

ΧΥΠ. Ἱ. ἡ συναγωγὴ τῶν Ἰ.] Βρ. ΜΙά4Ι. οὉ 



ΟΛΟΤΡ ΟΗΑΡ. ΧΥΠ. 3µ--- 10. σ41 

΄ . ΄ - (9 4 ᾿ 
τὸ εἰωθδὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθε πρὸς αὐτοὺς, καὶ ἐπὶ σάῤῥατα τρία διε- 

΄ 3 - 3 υ » αι ΄ ή) 8 λέγετο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν», Ὁ διανοίγων καὶ παρατιθέµενος, ὅτι αΕα, 8. . 
αἲι. 16. οἱ. . . 2, - α. ν Ἀ - . ο Ε2...α Πο 

τον Χριστον ἔδει παῦθεῖν καὶ αγαστηγαι εὰ }εΚκοΩΣ; χαι οτι οντος εστιγ Ίιακε 24. 26.46. 
1ολη 1. 49. -”- υ «ϐ Ν 2 -» ει 44ὖ,α ιά. δι «ο 1 Π ος Ἰ 

40 ἍἈριστος Ἴησους, ον ἐγω καταγγέλλω υμῖν. ' Καὶ τινες ἐξ αὐτων εἰ νο. 1. 

ἐπείσθησαν, καὶ προσεκληρώθησαν τῷ ΙΠαύλῳ καὺ τῷ Σίλα, τῶν τὲ 
ν ς ΄ . . - -” 3 3 

σεβομένων Ελλήνων πολὺ πλῆθος, γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. 
. 2 - 32 - . 

ὅ Ζηλώσαντες δὲ οἳ ἀπειθοῦντες Ἰουδαῖοι, καὶ προσλαβόµενοι τῶν ἀἄγο- 

ραίων τινὰς ἄνδρας πογηροὺς, καὶ ὀχλοποιήσαντες, ἐθορύβουν τὴν πόλιν" 
3 ΄ - -ὖα πι, ο.” 3 . . -» 3 α - 

ἐπισταντες τε τη οἰκίᾳ Ιασονος, ἐζήητουν αὐτοὺς αγαγεῖν εἰς τὸν δηµον ᾿ 
. ω α ὁ 4 3 ων Ν πο 3 

6”. µη εὐρόντες δὲ αὐτοὺς, ἔσυρον τὸν Ιάσονα καί τιας αδελφοὺς ἐπὶ πι δηρτα 16. 290, 
- Π - αι ο . ᾽ 3 , 3 Π τ 

τοὺς πολιτάρχας, ῥοῶντες Ότι οἳἵ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες, οὗτοι 

Ἰ καὶ ἐνθάδε πάρεισιν / 
η) ς , 3 

Ὦ ρὺς ὑποδέδεχται Ιάσων. 
᾽ . Β φ η Τ,α]κε 93. 9, Και οὗτοι παντες Ίολη 19. 19. 

α ΄ - ΄ . ΄ ’ Π ο! 

ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πφάσσουσι, ῥασιλέα Λέγηντες ἕτερον 
αι 3 - 3 ΄ Ἑ ᾽ 3 » ᾿ Δ ’ 3 ’ 

8 εἶναι, Ιησοῦν. Ετάραξαν δὲ τὸν Όχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκουογτας 
- ’ .) . . . ᾱ  ὅ ” - 

9 ταῦτα. Καὶ λαθόντες τὸ ἵκανὸν παρὰ τοῦ Ιάσονος καὶ τῶν λοιπῶν, 
, 3 4 9 ’ . ᾽ ῃ 

10 ἀπέλυσαν αὐτούς. Ὁ Οἵ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ τῆς νυκτὸς ἐξέπεμψαν ο δυρια 9.9. 

τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἰς Βέροιαν. οἵτινε παραγεγόµενοι, εἰς 

1εοίς {ο οατ Επσ]ε]ι Ὑετείοη, “΄α 5γπασοσιο οΓ {πε 
εν, απά ννοι]ά τεπάει “νε βΥπασοσιε,’ α8 
εἰσπ]γίης πιετε]γ εμαί Ώλε Ζ6υνς οἱ πε 5αττουπά- 
ἵπσ ἀῑφίτιοί Ἰαά (ιεῖτ ΑΥγπασοσιθ Ώνετε. ἜΤγας, 

«Ἡονγενετ, 18 5ο Η{1]ε εα{ἰς[ασίοτυ (566 χῖν. 1. απά 
Νοίς, απά «οπιρατθ αν!]. 10.], ναί 1 15 Ῥείίατ {ο 
επ τη Ατίϊο]α {ο Ἠαναο Ἰθτο οτερί ἵπ {Τοπ 
Όινε ἦν Ρτεοεάϊπσ. Τί ἱ5 ποί {ουπά ἵπ ἤιγερ οῇ εἶνε 
πιοβί απο]επί Μ38., απᾶ Ῥετῃαρς οίΠ6Γς, 51ο] 
πιπαίε ροῖπί5 εβδοαρίησ {λε πιοδί οατε/[α] οο]]1{018. 
Το «πρροεο Οναί εἶναι νγαβ {πο οπ/ή «/πασοσιε Ἰπ 
αλ Όνοισρ] ἔπετο πηὶσ]{ ὃς ΠΙΣΠΥ Ῥγοδειι- 
οἶια, 18 ἴοο Ἠγροίπείίσα]. 

9, 9. διελέγετο---παρατιθ.] Τηο Π]] 5επφο 5, 
«ο ἀῑποοιτκεά ππίο νεπα οαί οὗ Ίνα Βοτῖρίατος, 
Ι. 6. ἀταννῖηρ τοπη ΏΊχοπῃ Ἠΐς το ηπσνραα: Ρτου/β, απά 
ΠΠαφίταίίοη8. ἜΤ]ο Ώνο ποχί Ὑνογάς ὁιανοίγων απᾶ 
παρατ. Ἰανθ το[ετεπος {ο ἶνο Έννο ρτῖποῖραι Ρρατί5 
οἳ ὔλα ταοσϊπα τοπ. Ἱ. πσ οµί απᾶ ἡγίπς- 
ὑπσ (ο Πἰσ]η παν (νΥ Ίο] νΥαβ φαἱά Το ]1ε αἲ νε Ὀοί- 
{στα οἵ α νγε]]). 3. Ιιαηίπσ ασιρπ ππὰ ργοροιπαπισ 
νατίους (ταις, ἵπ οτάετ, [τοι α οο]]αΐῖοπ οῇ ρατ- 
Ποπ]ατα, {ο ἀθάπες 8οππϱ σεποτα] οοπο]ηδίοη : ---- 
45 Ἠοτε, ὅτι οὗτός ἐστι, δο. Λί ὅτι ὃν --- ὑμῖν ποτε 
8 α (γαπαίίοη [τοπ Όπο οταίο οὐίίφια ἵο Όνα ᾱἷ- 
γεεία. 86ε Λοῖς ἵ. 4. 

4. προσεκληρώθησαν τῷ Π.] Τ]ο νετὸ Ἠάβ α το- 
{ β6ηβα, ““]οϊποά (ναππβε]νος ο, “ἴουκ 

Ενείτ Ἰος ντι. 34ἡ ” 
---γυναικῶν τῶν πρώτων. ο τῶν Ἠμόνων 

πίτα νετ, 12 δε κ. 50, “ Ποπουγαῦ]ο παρα)’ 
πήγες, ος πήάοννν, Της Αρα]είας 6ρθακα οΓ [οπι- 
ὗπσα ργίπιαίρη 

ὅ. τῶν ᾽Αγοραῖος ἀσποίος “«Ῥε]οπσ- Ψ. 

πα {ο νο ια. να πππγκοῖ,’ απά οπττίος νατίοιβ 
ἴσηα αοσοτά(πᾳ {ο Όλο Ραβ{ποΡΑ ἆοπο Ώιοτο, 

Όνοι πν πρρ]/οἆ (ο ήπρα, ΟΥ Ῥογασα. ΑΛ Το- 
Όνα (αήΐρη, 1 ἀσποιοὰ πιαγΚ,/-ρεορίε; 4οππο 

οἱ νΊνοπι Ὀείπα Ῥείήῃ εαρπιοη, οἴ]νοτη πο ΐῃα 8 
. ΠΑΥ, 6γεη περ {άρα (νν]ο, κο νο 

αἲ Ναρίος, αἴππονι [ρα ἵπ νο ΤΠΓ- 
Και). 5ο Ἠοστασο Άπε, Ῥουι. 910. ἱππωί εν 
πο Ῥεπο [ογπαση, ἜΤ]ναο στ οπππς πἲ Ἰοπσι {ο 
ΠπσΛη Ῥογκομς ο Όνο Ὀαφονί κοτῖ, ---- Όνο ἆτορν οἱ 
ροσίοίγ. 

Πονηροὺς ἵ8δ ΝΤοπσ]γ τεπάετεά Ὦγ Βρ. Ῥεατεο, 
ΑΓΟΡ. Ίθεννο., απά οίπθτς, “'ποϊσχεᾶ.. Βαί ας ἴῖ 18 
πιεαπί ἴο απαἰ1ῇ Ίο τῶν ἀγοραίων, Τί ἶ5 Ὀείίοι {ο 
ΤΘΠ4ΘΥ τινᾶς ἄνδρις πονηροὺς, '΄ 8οΠ16 ΠἹθαη Γε]]ουνς.” 
18 αἰρπίΠοαίίοπ ΟΓ πονηρὸς ἵδ Ιπᾷθεεά 5οπιεν/]λαξ 
γατα; Ραΐ [ οοι]ά αἀάασε 8εγετα] οχαπηρ]ο». Τ]ο 
{ο]]οννίηπς νι] 5ασο: Τμασγά. νΙ. Τὸ. τινὰ 
μοχθηρὸν ἄνθρωπον (α Ῥεσσατ]γ Γε]]ον)) ὠστρα- 
κισμένον --- διὰ πονηρίαν, Ὀθοαι5δθ ΟΡ Π5 Πιθαῃ- 
Πθ5ς. Αγἰ5ίορΠ. Ενα. 181, ννετθ {ο μέγας γίγνεσθαι 
5 ορροβεἀ πονηρὸς κἀξ ἀγορᾶς εἶναι. Απάὰ Ιπ 
ΧπορΠοῃ {νθ πολιταὶ πονηροὶ το οβ6η ορροθεᾶ {ο 
νε οἱ χρηστοὶ, ἔιε Μεί{ογ 8ο)1. Ὦθ6 αἱ8ο ]μαοίαῃ Ἱ, 
452. Ἠεπος πιαγ Όο απἀθτείοοά Τπασγά. νι. ὅ8. 
διὰ πονηρῶν ἀνθρώπων πίστιν (ὉΥ ἴο ογεἆσπος οί 
ΠΠΘΑΠ ΡΘΓΒΟΠΦ) πάνυ χρηστοὺς τῶν πολιτῶν κατέδουν. 
ννηετο αἰ] ο Τταηβ]αίοτς απά Ο οΠπιΠΙΘΠ{Α{ΟΙΡ Ἠανο 
{α]]οη Ἱπίο πο 8αππο Ῥ]άπάθγ 5 ΟΠ Αλ ρᾳβ8ασο ο 
να Ν, Μ. Ῥοβεϊρ]γ πε {ταπποτς οΓ ΟΥ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
Ὑοτείοη πραπί ἴο ΘΧΡΤΟΣΕ ο αΏονο 56ἨΏ86 ΤΟΠ 
Όνου τοπάοτος -' {ειρά [ο]]οννς: ” ΓοΥ ΤΠ νο ράβ8βασο 
ο) Τηπογα. ΥΠ. Τὸ,.Πουθες τοπάθτ5 μοχθηρὸν Ὦγ 
α ᾖεισά /είοιυ. ἸΠπάοεά ἴνα ν/οτὰ ΠπαΥ ν6τγ να]! 
Ἰανθ 516] α 9ΡΗ86, 8ΙΠ09 ΤΠ {]ιαί κ λντ ΗΤΧΑ Πέ 18 
ἀοτῖνοεά [τοι ιο Α. Β. Ιρ6 σγεσαγίωδ, “"οπο οῇ 
Όνα πποῦ.” Ποπα 19ο, α πποῦ. 

---τὸν “ημον.] Νο ἠπο ροορ]ο,”᾿ α5 Ε,. Υ.ς παασ]ι 
Ἰ6βς “ίνα που,” αἱ Ὠοάάτ. τοπάστε; Όαί ιο 
Ῥορμίαγ αθφεπιβί; α ἰσηϊἰβοαίίοη (οφαθηῖ πι Τ]ι- 
ογἀ., Χσοπορ]., απά τ]νο Ἠδρί νΓΙΘΓ. 

6. ἔσυρον.] ἘΤηής 8 {ο ο (πο Ἰκο εἵλκυσαν αἲ 
χνἰ. 19, ν]οτο 99ο Νοίο. ἨΠολιτάρχας, “νε οἷς 
πιαρἰαίταίος; ”” α Ἰαίατ ΓΟΓΠΗ, ΓΟΓ πολιτάρχους, Νν]]ο 
ἵ [οαπά ἵπ Ἴγποας Ῥο]οτο. ο. 20, 
-τὴν οἶκ. ἀναστατώσαντες] "ή οκργοβκίοη 8 

(ο Ῥο (πκοῃ ἵπ α Ῥορμίαγ 8ΘΠΒο, απά πο {ο ο {ου 
τίσοτουκ]γ Ἱπίοτρτοίθά, Αναστ. ἵ α νοτὰ ΟΠΙΥ 
{ουπά οκον/μοτο ἵπ 1ο Τ ΧΧΝ. Τί 1η {ον ἀναστατὸν 
ποιήσαντες. 

7. ὑπούδεκται] '! Ἠπ τουοϊνοὰ απ ριορί απά 
[ἰοπςν. ο ἵπ ἔμκο χἰκ. θ, ὅππιον , 50. παπά 
οσον ἵπ νο Οαμκίοα] ντοτν, Τί {8 [ος ὀέχεσθαι 
ὑπὸ τὸν οἶκον. 

ϱ, καὶ λα[1. τὸ ιά 
ο ο Όνο Επ ΐῃ Ίανν ρ 

Τὸ ἱκανὸν λαβεῖν 8 α (ταηκ]α- 
γάμο κα {κας ίσποπι αεοίμεγε, 
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Ίκα. 84. 16. 
ακε 16. 29, 

οπή δ. 89. 

ΑΟΤ5 ΟΗΑΡ. ΧΥΠ. 11 --- 16. 

. 3 ” 3 , .] ’ Ῥ στ ΄ μ΄ 3 , 

τὴν συναγωγὴν τῶν Ιουδαίων ἄπῃεσαν. } Οὗτοι δὲ ἤσαν εὐγενέστεροι 1 

τῶν ἐν Θεσσαλονίκη" οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προδυ- 
µίας, τὸ καθ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς, εἰ ἴχοι ταῦτα οὕτως. 

1Πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ελληνίδων γυναικῶν τῶν 15 
ᾳ 1 Τλοεε, 9. 4, εὐσχημόνων, καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγο. Ἱ Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς 13 

Θεσσαλονίκης Ιουδαῖοι, ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύ- 
Ίου ὃ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἠλθον κἀκεῖ σαλεύοντες τοὺς ὄχλους. Εὐθέως 14 

δὲ τότε τὸν ΙΠΠαῦλον ἐξαπέστειλαν οἳ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ὡς ἐπὶ τὴν 
τ]πίτα 18, δ. Φάλασσαν ' ὑπέμενον δὲ ὃ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ. " Οἵ δὲ 15 

καθιστῶντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον αὐτὸν ἕως ᾽αθηνῶν" καὶ λαβόντες 

ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ Ἰιμόθεον, ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσι πρὸς 
4 |. ’ 

αὐτον, ἐξηεσαν. 

Ἐν δὲ ταῖς ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, παρωξύνετο 16 
Ὁ - » » » » . τ η ’ 

τὸ πνεῦμα αυτοῦ ἐν αὐτῷ Φεωροῦντι κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. 

{ο {ακο κιτείγ, ἴἶνε ορροβίίο οἳ υπο ἶ5 ἱκανὸν 
δοῦναι. Τηε ριτροτί οῇ να επσασεπιοηί ρτοῦαΡ]γ 
ννας, ἴμαί ο ννοπ]ά εεπά απαγ Ρα] απά Ῥβ]αβΒ 
Γοτίνν]]ι, απά ννοι]ά απἀοτίακε {ο Κεερ {με ρεαςς. 

11. εὐγενέστεροι.] Νοί πιοτθ ποβίε ({οτ Ώνε ππθῃ, 
νο ΠΙΛΥ ΦΙΡΡΟΒΕ, ννοτο Ῥι{ ἱταάθρπιεη), Ὀαέ πιοτο 
Ἱπσεοπαοις απἀ υνε]]-ἀάϊφροθεά, Ῥο πε Ὀε5ί οΕ ιο 
]αΐοτ Οοπηπιθηία{ους {πκο {6 Ὑνοτά; απά 019Υ αᾱ- 
ἀάσθ οχαπιρ]θς οἳ Μπῖς 5θη»5ο, ν/πίο] οοστ8 ---- 
ἵπ ιο Ἰαίοτ νέος. 3ο ΡΠίΙο 4ο Νοδί]. Ρ. 904. 
Επειδὴ τοινῦν ἡ εὐγένεια κεκαθαρµένης διανοίας καὶ 
καθαρσίοις τελείοις κλῆρος οἰκεῖος, µόνους χρὴ λέγειν 
εὐγενεῖς τοὺς σώφρονας καὶ δικαίους. Ἐ6ΤΊΑΡΒ, Ἰον/- 
6υος, Λοί/ κἰσπίβοαί{οπ5 πιαγ 9 Ιπο]αάσά, νΙπ. ια 

Ὅ Λείτεγ δογί ο Ώεγδοπς (πιογτο τεβρεοίαβίε ας απά δΔεί- 
{εγ ἀἱεροφεά. Απά 5ο 0ἨΤγβ. 86ΘΙΩΕ {ο Ἠανε (ακεπ 
Όλο γγοτὰ Ὕνηεπ Ἡο οχρ]αίΠς ἐπιεικέστεροι. Της 
Ταοσγά. νΗ1, 90. ἀνθρώπους ἐπιεικεῖς, οτε 1 Ἰαγε 
ΓΙ]1γ οχρ]αίπεά χο Ιάΐοπ1. 

---τὸ καθ’ ἡμέραν.] ἜΤ]ο Ατσ]α ν/ου]ά 56οπῃ {ο 
Ἠανθ πο [οτος, απἆ ἵ5 οπ({οὰ ἵπ βονοταὶ Μ353. 
1 πηαδί, Ἀονθδνοτ, Ὀθ τείαϊηθά; αἶποςρ νο ΠΙΣΥ 
Ψοίίος ποσουΠί [ος 1ἱ9 οπηἰδείοι (αι {ος 1ἱ5 Ίηβος- 
οι. Το ποσοοαπί Γοτ 15 Ροῖπρ αθοά Ἰοτο, 1 18 
Ρτορογ {ο Ῥθαγ ἵπ παπά, ναί καθ ἡμέραν ἵδ οΏθῃ 
εδοά ]ν νο Ατίιοιο {ος ο αἀ]οσίίνεο ἡμερινοί. 
Τ]ιο εαὐείαπιῖνο 19 σοποτα]]γ ετργεδεεά, Ὀαί ΒΟΠ16- 
επιος οπιέρά, παπά 16βί {ο Ὦο εαρρ]οά {οτι ο 
οοηίοχί, ο {ο εαὐ]οοί-πιπίίοτ, ταν. ἔθος ΠιαΥ ο 
εαρρ]σἀ, απά (ο οΟΠΊΠΠΟΠ θΗ1ρ. οῇ κατὰ εαρροβεά. 
'ΤΓ]ς νο βοη5ο νν]] να, “έτη Μροίς ἀαἲ]γ Παδίίς οἳ 
Πο. οφαἱνα]οπί {ο νο ἜΤηπσογάἰάςαπ τὸν καθ 
ἡμέραν βίον, ΟΣ ἴἶνα ἡδοβίησαπ τὴν καθ ἡμέραν δίαι- 
ταν. Απά 89 ἴἶνο Ὀθεί ν/ΓΙ{ΟΓΘ 84Υ τὸ κατ ἐμὲ, 
« φαπέιπ αἲἲ πιε α πεί) 

----ἀνακρίνοντες] ἼΤμ6 8 ν/ο]] οχρ]αϊποά Ὦ} 
60ἨγγΒ, ἀνερευνῶντες. 1ο ἆνα ἵ8 ἰπίοηείνε, απά 
Όήβ 86η9ο ΟΓ κρίνω δρτίησς οπι εαί ργπι νο 
β6η5ο {ο ών το οἱ ἶνο οοτα Γγοπα πο ονα[, 
απά, πποϊαρΠοτίσα]]γ, {ο ἱῇ; ουί πΠΥ πα, ὈΥ 8ορ- 
ατα πρ (ται Γγοπα [αἱκο]νοσά, ος τισηέ Γγοια νντοπα. 

12. τῶν εὐσχ.] Ώου Νοίο οἩἳ αχ. 60. ἜΤ]ο 
ποτά Ῥοἱοπα δοῖι {ο γυναικῶν Ἀπάὰ {ο ἀνδρων. 

19. σαλεύοντες] '' αθἰαἶπᾳ,' ΠΟΠΗ σάλος, ἴλεδγσε 
ο/ (ια δα. Γιο (Ἰαβαίσαὶ ννγΙίοΓς νάνο ΠΛΑΠΥ . 
κασος Ἄ]οτο ροἱεἶσαὶ (ατα]οπος 19 οοπαρατοά {ο 
νο ἑοφαίηᾳ οἳ α- (οππροδίποις 8οᾳ. ου Βορὴ, 
ανά. Έντ, 0. 

14. πορ. ὡς ἐπὶ τὴν θάλασσαν.] Ματκ]. ακκς ἴο 
το]αέ 5οα Ἰ απά ννου]ά τοπὰ Θεσσαλίαν. Εβδ απθ{Υ, 

Ἰον/δνοτ, πιαΥ Ὦς εα{ἰς[αο οτί] απβννετεά. ἵπ Όνο 
ο.5θ οΓ ρ]αςςε» αἰέπαίεά, κο Ῥετατα, Ρείνίεεπ ἴννο 
6638, {9 σο {ο {ιο δεα τηακί ἀεποῖε {ο νε πραγρκί 
βοα: απά 1 επιραγκαίίοη {ο α νογαρε ὃς ἱπρ]εά, 
Όνε πθατεβί 5εα-ροτί τηαν ὃς ϱἩ ᾱ. 1, ἵπ 
Όνο Ρτοβδεηί σᾳβο, Ίναβ {ηάπα. Ἔλας ἵῃ α ΚΙπάτεὰ 
Άδεαρο οὗ Τμασγἀ. 1. 191, Λάπιείας, ἵο τεπιογνθ 
Ἠεπηϊείοσ]ες οι{ οΕ {θε τεπο] ο ἴποξε νο ννετθ 

βοοΚίησ Ἠ]9 Πα, φοπάς Ἠἶπι ἐπὶ τὴν ἕτ έραν θάλασ- 
σαν, ΠΙοἩ πιαδί Ἰπθαπ Όα σεσῃ; παπά, 458 ννθ 
αΏοτννατά» Ίδατη, ἴο Ῥγάπα, Βιί Ἰαά τὴν θάλασ- 
σαν Ὀθεῃ νυτΙτίεῃ, Όιε Αάγίαίο πιαθί ανα Όεεῃ 
ππάθγβ 3 
Τε ὡς ἐπὶ οςτ Ἐηασ]ίκ Τταπε]αίοτς τοπάστ ΄ α8 

11 οἵ «ας 1 Ἠοτος” νο] οοπαρε]ς (πεπα {ο 
ββροβο ναί (8 σοΐηρ {ο να εοα Ύνας οη]ν α ο{γαί- 
ασεπι ἴο ἀοοεῖνο Ἠ18 οποπηῖθΒ ; Ὑ]ιο τηῖσ]! 5αρροςθ 
Ἡθ ννας (ακίπσ ον νο ης, ἵπ [αοί, πιεπη! {ο σο 
{ο Ἠὶς ἀθεἰπαίίοη Ὦγ ἰαπά. ἼἨ6 ὡς, ΝΟ ΝΕΥεΤ, ἵ9 Ρα 
α α]επάοτ Γοαπάσίίοπ ο νμΙςἩ {ο ετοοί 5η] α πο- 
ἤοη. Τ]οτο σαπ ὃς πο ἀοινί Ὀαί Ὠναί νο ἔννο 
γνοτάβ ὡς ἐπὶ απτο {οιῦθ ἴακοῃ {ορεί]ετ, απά απάεΓ- 
βίοοά, 38 ἵπ ΠΙάΠΥ ραβκασος οῇ νε (]ακεῖσα] ννγιογς 
οἰιοὰ Ὦγ νο Οοπιππεπίαίοτς (6. στ. ῬαΗδαΠ. κατα- 
βάντων ὡς ἐπὶ θάλασσαν. ἵο Νίο ἶ οου]ά αάά οἵ]ι- 
οἱ5 {οπι Τηαογά.) νηοτο νο ὡς ἶ9 Ρ]εοπαρίϊο, 
Ου νο «ΘΠ56 ΠΙΛΥ Ὄς Μπίο, 1. 6. ἆοννΠ ἴο. Απά 5ο 
ἐπὶ τὴν θάλ. ἵπ ῶπασγά. νΙ. 60. 

16. καθιστῶντες ἵ8 ποῖ (49 Κάῑπ, ἱπιασίπες) Γοτ 
οἱ προπέµποντες, Ὀαξ {ΟΙ κατάγοντες, 38 ἵπ α Κἰπάτεὰ 
Ράββησο αἱ κ. 09. κατήγαγον αὐτὸν εἰς Κ. Τηε 
τοβθηῖ ἴθτπῃ, Ἀοννονοτ, ἵ5 θηα]1γ οογγοεί. 8ο 
Ἠαογά. ἵν. 78. κατέστησαν [8οἳ]. οἱ ἄγοντες) αὐτὸν 

ἐς Δίον. ννηοτο Ἰ Ίνανο πἀάπσθά οκαπηρ]ος (γοπι 
Χοπορῃ., Ρ]πίατο], απά απαῦ], Το οοπείτασ ίση 
τοφυτθς απ εἰς, Οἵ ἐπὶ, ΟΓ δὲ, 38 ΤΠ νο οατ]]οεί εκ- 
αππρ]ο οἱ εί Ἰάΐοπι, Ἠοπι, Ὀὰ. ν. 274. ἀγ. Πέλονδε. 
Ἠλ/οίς., Ἰονγδνοτ, οἶίος απ οχαπηρ]ο οῇ έχρι ίγοπα 
Αιτία, νν]]οἷν οοπΊς8 ΠΘΗΤ {ο {1ο ἕως οἱ υκο 

16. ἐν «ή. 
π Ώσαη, γι]. 

να Ἱ Λη] οἳ να Τ]ήα [Ότος ο 
κατὰ 18 Γο ἵη ΠΙΑΗΥ ΥΝΟΤΟΑ, 48 κατάδενόρος, κατόµ- 
πελος, ο. Ἠι τοκροςί [ο {1 αεί, 1έ 18 πς 
ονἰαὐ]ἰκ]οά ανά οορίοιεῖν Ἠ]ηκιταίοά ὃγ Ἠγείς.; 
ο. ατ. Ῥαυκαπίας καν, ναί Αἴλλθης Ἠαἆ πιοτο ἴπῃ 
Όταν αἲὶ Όνο τονί οὗ ὤτοεοσος απάἆ Ῥεϊτοπίπς {ε]]ς 
38,  έννας οπείοτ {ο βπά {θτο α ἀοά παν α πιαη.” 



ΑΟΤ»5 0ΗΠΑΡ. 

1π 3" ΕΠιελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις, 

ΧΥΠ. 17, 168. σάς 

5 Βυρτα Υ6Υ, 4, 

. - 3 ” . ΄ 

καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας. 
' - 3 ” .. ” [ή , 3 

18 Τινὲς δὲ τῶν Επικουρείων καὶ τῶν Στωϊκῶν φιλοσόφων συγέβαλλον αὖ- 
.. ελ] Π αν , 

τῷ καί τινες ἔλεγον Τί ἂν Θέλοι ὁ σπερµολόγος οὗτος λέγειν; οἱ 
| ο -. π « ) -- ' 

δέ Ξένων δαιµονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι. ὅτι τὸν Γησοῦν καὶ τὴν “ 5 ἤ 

Π 
Το {πε Ραξξασες οὗ Ῥαμδαπ., ΦίταΡο, απά Τωμαοῖαῃ, 
οἶτεά Ὦυν Ἰείς., Ι αάά Τ]πασγά. Ι. 98δ. θυσίαις 
διετησίοις νοµίζοντες, ἩΝ]ετε 566 πιΥ ποίθ. 

1Τ. διελέγετο --- τοῖς Ἰ.κ.] Ἀεε Μτ. Τον/η5επά)ς 
Τ6ΠΠαΤΚΕ, 1π Ίοσο, οπ ί. Ραι[)ς ρίαπ ο Ργεαο]ιῦις ; 
ἵπ νΥμΙοὮ Ίο 5πονής {Πε Αροςί]ε”5 νδάοπα ἵπ νατγ- 
Ίηπσ Ἠΐ5 πιαηπεγ οἳ αἀάτεςδς αοσοτάῖπςσ Το {θε Ρεῖ- 
5οη5 {ο πηοπι Ἠε 8ΡοΟΚε, απά {πε οἰτοιπιδίαποςς 
π ννλ]ο]ι Ἠε ννας ρ]ασεἀ, --- απά πῖ5 νι εδροσίαι 
τοίετεποε {ο Ἠὶ5 οοπἀμοί αἲ Αίιεπ ---- ΝΠΙΟΙ να 
α πιοάο] {ο αἲἲ Ολτϊςίίαπ παϊφειοπατίες {ο {οτεῖση 
Ἰαπά5. 6ε αἶδο νε Ἰεατπεά ἀἰδεφτίαίοης ὮΥ 
Οιραγίµς απἀ Ἀε]λίοβςδεγ, ἄε (αεςίὶς Ῥαυ]ϊ ἵπ Ότυο 
Αἴνεῃπ. ἵπ νο] χἱΠ. Ρ. 6601. 5εαα. 
--τῃ ἀγορα.] Τηετε νεο ΠΙαΠΥ πιαγκεί-ρ]ας- 

ε5, Ὀαῖ {πε πιοδί οοηβἰἀεταῦ]ο ννετε ἴηε (εταπη]- 
ους, οτ οά, απᾶ πε Ἐοταπι Ετείτίασατη, ο: Ἀειο 
Ἐοταπα: Όνε /ογπιογ οἳ ννλ]ο] 15 εαρρο5εάἀ {ο ο 
Όνε οπθ Ἠετε πιεαηί ὃν Ἠκεπίας απἀ Ῥεβ]ειβ., (πο 
Ἰαΐετ ὃν Καπ. απά πιοδί Οοπιπιρηίαίοϊ. Απά 
Όνας Οχί5 Ὕνας ὉΥ {ασ {6 πηοςί {τοφποπίθἁ, Ὀεῖηρ ἵπ 
πα πιοξί (Ππ]οκ]γ Ιπ]αδιεεά ρατί οἳ πο οΙ{γ, οοη- 
ἄτπις πε Ἰαΐζετ ορίπίοῃ. 
-- τοὺς παρατ.] ΄' Όνοςς νΥηοπι Ὦε πηὶσηί Ἡαρρεῃ 

{ο πιεθί νι. Τηπο Εογιπι γα Ὀεδί αἀαρίεὰ 
{ο Ἠ]5 Ῥατροβε, Ῥεσααβο 1 Ίναβ {ες Ῥ]ασς ν/ηετο 
Ρεορ]α ππεί {ογ οοηγετβαίίοη. Απά {Τοπα {1 οἶ- 
{αάοης οἱ είς. Ιέ αρροεατς, ναί ἴΠαί νναςθ (ια 
Ρίαςε νΊετε Ῥοοταίος, παπά ΤΠΑΠΥ οἵπετ Ε]ή]ο8ο- 
Ῥήετς, Ἠαά Όεεπ αοοαβίοπιεὰ {ο Ἰιο]ὰ Πχεῖς ἀϊδοιδ- 
βίοηΒ. 

189. ᾿Ἐπικουρείων καὶ τῶν Στ.] πο Ερίειγεαπα 
ννοτο Ῥτας σαν Αιοϊδίς, ---- 8ἴπος ἴνεγ Ἰε]ά 
εἶναι Ένα ννοτ]ά νας πεϊίῃετ οτοπίεἁ Ὦγ ἀοἆ, ποτ 
ππάετ νε ἀϊτοσίίοι ο Π5 Ρτονίάσεποθ. ἰραδηγο 
016γ αοοοαηθεά νε φιώηπεέπι ἠοπιπει, απά ουἱγίπε 
{ο Όε ρτασ θεά οπ]γ {ος νε βακο οῇ ΡΙ6αβυτθ, ποῖ 
{οι 15 ονἩπ 8ακο. ἜΓ]εγ πιαϊπίαϊπεά ναί νε 
φοπ] ἵναβ πισοτίαὶ, κο ιο Ἠοάγ, απά ννου]ὰ 
Ῥετίκα νι Τε, α---πν ποίηίπρ {ο Ὦο οἰί]γοτ κα 
οτ Γοαπτοά α[ϊετ ἀθαίῃπ, Α {ο νο Αίοίοε, ια 
ἁῑὰ, Ιπάρεά, Ὀε]ενο ἵπ νο οπἰκίρπορ Φί α ὥσά, 
Ῥαί Ἰνε]ά εαο] ολήπιοτίσαὶ ποοης ο Ἠ5 παίατο, 
ατίυαίος, απά ρτονίάεπςσς, α5 τοπάοτεὰ ναί Ῥ6- 
εί αἰπιοβί παρπίοτγ. Του πιαἰηίαίπεὰ, Οναί 
νου Οοἆ απά ππαῃ ννοτο Ῥουπὰ Ὦγ α πεορεκίίας 
Γαἰα[δ; Ένας νο γκο πιπη γ1ε]άεά {π πο τοβρεοί 
{ο οσὰ; οἳ νηοπι 1ου Ἠο]ονεὰ ναί Ἠῖ5 παίυτο 
να γε, απᾶ ἀΠικεὰ Ὀνγοιρ]ουί Όναο ννοτ]ἀ. Όπ 
Ότο οοπόιήσπ οἱ πο κου] τ θα, απά ο (νο 

ο α εἰπίο οἱ τοννητὰ! απἀ ραπ]Ηππθη(ς, 
Όνογ νατίοὰ Ἱπ ορϊπίον; Ῥαί αἲἲ ἀοπίοά (ο ἵπι- 
πιογία[ίδη οἳ α- (πέητο αἰαίο, ΊΝαγ, κοππο (πουρηί 

βοοποτ οτ Ἰπίοτ, ο ο] πιοτροά ἵπ (ο 
οε]εκίαὶ Έτο οὗ να Ὠοίιγ. Ταν ννλ]]ο πο Γοτ- 
πετ ἀεπίσά νο οχἰαίεηοο, οτ αἲ Ἰοπδί ρτονίάεησο, 
ο οσᾶ Όνα Ἱπίστ, Ὀνουρ]ι ργοβορκίηρ ἴο Ῥο]ίουο 
νου, --- γαι, Ὦγ ππουίης αἲ] Ἠήπππη οΥθΠ{Α {ο [αίο, 

Όνα Γοππόπίοπ ο αἲὶ τοσίοη 45 ΠΙΟ] 
α. Όνα Γοτππος, Ἡ τν οὐνίουα Εἶνπί Λο νο αὔονο 

πετο αν [νε πα ροπη/μ]ο τοππονοὰ ἔγοπη (νο 
οσέγίηοα οἱ ϱ Πηκ ππ(γ; ππᾶ Ονοτοίοτο 1 {5 πο 

ψοπάςν Όνα Όνο πάσι α]νου]ά Ἠπνο Ἰνοοῃ [νο] 
πηποσσαπα ή απά υπποσορίαβ]ο {ο νοκο Ῥ]- 

ε Τνετο ννοτο, Ἰνοπίά σι, (ννο οίνου κοοί», 

ἴπε Γἱαἰοπίκίς, απἆ ἴ]ο ΕΒεγραἰείϊος, {πε Ἰαΐΐοι οῇ 
ποπι ΡτοῦαβΙγ οατηθ ποῖ ηθαί Ραπ], 5ἶπος (εὶτ 
Ῥ]ασες οἱ ἀἰδοιβείοπ Ύνετεο {ατ τεππογεᾶά. Τ]ο 
ορίἰπίοης ο ἴ]νε /ογπιεγ πιαὰε [ἃτ πεατεΓ αρρτοασ]θς 
Όναη ἴποξε ο {πε οίπογ 5θοΐς {ο {μεθ ἀοοίϊτίπθςς οῇ 
Οτι ΠαπΙ{γς απἀ πες ΡρτοῦαβΙγ Γοτπιεά ἴῑια {ιγ 
στοαίετ ρατί οἳ ἴποςο ννηο σανα α απα]βεά αΡΡΓΟ- 
Ὀαίίοη οἩ Ῥαι]’5 ἀοοίτίπθς, ΌΥ Ρρτοροβίπᾳ {ο " ηθας 
Ἠΐπι αρα οη με εαρ]οοῖ οἱ {ο Ἱπιππογία]{γ οϐ 
Ώνε οι]. 

---"σπερμολόγος.] Τη υνογά γνας πςθᾷ γγορεῬίη 
οὗ ἄϊοςε ππα]] Ῥιγάς (6ραγγοιος, ὅδεο.), νη]ο]ι Ίνα 
ΡΥ Ρἰοκίπσ αρ 5οαίίεγεά 5εεᾶς; Ὀαΐ πιοίαρ/ιογίσα({η, 
{ο ἀεποίε ἴ]ονο Ῥαχκμεγδ, Πο {ποαιεπίεὰ {πα 
πιατκεί-ρ]αςε», απά Ἰ1νας Ὁγ ρίοΚκίησ πρ αΠΥ 5οαί- 
{οτεά οἵ τε[αςε ρτοάασθ; απά σεηθτα]]γ, Ῥεγδοιι5 
οἱ αὐλεοί οοπαϊἰέίοπ ννι(ποιί απγ οετίαϊη ΊἹπεαης οἳ 
βπρροτί. Ασαΐη, ας {πε {τίρος οῇ αππα]] Ὀἶγάς νν Π]ο]α 
νε ὮΥ Ρἰοκίησ πρ 9οεἆς αγο οδρεοἰα]]γ σατγυ]οι», 
---ἴ]ια ννοτὰ σαππο {ο ἀεποίθ α ῥγαίΐεγ; παπά 50Π19 
Οοπηπηρηίαίοτς (η]ς λαί 15 {1ο 56η9ο ᾖεγο. Βιΐ 
Ρτοβαῦ!Ιγ Λοέι 8εΠπ565 ΠΙαΥ 6 Ιπίεπάεά, γΙἆ. '' απ 
Ἰπδίσπέβεαπέ ῥαβήίογ.) 

---ζένων ὅαιμ. καταγγ.] ΎΥε ατο ποί Ἠοτο ἴο 
ππάετείαπἁ «σας ἵπ Ώιο Πα] 8επ9ο ο ία {δγπι. 
Τί ηα8 Ῥεεῃ Ρτονεά Ὦγ ία 6οπιπιοπίαίοτς οἶίθς 1η 
Ἠεσθῃβ. ΒΥΠΟΡ. ({ο Ἠοβε ππαί{ετ Τ Πανα 5αῦ]οίῃ- 
εἆ ππασῃ {Ππαί15 ἱπιροτίαπί ἄοπι Μακ. Τντ., )απιβ]., 
Ῥ]πίατομ, Τήδαπ., Ὠϊος. Ταοτί., ΏϊοἨ. Ἠα]]ο., ΡΙή- 
ἆατ, απά οίλετβ), (αί ἴἼοτο Ίνα5 Ρτοροτ]Υ α αἲδ- 
ἐἰποίίοπ (Πιοαρ] πο αἱνναγς οὔβδετνεά), εΐν/οεπ 
Θεοὶ απἀ δαίμονες, Ὦγ νν]ῖο] ἴῑνα [ογπποτ ἀεποίεά 
αρίίογ απά (πε οί]ογ (ος δή ογἱσίῃ ---- ια Ἰαίίοτ 
Όμοβα νο Ἰαά ῥεεοπιε κο, (ποισ] ογἰσιπα]]γ πιοῃ. 
ΤἼεεο, αοσοτάῖπρ {ο 8οπιθ, ἔπε[μαεα ἴἶιθ ἤρωες, 38 
Ἠοτοι]ες; (νοισ] οίποτ πιαάο α {ίγαά οἶαφ οἳ 
Ώιοβ6. Τη αθονα, ἴοπ, Ὑνοτο αἲ] {νο οἸαβςοβ 
ν/]σ], ρτοροτ]γ εροπΚκίηα, ν/οτο τουκοποὰᾷ αφ Π)ὲ- 
υὐπίίίεν. Βυιί ιο Ῥασαπ ΤΠεο]οσγ σοπιρτγε]ιοπάοἆ 
αποίπογ οτάοτ οϐ Ῥείπσα, οπ]]οὰ δαιμόνια, Ἰο]άῖης 
Ότο πιάνναν Ῥοίννοση απ Μέος απά πιεγο πιοπ, νν]νο 
ν6γθ βαρροφεά {ο ποΐ 5 πιράἰαίογς Ὀδΐννεσν (1οὰ 
παπά πποῃ, Ὦγ τονθα]ίησ ιο Ὠ]νίπο νν], απά Ἰιοἱρ- 
ἴπσ νο Ιπιροσ]Η{γ οΓππαπ. Ότο ος (ποβο ννας βαιὰ 
ν Βοοταίος {ο γὶαί Ἠΐπας οπ νο, Χσπορῃ, 

οσα. Ἱ. 1, 2. ἴο]]ς 5, νναβ {οππάοὰ ο οπτσο 
ασαϊηβί Ἠ]πα οῇ Ιπίτοδποίηρ καινὰ δαιμόνια, α]πιοσί 
Ώιθ 81ππο οχρτοβείοη πν ἴπαί 8δοά οὗ δ. Επ], 
Βοππς οπιίποπί (οπιπιοπίπίοτ Οππ]ς ναί νο 
Αίοπίπης ππθαπ{ Ὦγ (9 {ο οχρτοβς (ναί {1ο ρ]ασο 
οἰαίπιοά Ὦγ Ῥαι] {ου νοβς, ἵνα ἵπ Ες Ιαμί οἱαβα, 
Βυΐ Πε {9 ρ]αίῃ Ενα ναί Όπου Ἱνοστὰ Ὠιο Λρορί]ο 
ΒΑΥ ο οβΗς ννουι]ὰ σἶνο ἴἼνοπῃ α πο ο οὔα Ὠοίης 
νο ννης πί Ἰοπβί α ῥαίμων, απὰ Ὠιαϊ οπο οῇ ιο 
Ἠήσ]οιγ οτάστ, Ναγ ἴἼνογο Ἰ στοπί ΤΟΠΒΟΠ {ο Ῥ9- 
Ἡσθνο ιπί δαιµόνιον (παπά θνοἩ Θεὸς, ας. ἵ Ρ]πίη 
[τοπ {ιο «Ἠπτρο Ῥοίησ οἱκοννλοτο ννοτάσά π8 τὸ 
περὶ Θ εῶν καινοτομεῖν) ννπ8 βΟΠΙΟΙΙΠΠΘΗ 11ος η ἴ]γο 
βοηΏΜο οὗ ῥᾳίμων, 48 ἵπ ο πΏονο οιοὰ ῥπββασο οῇ 
Χοπορῃ, απά Ένοκο οὗ Πίος. Τμποτί,, Ὠίο αμα, 
Αίαπ, απά οσβερ]ας, οἴσὰ Ὦγ Ἠλοίμ., νότο ο 
οχργομΒίοΠ καινὰ ὁπιμόνια εἰσηγεῖσθαι, ΟΥ εἰσφέρειν, 
πιά ξένους ῥᾳΐμονας εἰσάγειν ΤΟ ον α] οπή, 

---«τὸν Τησοῦν καὶ τὴν η νάστ.] Ἁππῃν οπη ποπ Τπίου. 
Ριοίστα, αποἰθηί απὰ πιοάστη, αν 1 γε. ο πήσῃ., 
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ἀνάστασιν αὐτοῖς εὐηγγελίζετο. ἐπιλαβύμενοί τε αὐτοῦ, ἐπὶ τὸν ᾿"άρειον 19 

πάγον ἤγαγον λέγοντες «υνάμεθα γνῶναι, τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ 

σοῦ λαλουμένη διδαχή; ῥΣενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοᾶς 90 

ἡμῶν" βῥουλόμεθα οὖν γνῶναι, τί ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι. ᾿ἀδηναῖοι δὲ 91 

πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν, ἢ λέγειν 
7 ’ ’ 

τὶ καὶ ἀκούειν καιγότερον. 

Βο]άσπ, Ἠαπιππ,, Άροποςτ, Οπάννοτίμ, Ἠατουτίον, 
γαἱοκῃ., απά Ὠοἆἁτ., ἴακο ἀνάστ. (ΝΝΤΙἴεη ᾿Ανάστα- 
σιν) 38 (να παπιε ο ἃ πειο (οάάρα. Απά οοτίαϊπΙγ 
Όιογο 15 ποί α Ηττ]α {ο ατρο 1π Γανοιτ ο εμαί νίενν͵, 
οἳ. νμ]ο] 9ο Ἐθο, 3ΥΠ., απἀ οδρεοία]1γ Οπά- 
νογί]ς Ππίο]]εοίιαί Ἀγει. Β. 1. οἩ. κκκί., Ὑ]ιο 
εΊιουνς αἱ Ἰαχρο, αί 1ο Πεαί]θης νετο αοοαΣδίοπῃ- 
εᾱ {ο ἀεΙ[γ ποί οπ]γ υἰτίαες απἀ γίοςες, Ὀαί ΠΙΑΠΥ 
οῇ νο Ῥον/ετς οὗ παίατα. ὙΥσαϊ ἴθ οΟΠΙΠΙΟΠ ΙΠ{ΕΓ- 
Τοία{ἶοῃ, νηίσ] 15 δίτοπιοςΙΥ ππαϊπίαϊπεά ὉΥ 
επ{]ου, Ὁδαγς 1Π 155 8111 .. Όμα Μίαππρ οῇ ἐταίῃς 

Όιε 8οη56 Ὠδίης, '"Ῥγοπσῃθά ᾗθδαςδ, απ {πα τεβΓ- 
τοςσίίοη οῇ ἴθ 2. ἠπουσῃ Ἠίπι ;’. Ηε Ρείης ενα 
βγει {Γυ]ίς ο) Όποφθε Οπαί εἱερί. ᾿ΤΠ1ς, ίοο, 8εεΠΙ8 
τοφι]τοά Ὁ} ν. 9]. ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. παπά 
93. ἀκοίσαντες ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν. ΑΦίο ἴθ 196 
1αδί Ὀθ[οτο οῇ (ἶνο ρ/ιαἰ δαιμόνια, Τξ ΠΙΝΥ τεπά{]γ Ὁα 
αοοομηῖθἁ {οτ {ΤοΠὰ απ Ιάΐοπα οἱ [Γαουιεπί οσοΙ{- 
τοῃςς ἵπ αἲ] Ἰαησαασες, απά ο αφεά ννπεῃ α 
ειαγσε ἰ5 πιαὰθ ασαἰηδί 4ΠΥ οΠ6. 'ΓΗ8 1 ππαγ Ὁθ 
οοηρἰἀογοὰ ας φαἱὰ ρε ηηρεγῥοίεπ. Τί ἵ ποῖ, Ἰονν- 
ονοτ. ἱπιρτοῦαῦία Ὠναί {π6υγ πιὶσ]έ 5ο [αν πκίακε 
οί, Ρα], αξ {ο 54ΡΡο86 1]ναί η .. Όννο σος, 
1. ο. (οᾶ, απὰ «εσας (γή. Ἔλο ἀοἆ (ΠαππεΙΥ, 
ρ/ιουα]ι)} Ῥτεπο]εά ΡΥ Είπα, απἀ ανοννεάΙγ ἀπΠεγ- 
οηί (γοπα έιο ὀαρίίετ οῇ (ἶνα Αγοπίαης, πηϊσ]ί νατγ 
ννθ]] νο οβίοειιοὰ ὮΥ επι α Πεν απά /ογείσπ 
όσα. 

19. ἐπιλαβόμενοι αὐτοῦ.] Οοπιπιοπίαίοτα ατθ ποί 
αστοοά ννείμετ ή οχργοδείοη ἶ9 {ο Ρο γοσατάεά 
αφ ἱπιροτίίης υἱοίοποε, ΟΥ ποί. λες αγα οχαπαρ]θ8 
ἵπ πο Ν. . οὗ Ὀοι] πες. ἜΤ]ο Γοσπιετ (νά σ]ι ἵ8 
εαρροτίοὰ Ὦγ νο αποϊοπί Ἠογδίοης, απά 5 αἀορίεά 
Ὁγ ππαπΥ Οοπηπηθη{α{οΓΒ), ἶ5 πιοδί αστεσαῦ]θ {ο ια 
οοπίεχί. Άπά 1 15 οοαπίεπαποθά Ὦγ ενα /αοἳ, --- 
Ειναι Όνα Ατοορασας ννας α (παπα Γοτ χο ἱτίαὶ οῇ 
ἱππρίθίγ, πο] αφ να πίτοάιοίης οῇ νο ννογςηί 
οῇ [οτοῖσηπ ἁἀθ]ίος. Ώεο α Ὠἱβδογίατίοπ οὗ Βο]μεί- 
ἀῑας ἆο Άτοορασο, απά Ρ. 074. 5εφα. οῇ νο]. χηΙ. οϐ 
Όιο ΟτΙοἱ Βαοστί.. Ὑσαι, αβοτ αἲ], 1 πααγ ο ἀουὈί- 
οἆ ννοίοτ (ογο Ὑνα5 ἄΠΥ (πήηςσ ο αρργελιοπκίον, 
Ρτοροτ]γ 5ο οαἱ]σά, ----5ἴποῬ (νετ ἴ5 πο αΡρρθηταποθ 
οῇ απγ γοσιία» ἐγία] Ὀο[οτο πο οοατί οἳ Ατοορα- 
σᾳ8. Τ]οτο ἶ8, Ιπάσοὰ, ΓοᾶξΟΠ {ο Ολη], ναί Οής 
οουτί τοίαἰποά Ὀηί α «Πα ονν ο) 118 αποϊεηί 60Π86- 
πθπος, --- παπά (1ο νο Γηφηῤκίοπ ἵπ νο ρτοβοπί 

ἀαν) Ἰιαά αὐαίοὰ ππασἩ οὗ 198 αποϊεηί φονογῖγ ἴπ 
πησίίοτ5 οῇ τε]ϊσίοη, --- ο ογνν]κο Γοτεῖσηπ ἀθιῖοἈ 
νοπ]ά ποῖ Ἠανο Ώθςῃ 5ο Νογρμήρρος ας {ου ΌἼνοι 
μ/ογο αἱ ΛἴΠΦΠΒ. Α βίτοηµοΓ .. ο νο οπη- 
ποί ο ἱπιασίπος Όναη ιο Γο]οννίηςσ Ῥήβεπσο οῇ 
Αγίκίορι. Ἠοτα, οἶτοὰ Ὦν Αὔνοῃ. ,. Ἱκ. ρ. ὅτ5., 
νηθγο, πο εροπκίησ ο (ο ααπάαπος οἳ ϱΥθτΥ 
Κἰπά οὗ ρτούάασο εαρρ]ἱοὰ Ὁν (ἶνο βοπδοῃ, ἵπ Βασ] ἃ 
ΠΊΛΠΠΘΥ ναί ννἨπίονογ να νναπίοὰ οου]ά ὃο Ἠπά 
πἲ ΔΗΥ ΒΘΛΜΟΠ, απά 9Π6 σοσ]ὰ «οπτοε]γ 6] ντε 
εἴπιο οὗ Ότο γονγ 1 Ὕνας, Οπΐς Ῥουπίν οὗ παίατο παπά 
ὔνο (ος {9 αλο]θοὰ Ὦν α 8ρθαΚκοτ (1 ἱπιασίπο, νο 
Ηογα ρογεοπίβεὰ) {ο ἴἶνο ριοίγ οἳ νο Αλοπίσης; 
Ῥούτοις ὑπάρχει ταῦτ' ἐπειδὴ τοὺς Θἐοὺς σέβουσιν 
Το ἐς έ ἵ τορ]ίοὰ Ὃν οπς νν]νο εἰσιπαιίσθς νο 
(οπάπθε» οῇ νο Αλοηίπης Γοτ Γοτοῖση ααρογείί- 
μοπα, ᾽Απέλαυσαν ἄρα σοβ ὕντες ὑμᾶς, ὡς σὺ φῆς' 

᾽ 

τὶ ἢ τὶ Αἴγυπτον αὐτῶν τὴν πόλιν πεποίηκας ἀντ) ᾿Άθη- 
νῶν. (ννπετε (νε εοπ/ενεεά οοτταρίίοι, νε ἆε- 
Πεὰ ια επἀεανοιτβ ο Βταποκ απά οἴἶνεγς, ΠΙΑΥ 
Ρε εαβ!]γ τεπιονεᾶ, Ὁγ βἰπιρ]γ, {ος τὶ ἢ τὶ, τεπδῖηα 
Τωτί; Ομίά επίπι, πο]ιαί ἔιει 1} Αἴγυπτον αὐτῶν 
τὴν πόλιν πεποιήκασ᾽ ({οτ πεποιήκασι) ἀντ ᾿Αθϐ. Τ]ο 
Γογπα τιητίδη οβίεπ οοσΓ8 1π Αγἰκίορηπηες; απ 
Όια εττος ἴπ ααθβίίοη παἰρ]έ οα»1]γ ατίςθ. ΒΥ 5αγ- 
ης Όιαί Όνεγ ιαὰ ππαἆε απ οὗ Αὔἴνεπς, ἴ 18 
πιεαπί, 16Υ Ἰαά Π]]εά 1 αν Γα]] ο σοἆς. Απά οἳ 
οσηρέ Ιε νγας φαἶά, νετ οπθ πηὶρ] 6οοπετ Επά α 
(οἆ ναι α πια. Βπί Το τοίατῃ, ---- ἴακεῃ ἵπ οοη- 
ἸαποίοἨ να {ο ργεσεάϊης νορθ, ενα ννοτὰς, ἶ 
οοπςεῖνθ, 5ασρεεί ταίετ α ἑπηίπαγη ρτοςθεά(πᾳ, 
οἩ {πε ρατί ο) νε ἴννο οἼαβ9ες ο ρεγεοπς Ἰη5ί Ὀθ- 
{οτο ππεπ{]οπεᾶ, ἴπαπ α τεσωίαγ ἐγίαί. Ἴμπου, 
επου]ά 8εοεια, (πουρ]ί ρτορετ {ο σα]] Ῥαυ] {ο α ραῦ- 
Ίο αεεσµπέ; απὰ οοηβἰἀετεᾶ πο ρ]αος 8ο Ῥτορες 
38 Όνο ΤΗ] οὗ Παάσππιεηί σαἱ]οά Ατθορασι». ΤἼμας 
Όνο ννοτάς Ἰ]μδί αΏετ, δυνάµεθα γνῶναι: (νν]Ών 
Νίο] Ἰλεί5. αρί]γ οοππραγθς [τοπ Ῥ]απίας “ρος- 
8ΙπΠ 8οίτα, 41ο Ῥτο[εοία», ου]ας εδ, αὖτ απά 
νεηετίς 1”) 38 αἶδο βουλόμεθα γνῶναι. Ῥαπῇ, 
ίοο, ἀοθς ποί αὐάτεες ἴἶγεπι α5 Γμάσες, ποτ εεεκ 
ΠΗΥ ]α5βοαίοη ΟΕ Πἱ5 οοπάἀαοῖ, Όιί α5 ϱ)ήσφο- 
Άλογο. Ἡ, Όνει, ΠΥ ος ΌΊνεπι ννετε, 38 νΥης ΓἱοἨΥ- 
βίας, Αγεορασίίεε, "6γ κετε (Ίνετο ποῖ αἰαίπρ επ 
ο[ιοίο, Ὀυί αἱ ργϊναίο Ἰπάϊν]άπαίς. Ῥετ]παρς ή 
τηαΥ αοσουηί {ος ελα Ἠ1]ο οτίο“»η68ς οὐ οετεπιο- 
ΠΥ Νο ο Αροβί]ο εχρετιεποε. 

--- ὀυνάμεθα γνῶναι.] Της 5 Ηε]]οπ/κίήο Οτοεκς 
Ροί] ἴπ {πο α9ε ΟΓ ὀύνασθαι Γοτ “'ἴο Ῥο ρειπητεὰ, 
απά ἵπ ο ποί Ρτεβχίης 8οπιε ρατίῖε]ε οῇ Ιπίετ- 
τοραἴιοη. 

ϱ. ξενίζοντα.] Τἱοτα]]γ, “« ἠήπσς νήσο] αἰτῖκο 
18 γη κατρηίςο.”. Τε 18ε ΟΓ ἀκοᾶς ἵπ νο ρ]αγα] 
5 ὑποασῖ {ο Ὦο τατε]γ Γουπά οι οὗ πο Ἡ. ., 
Ὑεί Τ Ἰανθ ἵπ Ώεσεῃ». Ἀγπορ. αἀάπσεά εχαππρ]ες 
{τοπι Εατίρίάςς, «Ἐλίαπ, Ἠετοάίαπ, Ῥο]νὸ., απά 
---- 

2]. οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι.] Τ]νο ἀῑειποείοῃ ἵδ- 
Ίννθθη Τα ἀστοὶ απᾶ ζενοὶ Ίνας αἲ ΑίπεΠς νοτΥ 
πτηαγκοά. Ἔ]ο ἀστοὶ οοπεϊἰἀετοά [νοπηκο]νος αφ 
4Ίοπθ Ροββοδείηρ 4ΠΥ ΓαπΚ; Ὑν]ή]ο αἲ] ελα γοξί πνογο 
ἱπο]ιάθά ΙπάΙκοτιπαϊπαίο]γν ππάοτ νο Παπης ζένοι. 
Τ]ιευ οπ]]οά «νεπικε]νες (]νο σὐτοχθόνες, οτ Ετοι 
Ππ]αὐπηίς: νο τοδί 016Υ 5ἴγ]εά ἐπύλυδες, οἱ ποιο 
6ος. ποτε ννας, Ἠούνθνοετ, α εἶαδς απ 0η8 
απά νο οἴ]λοτ, οπ]]οά µέτοικοι, κο/οάγπεγς, νο Ἠπὰ 
ἃ κοτί ο) {9 ου ας. ον 1 Ἠα5 Ώθοῃ. ἀοαίοά 
νηνοίηοτ Ὦγ οἱ ἐπιδ. ξένοι ατα ἴο ὃο μπάεγείοοὰ αὐί 
νο ξένοι, ο: ΟΠΊΥ νο µέτοικοι, οἱ Λο οἳ ενεπη. 
.. απά Καπ. αἀορί νο φοοοπᾶ νῖονν: απά 
τιση]γς Γοτ ζένων ποὶρ]ῖ Ιπο]αάο οί (8ο 
Τημασγά, Π. 96. τὸν ὅμιλον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων), Υοῦ 
αἴποςρ ἐπιδημ. ἵδ οτο αὐἀθοά: απά αφ ἴ]ο ἀΠετοπος 
νο ίννθςη µέτοικοι πιά νο ξένοι ννας, ναί 8 
/ογπιεν ννοτο 4 γεκίάοπίε οἳ 11ο οἵίγ, απᾶ ας- 
οοτά(ηρ]γ οὐ]ίμεὰ {ο ἴακο νο οσ οῇ αἱ]ορίαπος, 
απά ρατιοῖραίο ἵη πηζατγ βοτνίσος; Όχο ῥαέέεγ ννοτο 
πιθτο]γ «ο/ομ/πεγ ἀτανντ ή ]γοτ Ὁγ Ὀπκίποςς απά 
Ρ]δαρυτο. 

--- εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν] πα]ἱ τεὶ πιασία πασα- 
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9 ἍΣιαθεὶς δὲ ὃ Παῦλος ἐν µέσῳ τοῦ Αρείου πάγου, ἔφη ᾿ἄνδρες 

93 4θηναῖοι, κατὰ πάντα ὣς δεισιδαιµονεστέρους ὑμᾶς Θεωρῶ. «ιερχό- 
Ν Ν 3 .. ᾽ ’ ς ” τ ᾿ υ ώ Ξ 

µενος γαρ καὶ αναθεωρων τὰ σεᾷασµατα Όμω», εὗρον καὶ ᾷωμον ἐν ᾧ 
’ α 3 Α Γ 3 - σα » 

ἐπεγέγραπτο 4ΓΝΩΣΤΙΟι ΘΕΩι. Ὃν οὖν αγγοουντες εὐσεβεῖτε, του- 

δαπί. Ἐκαιρ. ἶ5 ΓΟΓ σχολάζειν, ὈΥ α π5δο οοπβπεᾶ 
{ο {Πε Ιαΐετ νυγίίετς. Πε πεχί ν/ογάδ ατε σταρἡῖς, 
απά Ρροῖηῖ αἱ ἴπε εΠΙε[ ἰγαῖίς οἳ πε Αλλεηίαπβ᾽ 

η απιάἁ τασε [οΥ πουείέη, οἩἳ ΥΥΠΙΟὮ 568 ΠΙαΠΥ 
ο5 ἴτοπι ἴε Ο]αξείσαὶ τιίετ ἵπ Ἐεσεῃς. 

. Αί Αίπεης {μετ Ίνεγε Ῥ]ασςς οα]]εά 
λεσχαὶ, αρρτορτῖαϊεά ἴο ἴΠε τεοερίοη οἱ ΠεΥνς- 
ΠΙΟΠΦΕΙΒ. 

22. ἵπ Οπής Ὀτίε[ Όαί ΡΙ1γ αἀάτεςς (πνλΙο] νγου]ά 
ἀοποί]εςς πανε Ὀθεη Ἰοησετ, Ἠαά 1ξ ποί Ὀεεῃ Ότοκεπ 
ο Ὁγ {με 5οοΏς ο{ξοππε, απά {με Ι5ίεςεπεςς απἀ 
αυταρί ἀερατίατε οἱ οίπετς) Όνε Αροςίϊο υὶςε]γ 
ποοοπιπιοάαίες Ἰήπηδε]ῇΏ {ο Όπε οἰτοιπιδίαποες ΟΕ 
ΠΙ5 ἨεατετΣ. Αἴἴετ α οοπιρ]ῃπιεηίατγ ετογαΐππα, 
56] αξ ννας αςια] ἵπ ρα Ὀ]Ιο]γ αἀάτεξείηςσ ἴἶνε ΑίΠθ- 
Πί8Η5, 45 αἶδο Ὦγ α ῥγαοεεπραίξίο θεπευοζεπέία [Τε- 
αυεπί ἵπ Όνε απο]εηῖ Όταίοτς, ηε ποῖῖσες ἴ]ε οεσᾶ- 
εἶσα ννπ]ς] 1εὰ {ο ]5 αἀάτεξείησ {ηοπι; απά 5ηουνς, 
Όναί 1 15 ]8 ἀθεῖτε ἴο ο... {ο φα{]ςήγ Ενείτ 
πι οἳ νιοτεΠρρίης ετεπ πάποιοπ σοᾷς, ὈΥ ροϊπῖ- 
ἴπσ ουί λαί στεαί Εεΐπσ (ἴο επι Ἠϊπετίο 11Ἠ- 
ΚΠΟΥΝΠ) πο 15 ἔιε ΟΝΙΥ ΑΝΡ ΤΗΕ τ!αυξ αο; 
8οππε οὗ ποςθς οἩΙεΓ ατιραίθς, απᾶ {ιο ναγίοιΒ 
θεπεβί5 Ἰδ ΠαίϊΏ νυτουσηί, Ραα] Ώνεη ρτοσθεᾶς {ο 
τεσοουπί. Έτοπα ἴπεπος Ἠε 1ΠΓετς λε ἁέ Ιποιπῃ- 
δεεί οη ος” ογεαίυτες, οἳ βεεΚίης, ἶ. 6. ιοογς)1ρ- 
ρίπς Ἠίπι: αἲ Όπε 8απῃθ πε ποίοῖπσ οετίαίη εΓ- 
ΤΟΠεοΟΙΒ πιοἆες (Ἠετθοῦ, ννλῖο]ι Ἠαά ογἰσιπαίοὰ Ίπ 
πίετ ἵσποταπος οὗ 5 ἴαε παίατθ. Τηΐ5 ΙΠίτο- 
ἀπςες απ οχΠοτίαίίοη {ο αδαπάοπ ἴεςθ ΘΓΓΟΥΒ, ΓΟΙ- 
Ππεὰ Ὁγ απ απποπποεππεπί οΓ α Γαΐατε ἆαγ οἱ ]14σ- 
της ::,αξι ρηπίμηεη{ {οτ αἲ] νν]Γα] ἀῑποῦεάίεπος {ο 
νο ν. 9 ἀοἀ. Νον Ομ Ἱπιρ]ιεά α Ῥγθβδεηπί 
ιαΐο ο{ αοσουπίαὔ]επεςς, απά ἴ]ιε ἀπίγ οὗ σα]άῖησ 
Ώνεπιφε]νες ὮΥ νε Ἰσ]ί οἱ ῑιπί (οβρε!, ννΠίο] 
(οάἆ Ἠαά Όεεῃ ρ]εαβεά {ο τεγεα] Ὁγ Ἱερις (μτίςί. 

--- δεισιδαιµονεστέρους.] Τηΐ5 15 οοπιπιοπ]γ ππ- 
(ους ἴο πιεαπ ““ἴοο δαρεγεΗἴοις.”. Βαΐ Οιαί 

βεη5ο (Γοτπιοὰ οἨ Όνα Ὑα]σαίε μην ὠλμι) 
εαπποί ὮΥ αΠγ πιθαπ ο ἀε[επάεά. ἈΝεί]νετ, 
αρρτε]οπά, οππ Ὠναί αβείρσπεά ὮΥ Ὀτ, Ἠα]ες, 
ἔτοο πιο] πἀά]σίιεὰ {ο νε νγοτοΠῖρ οὗ ἆἀφπιοιβ.) 
Εος, ἵπ εἴλγετ σᾳφε, ἵ ννοτε αἀπαῖπρ (ναί 5Ητε]Υ 
σου]ά ποί ο χα Όναί πεγε ννα5 4 ἆερτεο 
οὗ εαρετε οι Εἶναί ννας φορά. Ἐοτ χε 84ΠΠθ Γεῖ- 
8οἩ, ἴἨς 8εη8ε αφοτῖνεὰ Ὁγ Οα]νίη, Βετα, 0απιρῦ., 
απά Χεννο,,  βοσιεν/]αῖ ἴοο τε]ἰσίοις,”” οπηποί ὃθ 
πάπι]εοὰ; {οτ 5ατεῖγ πο οπε σαπ Ὀε {0ο τεἰσίοις. 

πιοβί οπηίπεηί Εκροβίζογ» Γοτ {νο Ιαβί ο6ή- 
ΓΥΥ Ἠανο ἴνεεη οἳ οριπίοι ναί δεισιὸ. ἵ9 Ίνετο 
επιρ]ογεά ἵπ Όνε σορά ποοερίαίίοηπ, ἴο ἀεποίο 
νετ λε ον 1. 6. αάεπίίνο {ο το [Ἴσίο [ας (ατ 
λ9 ππάεγνίοσά 1]. Τα Όνο οαχρτορρίοη νν]] 
βαν ή βεη9ε, Ἰλα Ώοοῃ ορίαυ]]κ]νο ϐΥ α πια]- 
τάς οἳ ρτουβ, Απά Όναί νο ΑΠιρπίαπα νΥθιθ 
γετγ αρηίνο {ο τοἨρίους οὔβογναπησθς, Ἠ8 Ώθθῃ 
Ρτονεά οἩ να ἐρἠπποπίος οὗ νο αποίἰθπέ νΥγίογν 
ο{ νετ Κἰπά --- Ὀγαπιαίίκία, Ηἰκίοτίαης, ππά ΡΗΙ- 
Ἰοψορίθτε: απά Ίαν Ῥορη ογίποεὰ ομροεἰα]]γ Ὁ 
-- γη) αενναγίοη ἵπ ή Ὠήνίπο Ἰ,οσαίοπ, νο]. 
Π. ρ. 0 ---δ. Έεο Νορ καρτα νοτκο 19. Τα πο] 
ἵ Όνο 6η ἱπιρπάεά {η νο ργοκοπέ ραβασο, ἵν 
Ρτογ ονίάεμί [γοπι Όνο αγ οί Πιο ορπίετή, ππὰ 
νη] ὮΥ α σοπαἁσγηίίοη οὗ νο οἵγοι- 
αίσποεν ἵπ νο] νο Αροθῖο να Όνοη ρ]οςά. 
Το α ροσρ]α κο νο ΑΕποηίπης, κο ραγσπ] πε] 

ἕ οἱ αἲ νε τη] οἱ οοαΓΙΘΑΥ ο. κας] 
Υοι. Ι. ϱΥ 

οεσαδίοπς οὗ Ῥαρ]ο αἀάτεςς, 1 νναδ εατε]γ Γατ 
ΠἹοτο Ρτοῦαῦ]ε Ὠιαί ἴΠε Αροξίε (ψ επαί ἀῑς- 
εταείῖοη νο 6υετ αἴίεπιρετεά Πἱ5 ζεα]) 5ποι]ά 
Ἠετο οἼοοσφε {ο 6ΟΠΙΠΕΠΟΘ ΥΜΙΓΠ {λε Ἰαησιασε οΓ 
οοποΙΠαξίοπ ταίἸπετ Όιαπ αὐγιμέ τεδιζε; ΝΠΙΟΝ, 
Ιπάθεά, ννου]ἀ Ἠανε Όεεῃ {λε πποτο Ρροϊηίεά, σ0η- 
εἰάετίης ]ιαί 1ξ γνας οπδίοππαΓΥ ΓοΥ {ογείσπετς Πο 
Ἠαά {ο αἀάτεες ἴἶε Ῥδορίε, ἴο Ὀερίη γνί] Ῥαγίπσ 
5οἱπς οοπιρ]Ιππεηί {ο {θε ρίασθ; α τερρεοί ἆμο ἴο 
Όμίς οἳίγ, αἱ Ὀεῖπσ νε πιοίπετ οῇ ατίς απά δεῖ- 
επσς5. ἨἈΝεγετίμε]εςς, νε 5]α]], Ρεγ]ιαρς, ποῖ εττ, 
1 ννε ΞΙΡΡΟΞΘ Ὠιαί 9. Ῥαα] Ῥυτροςε]γ 5ε]εσοίεά 
Όπε απηθίσαοι15 ΤΕΤΙΗ δεισιό., Ὀεσαι5ε Ἰε οοι]ά ποί 
οοπβοΙεΠ/{ΙΟΙΒΙΥ 15ο εὐσεβής»; 5ίποςθ {λα (ἀοάφ 
νηοπα Ώ6υ ν/ογςη]ρρεά νεα, ἵπ ᾖς εππηαίίοη, 
ἀ4πποης. ο 1 0οΓ. σ. 20. ὅτι ἃ θύει τὰ ἔθνη δαιμο- 
γίοις θύει, καὶ οὐ Θεῷῦ. ἩἨε οοιππεπάς πεί 100Υ- 
ολρρίπς,; Ὀαί «πουνς ναί {Ππευ « πνοτεΠῖρ”” {16Υ 
««Κπον ποί ναί” (0οπη ἵν. 22.], πιεαηίπς, ἐπαῖ 
Ώπ6γ ατα νετ τε]ϊσίοις ἔπ ἐλεὶ πυαη. ἜΤ]αϊ ἴἶε 
οοπιρατα(ἵνε Ἠετε πεαης ΡεΓΗ, απά ποῖ {οο, 15 Ρ]αϊπ 
Γγοτη {ο ννοτὰς {ο]]οννίηςδ. Απα Οὶς νίοὺν οἱ πε 
εεηςε ἶς 5αρροτίεὰ Ὦγ ενα απ{ΠοτΙγ οἳ ἴπε Ῥεδεῃ. 
Ἁγτίας Ὑετεῖοῃ. Τηο ὡς ἀοες ποῖ ΠιθπῃΠ φιαδὶ, 35 
εοππθ ἴακο Ἱέ: απά 5ο ἴατ Ποπ 15 αθαίῖηςσ (48 
ϱαππρΏ. ΞαΡΡοςςσς) ἴε Ἱπιροτί οῇ νε οοπιραταίἶνο, 
1 ἶς ἐπίεπκίέένε; α Τί αΊνναγς 18, εἰίπετ επ ἴ]θ 
οοπιρατα(Ίνο ἶ5 Ραίΐ {ο έα 5αρεγ]αίϊνθ, ος Ψηεη, 
α5 στα, Τί ποῖθς α Λἰσῃ ἀεστεοε οῇ ἴ]ο ροβἱ{1νο. 

29. τὰ σεβάσµατα ὑ.] ἈΝοί ἀρυοίίοπς, Ὀαῖ (48 
Ἐταςπη., Κορρε, Ἀεμ]εικη., απά Καπ. τεπάετ) {ια 
οὐ]θεοίς οῇ γοιγ ννοτβΗίρ, 5 ΒΊΊΟνΠ 1η {ΕΠΙΡΙΕΒ, 
αἰίατς, ΙππασεΒ, Φαοτγίῇσθ», ὅτο. 

---- ἀγνώστῳ .. Τ]ιο8ε νγοτάς Ἰανα οσσαδἰοη- 
οἆ πο Ἠί]ε ρετρ]αεχίίν {ο Ὀἱο]]σαὶ Ιπίετρτείες. 
Τ]ε ἀπ] Ἠίησες οἹ ἐιῖς ---- ναί, αἱ πλουση ννθ 
Ππὰ ἄοπι Ῥααδαῃ. 1. ἳ, ν. 14, απά Ῥη]ορίτ, ΥΠ. 
ΑΡ. νΙ. 5, Ὠναί Όνογο ννθτο αἱ ΑίεηΒ αἰίατς ἵη- 
εοτιοᾶ “(ο απΚποΝη (ος, γεί πο Ρᾶδβαρο ἶ8 
πἀάασοά ννλίοἩ πιακος ΠΙΘΠΙΙΟΠ ΟΓ αΠΥ αἰίατ “« {ο 
απ ππκΠονη (οά.”. ΆΝονν ᾖοτοπο, Εταδπ., απἀ 
οίμοτς ννοπ]ά τοππονο ἐπ ἀἰΠοιυ]ίγ, Ὀγ δαρροβίπα, 
Όναί πο Ἰηβοτίρίοῃ ἴπ αθβδίίοη νναδ, ᾽Αγνώστοις 
θεοῖς, οτ ΓπίἨεγ Θεοῖς ᾿Ασίας καὶ Εὐρώπης ' καὶ Λι- 

βίης Θεοῖς ἀγνώστοις καὶ ξένοι. Βηι, π5 Βρ. ΜΙάάΙ. 
οὔαογνος, “ Εναί ἶ8 α πποδί Γππρτοῦαβ]ο δαρροβΙοη; 
απά, Ιπάςςθᾶ, ἴπο ΠΙΠΠΠΘΓ ἵπ ννμΙο] ο ΠπβδοΠρίίοΠ 
18 Ἱπίτούπσεά ππακος Πέ Ιποτοδίρ]ο ναί δέ. Ρα] 
σου]ά Ἱπίοπά πιετο]γ α τοπποίθ οἵ νασιας α1ηβ1οῃ. 
Ιπάςοά νι (18 Καῑπ. οὔδετνος) {ο νπο]ο {οτοςῬ 
οῇ Όνο Αροβ(]ο” ατραπηοηί ννοι]ά Ὦο (πκοη ἄΝΝΑΥ, 
παν, Ἠΐς αφφογίίοπ ννοι]ά ποί ὃς ίταο. ἼἸεγο[οτο 
«6 ναι νο αἰίαν (15 ΜΙά41. τοπλαγ]«Α) ννας Ἱηβοτίοο 
αἰππιρ]γ ᾽Αγνώστῳ Θεῶ, πιεί οἰίλοτ ὃς οοποθἀεᾶ, 
οτ αἲ] Γπααίτν νι] ἓο ἵπ ναίη.. Απ, α8 Βατοπίι 
παπά Ὑγοππα Ἠανο ομβοτνος, « ἠνοισῃ ἔνοτο παὶσ]ητ 
Ὦ6 αρυργα/ α)ίπγη αἲ Λί]λοπς απᾶ εκονν]οτο ἱπβοτίὸ- 
οὗ {ο μπάποιοπ σάς σοποτα]!γ, οἱ {ο {1 ππΑποιστ 
(σαν οὗ απγ ραγίσπ]ατ ρατί ο) νο ννοτ]ά, γοί ενα 
Όποτο παῖρηῖ οοσαβίοπα!]γ Ὦο οπο Ἱπκοτίνος {ο οπο 
οὗ Όνοπα, ἵν οκίτοππο]γ ρτοαρ]ο,. Βρ. ΜΙάά]. 
{πάσσά, Οκ ναί νο ννοτᾶν οὗ ο απ ]νοτ ο 
"νο Ῥηήοραιτίς (πραά Τ αοίαη) νὴ τὸν "Άγνωστον 
τὸν ἐν ᾿Αβήναις, πταο ἀσο[είνο, (ναί ᾽Αγνώστῳ Οεῷ, 
ἵπ νο αἰπσαίατ, Ὅπ α- ορ)/-ποιοη ἱπεοτιρίοση. 
Νονν Ον ο, πάσα, ἵνα νο οπλο, νο Ε]ή]ο- 
ῥαέγί κους {η νο βαπηο οἰγομηκίπησ ον αν απποφέ 

οϱ 
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σεν. 1. Ἱ. 
2 0πτοἨ, 6. 

ΘΥοτΥ οίμεγ ν/οτκ οὗ πο ϱ]ηβδίσα] υντ]ίοτς Ρτε- 
βοτνοά {ο 5. Βαΐ, ἵπ [ιοῖ, ναί ἱταοί (ννμίο] να 
Μτίεῃ, 48 (θβποι Ἠπ6 Ρρτονεᾶ, ποί ὮΥ Πμποίαπ, 
Ῥαί Ὦγ απ ἱπείαίοτ οἱ 5 δίγ]ο απἀ ΠΠπαΠΠΕΕ, Νο 
Ἰνεά 200 γεατ αῇετ Ἠΐτα, ἵπ ἴπα πιο οὗ Όνεα 
Έπιρετοτ ο π]ίαμ, απά νν]ο Ῥοτο (πε Β4Π1ΠΆ6 ΠάΠΙΕ) 
οοπίαἰης (45 ἴ οαπ αἰίεεί, αῇίε κά. οαΓοΓα]1γ 
οχαπαἰπεά να νν]ο]ε ΓοΥ να ράτροβ8ο οἱ Κπονιηρ) 
Η{119 οτί οἱ ἐιοεπί ρᾶβδ4µες, ντ ίθη νι πωαη- 
Ι[6εί αἱ]ηξίοἨ {ο νατίοις ρατίς οὗ πο Βοτίρίμτες, 
οΜΙεβγ οἳ ειε Ν. Τ. εγο απ 6 πο ἀοιθί, 
Όνεῃ, ελαί πο υντίίετ Ἰαά ιο Ῥτεδοηί ραβδαᾶρο ἵπ 
νίθνν (1ἶχα ατίίο]α Ἰανίηρ ἴἶνθ 196 κατ’ ἐξοχὴν, ἴο 
ἀοποίς (να αοε(/-Αποιοπ), παπά οοπβδεα επί] 9 {68- 
Επποπγ γη] οΠΙΥ «οτνε {ο ρτονε, (ναί, πονγθνετ, 
8 ΟΓ 8ΟΙΠ6 ϱΟΠ5ΘΦΙΘΠςΘ) ναί νο αἰποιίαν ΠΗΠΙ- 
Ὀθ6γ 1σαδ α5εά ϱγ δέ. Ῥαυ]. Βιΐί Ώνοαρῃ πο οί]ετ 
νιτίίετ 86εΙΙ5 {ο Ἰανθ τεσοτάςά {πε οχἰδίοηοο οἳ 
ΔΏΥ αἰίατ 5ο Ιηεοτίρες, Υεί {πε ἐήπς Ίαν ῥγοβαβί]- 
Τίή ἴο εαρροτί ε: απά πο ατραπηθηί [τοπ ενα οἳ- 
εποε οἳ ααίλοτς σαπ Όο ἀτανύπ {0 ἴἶιο ἀῑδοτεά]ί οὗ 
8ΗΥ νντίίετ οῇ απἰπιροασῃεὰ Ιπίεορτίγ. 

Τ]ιο αποδίίοπ, πονγενοτ, 45 Βρ ΜΙάάΙ. οὔδοτνες, 
16, ' ν/ας (ίς ΙπβοτίρίίοἨ πιθαπί {ο Ὦο αρρ]ίεὰ {ο 
οπε ΟΡ α ροβῖυ]ο πππ]ἠαάς, αξ 1 νο ολοι]ά ἵπι- 
ο ΔΏΥ ΚΙπάπεδε ο: αΠΥ ΙΠ]ΗΤΥ {ο 4η ΙΠΚΠΟΝ/Π 
οΠο/[αοίοτ, ΟΙ ΘΠΕΠΗΥ, ---ος 48 1 πιεαπί το ϱα 

εἰσπίβοαπί οῇ {νο οπο έγμε (4οά 3. Ἠο πιαϊηίαϊης 
Όπαί Όια Ιαΐΐογ ορίπίοη ((ποισΏ Ὠνο σεποτα] οΠε) 
19 ππστουπάθά. Τί Ἰπνο]νεε, Ἡε ΟΠ, α ρτεαί 
Ἱππρτοῦαδ{(γ, Επαί απ Ιηβδοτίρίοη 5ο οΠεηδίνο {ο 
ἃ Ρο]γιπεἰεσα] Ρεορ]ο οοι]ά Ἰανε Όθδεῃ {ο]εταίος. 
ΊΝαγ, Ἠο αίῆτπις (ναί Τί 18 Ιποοηβίείθηί ουν να 
Ρτορτίθίγ ο ενα Ατίοια; απᾶά ππαϊπίαίης ναί Όνο 
οπιϊςσίοπι ο {ιο ΑγίΙοΙε, να ροδύΐοπ ο έἶιε ιοογᾶς, 
35 αἶδο (πα τα]ες οἱ οτάίπατγ Ίαπσιασο απά ἴο 
ομδίοπι οὗ ΙηβογίρίίοΠμς, αἰκα τοφαίτο Ὠναί Έχε 
ννοτὰς 5]οι]ά ο τοπάφτοεά ““{ο απ ππΚΠΟΝΥΠ (ος, 
ογ “ίο α ἄοἆ ππΚπονη.”. Πε αβθετίς λαί νο 
ἀϊδοοιτεο οῇ {ο Αρορί]ο 15, 6νεη αοσοτάῖηρ ἴο 
ἔ]ιαί νναγ οῇ ἰακίπσ ἀγνώστῳω, ΥΝΕΤΥ ο. απά 
Όιαί (ο ππεπίίον ο απη απκπον/π Ὠοε]ίγ ρανο Ἠΐπα 
ἃ ει/]οῖοπί Ἠαπά]ο {ο νο ριτρο8θ ἵπ απθδίίοῃ. 
Βαϊ, οἨ {ο φαρροβίἶομ (αί ἴπο 86ηβο ἶ5, {ο απ 
ππκποννη (ος, νο ατο οποοιηίετοά νι ο 
ἀἰβιοι]{γ, Ἰουν Τί σοα]ὰ Ἠαρροῃ Ὠναί απ αἰζαν αἸνου]ά 
Ἠανο Ῥουι 5ο Ιπεοτίυθά. ΤἨο Ὀεδί φο]αίοη οἱ 
ΝΙοΙ 18, ναί Τί Ἰαά Όεοτ οτεσοίοά Ὦγ ια Αί]ιο- 
ΠΙαΠ Ῥθορ]οα, 1π αοκπον]εἀσπιεπί οῇ 8οππθ εἰσπαί 
ροποδι τοσοϊνοὰ ὮΥ πο οἰιν αἲ Ίατρος νη]ο] 
βοοπιοά αγ οα(αθ]ο {ο 8οπιο (αοᾶ, Ονοαρ] {ο το/ιοπι 
ννας αποθγίαϊῃ., ΤΓ Μής ννοτο ἴ]νο σᾳαφο, ἴἼχετο ννοι]ά 
ψο Πιο ἀϊβιοι]ίν ἵπ εαρροείπᾳ, (ιν 0Ἠτγα., 
ΤΠουρ]ιν]., απά Γβιάστο, οἱ Όνο αποϊθη{ς, απά 5ογ- 
οτα] Ιοαπτποὰ πιοάσγης), ενα νο ῬοποΠί ἵπ ααςς- 
οι. ννας ο τοπιοναὶ οὗ νο Ῥοφί]οποο, ὙηΙσ] 
αἰπιοδί ἀερορα]αίθά πο οἱίγ, 5ο βπεἰγ ἀοδοτίοοά 
Ὁν ΤἨαογάιάςς. Απά Οής ἶς Ονοισὴί {ο ὓο ρτουεὰ 
υν Ώίοροπος Τατ. 1. 10. Ὑσαί (νναϊνίης νο Γαδη- 
ο 4ήο99 οῇ Όνα βἴοτν} νο ππαγ οὔκοτνο (παί Ἰνε Β4Υ8 
ποπ αθοαί απ ΜπΑποιοπ οά, Ὀπί τεργθβεηί5 
νο αἰίατς 45 οτοσ(θᾷ Θεῷ προσήκοντι. Απά 80 
(νε οσα Ῥοίπα ἱπεστίθοὰ Θεῷ ἀγνώστῳ, Ἠθ6 848 
{που ννοτο ἀνώνυμοι, τοϊ(]ιοιέ απ όρτ---- Απά 
{ο βπρροβο Ὠναί νο οπο αξ Λίποπςδ Ίντο ππθαπί 
Ἠπά εποἨ 4η Πηβοτίρίίοη, ἶ9 {αγ {ου Ἠγροιλο(ίσαὶ {ο 
υο αἀπιίοά. Χο {ο αγ ναι, Γοπι νο ννογάς οῇ 
Ώίορθηος, Ι{β6θΠής νοτγ ππ]]κο]ν εἶναι (Ίνοτο αἸνου]ὰ 
Ἠανο Όδοῃ οπο αἱ ΑΛἴ]γθη. ἜΤηπΐ Όνοτο ννογο αίατν 
πί Αίοπς ἱπεοτίρεά ΘΟεοῖς ἀγνώστοις καὶ ζένοις, ἵΒ 

ΑΟΤΡ ΟΗΠΑΡ. ΧΥΠ. 24. 

΄ εν 5 [4 

τον ἐγὼ καταγγέλλω ἡμῖν. 'Ὁ Θεὸὺς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα 34 
. . 4 3 ο π , ς 3 

τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γης κύριος ὑπάρχων, οὐκ ἐν χειροποιή- 

ποίµ]ηρ Το νε ρτοβεΠί ΡΗτρο8θ; εἶποε ἴἶνα πΠΙΟΠ 
ΟΓ ζένοις ΥγΙΙ ἀγνώστοις ατετα {ο αἰ]αξίοη ἵπ ἀγν., 
απά νε ραβκαρθ πιετε]γ αἴῑοκίς ἴ]αί νε ΑίΠο- 
ηΙαη5 ννθγθ ΠΠΙΟἨ αἴασ]ιοὰ {ο Γοτεῖση εαρογβί{{οηβ. 
9ο Αίταῦο Τ,, κ. ρ. 412. Εαΐς. οΌδεγνες: ᾿Αθηναῖοι 
ὁ) ὥσπερ περὶ τὰ ἄλλα φιλοζενοῦντες ὁιατελοῦσιν, οὕτως 
περὶ τοὺς Θεούς πολλὰ γὰρ τῶν ζξενικῶν ἱερῶν παρε- 
ὁέξαντο. 1Γ Π Ὁο αθκεᾶ, ἴἵο τ0οπι, γε, ἵνα ια 
ατα ἴπ οποίου Ιηβοτίνεά Ί ἵ απενγετ, ἀουῦέ]εςς 
{ο ἴπε οπς (τας (σἆ, να Ογεαίοτ απἁ Τ,οτὰ οἳ αἱ 
Οήπρς: νήσο, Ιπάεεά, βεθτης ἴο ὃς τεφπίτεά Ὁγ 
Ώιο εοµγδ; ο ατσωπιεπί ἵπ λε ρήβκασε, α5 Όναβ 
βίαϊεὰ ὮΥ Ἠ/οππα, ἵπ α Ὠἱββετίαοῃ οἨ ἴπε ργεκεηί 
ϱυὐ]εοί, Υο]. Π. ρ. 464 οἳ νε ΤἹπεκαυτας Έπεο]οᾳ. 
ΡΙή]ο].» “Θπεπιοµπααε Ώευπαῃ Αροείοίας Απε- 
π]οηείρας αππιποϊαν{ί, ἵν εδ νετας Ώεις. 8εά 
απεπι Ώευπι Ανεπίεηςες Ἱσποταπίες οοἸπεταπΕ, 
εἶααθ αταπι Ἰηδοτίρφετιηί, οεί ἵ Ῥεις, απεπι 
Αροβίο]ας Αἰποεπίεπείρας αππιποϊαν]τ. αν 
ΏειΒ, απεπι Αἰ]λεπίεηςες ἴσποταπίες οοἵπεταπε, 
εἶαπο αταπα ἱπβοπίρεεταπί, δεί γετυς Ώθις. Μα]οτ 
εἰ Μίποτ οκ ἴοχία Πσφιίάο οοπείαη:.”). Τῆς, η 
ΒΙΟΥΝ5, νά αἱδο ἴπο ορἰπΊοι οὗ (Ἴεπχεης Ά]εκ. 
παπά Ααριρίίπε, οῇ ιο αποϊ[επί (οπηπηθηίαίογ 
απά, οῇ ἴπα πιοάετη 9Π65, Βατοπίας, ἈΠεποσ]ήις, 
απά Ἠεϊπείαφ. Το νι] παππες πιαν ὃθ αἀάεα, 
85 Ιηδίατ οπιπίαπα, (μάισογῦι, ΓπτεΙ]. Ἀγδτεπα, 1. 4, 
18. Έτοπι ναί Ὦς ϱαγς, παπά εεροςία]]γ [τοπι 
ναί ἶ5 αἀάισεά ὉΥ Βρ. Ἠγατρητίοη, ἵπ Βεος, 4. Τ,, 
Π, οὗ Ἠς Ὠϊνίπο να Π 9 ρἰαῖπ ναί ο πηΠ- 
εἶεηί ΡΗΙ]οβορ]ιετς, Ὀοῖ]ι ο) Έσγρι, ὤπεεςσε, απά 
Ῥοππε, Ἠνεγα ννε]] αοφπαϊηίθά γη πο ἀοοίτίηθ 
ος πα ζὐπίέη οἳ νε (οἀ]ιεαᾶ, {ο ἵποι]οπίε ννῬ]οἩ 
Ὑ/8 ἴῃο ρταπᾶ επ οὗ πε Ἠηκίεγίρς, νν]ετο (45 Ἠθ 
Ἰαφ α]λον/π) πο ογτοτ οὗ Ῥο]γί]είκπι ννετο ἆθ- 
ἰθοίεἀ, απά ο ἀοοίτίπο οὗ Όνε ὉπΙν (ασ απἀ 
εχρ]αϊπεά. 

τι τοκρεοί {ο Όλο {εγπι οτε αρρ]ιεὰ {ο εμθ 
Τε]ίγ, ἄγνωστος, Τϊ κ αλλά {τοπι νν]ναϊ 5 εαῖά Ὁγ 
Οι ἀνοτί απά ἸλατυατίοἨ, ἴο Ἠαναο Όθοῃ Ὦγ πο 
ΠΙεἄης ππΗδα]. 3ο Ώαπιαδεῖης (Α6ο Οπάννοτίμ, 
Τπ{ε]]. ες 1. 4. 18 }, 8αγς, να απ Ῥμή]οξο- 
Ῥ]ετα οἱ 8 ἴἶπιο Ἠαά {ουπά ἵπ νο ντ ίησς οἳ 
Όια απεϊεηίς ναί (Ἠ6υ Ἰγε]ά οπε μγἰπεϊρίε οἳ αἲ] 
ἐπήησς, απά ννοτελρρεά ἴξ απἀοτ ο παπιο οὗ {θ 
ἴπκποιυπ αγάπες. 30 αἱφδο ἵπ πο οε]εργαίεὰ 
Βα]{]ο ἱπβοτίρίίοα: Γσπι αἰ[ ια ισα», {κ, απ «)ια(ἰ 
δε: απά ΜΥ ΥΕΙ, ΗΛΤΗ ΝΟ ΜΑΝ ΓΝΟΟΥΕΚΕυ. 
Απά νο Ὠοἱίγ ποσηῖ ννε]] ὃς κο οπ]]εά, ὕδοπιςο 
Ἠο ἵς ποί ο] ἐπυκίδίε (Ίθπος νο Εσυρείπη 
πρρε]]αΠοῃ οῇ νο ὨΏεϊίγ, ΗΛΜΜΙΝ, ὑποϊκίδ]ε], 
Ρα, Ἱη τεβροοί οῇ Ἠή8 παίατο παπά 6,"5εησςο, ὑποοσπι- 
γο]ιοπιφίδ]ο, Ὀοίπα, ἄ8 ᾖοδορμαςφ Οοπίτ, ΑΡ. (οἶτοά 
Υ Οπάννοτί]) 83Υ8, δυνάµει µόνον ἡμῖν γνώριµος, 

ὑποῖος δὲ κατὰ οὐσίαν ἄγνωστος. ΆΦ ἴο Όιο οὔ]ος- 
εἴοι εν Ὁγ Βρ. ΜΙά4]., Όναί ας Θεῷ ἀγνώστῳ 
που] Ἠθγο Ἠανο Όδεν γεν, ἴ Ἠας νετν Ἠε]ο 
{οτος; απά α πποτο αμ ορίἶοη οὗ ροκήίοπ αφ τοεροοίς 
οπο υπ ῖπα ἵπ α [ογεῖση Ἰαπσπασε, Ἰηνο]νος ἴοο 
πϊπαίο α ογη]οῖκπα {ο εἴαπά ἵπ χο νναγ ΟΕ α 86η89 
οχος]]οπί ἵπ Π19ο]{, απά ἀοπιππάεά Ὦγ ἴπο οοηίοχί. 
Νοῖ {ο καγ, ἰμαί πο ὑπκογίρείοπη πηϊσὶί ανο Θεῷ 
ἀγνώστω, απὰ δὲ. Ῥαυ] πεση Όνας α)ίοτ ἨΕ, νν]γθί]ι- 
οι ἱπαάνοτίοπί]γ, ὁτ {ο σῖνο ρτοαίοτ Ργοπιῖπεπογ 
ιο Όιο ποτά οἩ Νο] ήν ατσαππθη{ ννας πιθαπί 
ιο τοβῖ. Ότ ονεη Ἀτ. Τκο πιὶρηί α]ίοτ 15 ροεῖ- 
Ποπ. ἈΤογδονοτ, ἵπ πο Ῥοβο]. Ἀγτ. Ἰετεῖοη νο 

μανο 1 » άάεπ, ΠΓΟΠΗ Όνο 0Ἠα]άθς 1}, 

(ο Μάε, Ἀπὰ, Ὀοφϊάος Ος, ἴἶο Τταπε]αίος ευῦ- 



ΊΑΟΤ5 ΟΗΑΡ. ΧΥΠ. οὔ- 98, δ47 

46. 6 ω ο, οὐ. Ἆπα «4 ο 3 ’ ’ ἆ 146. 6. 
9ὔ τοις }αοῖς κατοιχεῖ, οὐδὲ υπο χξειρων ανθρωπων Θεραπευεται ποοῦ- (κα, 66. 1. 

5αρτα 7.48. / η ον " -- ᾽ 9 4 9 ο ’ . αρ 
δεόµενος τινὸς, αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα ᾿ὰ 14. 15. 

Ἐεν. 14. 7. 
π 6εη. 2.7. 

. --- 3 ’ η υ 

26 3 ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν ανν λ.ή 
. [ά - .. 5 

τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, ὀρίσας Ἐ προστεταγµένους καιροὺς, καὶ τὰς ὅρο-- χ Ῥευιί. 92. δ. 

- »δ ο ” [, ’ 

2 Θεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν  ζητεῖν τὸν Κύριον, εἰ ἄρα γε ψηλαφή- 
3 5/ 3 3 ε ς 

σειαν αὐτὸν καὶ εὗροιεν' καίτοιγε οὗ μακρὰν απὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν 
ς , 3 νά ο - 9 , ΔΝ Ε ὰ ς ῃ 

28 υπάρχοντα. ἐν αὐτῷ γάρ ζῶμεν καὶ κιγουμεθα καὶ ἐσμέν ὶ ως καί 

1οῖπς (πε ] επιρλα(ῖο (οοτγοςροπαῖης {ο {ο (τεεκ 

αγΏς]ε) ἴο Ῥοίῃ υνοτάς; ΠΙΟ Ῥτουες αἲ Ἰεαςί 
Όιναί Ἡε παιδί ανα υπἀετείοοά {πο εχρτεβδίοη ος 
Ώπε οπε ἴταε (οἀ. Α5 {ο Όε ατσαπηεηί Εναί {πο 
Ἰηβοτίριίοη νγοσ]ά Ἀανε Ὀεεπ {οο οβοπεῖνε {ο Ρο]- 
γΩνεϊείς {ο ὃς αἰ[οιοεᾶ, ἵε ἶς οῇ πο {οτος; {Πο 1 ἶ5 
πε] Κποννπ ου {ο]εταπί {πε Ῥεορ]ε οὗ Αίπεῃ5 
ἔπεη ννετε; απᾶ νε ΤΠαΥ 5Ἴρροςε {λαί λε Ιηβοτὶρ- 
Ποπ νγας πγοτὰεὰ Ὦ} μεθ 84ΠΠΘ ῬΘ6ΙδΟΠ ΟΓ ΡΕΙΡΟΗΠΒ 
νο ετοοῖεἀ ἴπε αἰίατ (ἀουῦυί]εςς, ΡΙΙΙοξορΏο, 
νο Παά Ὀεεῃ Ἱπ]Παίεε ἵπ πε στεαίετ {γςίετιεβ), 
απά Όιαί νυν 5αοἩ ἀῑδοτεεί απιρ]σιτγ, Ὦγ Έα 
οπιςξίοη οὗ νο ατήο]α, α5 {ο Ίεανο ἴέ αποετίαῖῃ 
νπείγετ Τξ ννας πηεαηί {ο ΕΧΡΤΕΞΒ οπε οί ΟΓ ΠΙΑΠΥ, 
οἵ {{ρ οπε αἶοπε ἔγμε (ασ. 

---ὂν ἀγνοοῦντες εὖσ.] Ἐεπάετ, “« ννηοπι Υθ ΟΓ- 
εΏ{ρ νηλοαί Κπονίης Ἠϊπι. 

24. Τε Αροξίϊε πουν Ρτοσεεᾷβ {ο ἴ]ε έγµε πᾶ- 
έωγε απᾶ ιοογβ]έρ οἱ νε Ὠείῖίγ. Τί 15 Ια5ί1Υ οὔ- 
βετγεὰ ναί 9 κεεπηίησ]γ Ρα] βἰαίεπιεηί ο ια 
{τα 19 5ο βΚΙΓαΙ]1γ πιαπασεᾶ, α5 {ο Ὀο ἀἰτεοίεά 

ἰηδί πο Ἱττε]σίοις 5οερίἱοἴδπα οῇ ιο ΡΗΠΙ]οβ8ο- 
. απά Ἠϊσ]ετ ταηΚς, α5 νγε]] α5 (ε στοςς 9ιι- 
Ρετε οι ο ἴἶνε 6ΟΠΠΠΙΟΠ Ῥεορ]ίθ. Όπ (με βεη!]- 
πιεηί οὐκ ἐν Χχειροποίτοις, ὅ-ο. 569 γΙ]. 48. απά 
Νοις. 

20. οὗ θεραπεύεται] ““ἴψ ποῖ βεγνεἆ οἱ παϊη]βίργοά 
ππίο Ὦγν Όπαο Ἰαπάς οὗ πε: 1.6. ΡΥ {επηρ]α, 
βαοτίῇβσος, ὅτο. ᾿Τη18 ἵ8 (ια ῥΓΙΠΙΛΓΥ 56ΠΏ59 ΟΓ θερα- 
πείω. Όπ νμΊεἩ 56ο πιΥ ποίε οἳ Τπαογά. Π. 5]. 
Νο. ὅ. ΑΙ προσδεόµενος ἴἼετε πΙαΥγ 86επα {ο Ὦς 4Π 
εΏΙρ. οὗ ὡς. Βιι, ἵπ [αοί, ο αρροβί]οῦ ἐπείιάεν 
Οιναί 9εΠ86. εί. ποσο πα οοπδαπηπιαίθ 
ταάεπος ὮΥ νμίε] Ὠνα Αροβίε 5ο {6εΠΠιρΟΓΒ Ἰ]8 
ἴβοσισβε, 48, αἱ οπο6 Πππα, {ο οοπ{θεί οη Ὠιθ βἷάε 

οὗ νε νη]σατ ασαἰηθί νο ΡΗΙΙοβορἩετς αἱ Ίατσο; 
απά, αἲ αποίπετ πια, νι Όιο ΡΗΙΟΒΟΡΗΟΓΒ 
αραϊπεί ΡοίἩμ. ἜΤΗ(9 Ίνα Π]αρίταίες ντι το[εγεποςΒ 
{ο Ένα ορίπίοπς οὗ Όια Βίοίσβ απά ΕρίοµτΘἄΠΒ (0 
νήσο] ες Νοῖο εαρτα ν. 19), απ οἱ 1ἶνα οΟΙΠΠΙΟΠ 
Ρεορ]ε τεβρεσίίνε]γ. ἨΠ Όνε εοπέίπιοπί είς. 

ΕΥΡΚΕ «οπιραγε βενετα] αἰπιί]αγ οπος {ΤΟΙΗ νο 
Ῥή]οκορ]οτε; οήεβγ Όνε Ἰαΐοτ οπςς, Ὑ]νο παγ ῦθ 
|. ἆ το Ἠπνα ρτοβίεά ὮΥ νο ΒοτίρίατεςῬ. 3ο 
Ηιετος]εν, ρ. 20. ὅστις τιμᾷ τὸν Θεὸν ὡς προσδεόµενον, 
ο. ΤἨο Αρονίία Ίνετο 8οεπῃς {ο ανα Ἰπὰ {Π 
γιεν 5 Μαοσς, Π, 9, 

Έοσι τὰ πάντα ΤΠΠΗΥ Μ55. Ἰνπνθ κατὰ τὰ πάντα, 
νεο να ρτείο ὉΥ ἸείΜ. παπά οὐ τιοὰ ὮΥ 
Μα, Ὀαῖ νννοαί τοβοῃ. Ἐοτ νο απο 
οὗ Μ55. ἵ νετγ εἸοπάοτ {π ο πππυίο α γητ]αίίοη, 
Απά Ἡ ἵπ γατγ ρτοῦαῦ]ο (ναί (νο κατὰ πτοβς, ΠΒ 
οβεῃ, οπι Όνο Ἰακία-ροβίήοη οῇ καὶ απά τά. Βο- 
εἰάδ., Όνε εεηκο γ{ε]άοὰ Ὦγ κατὰ τὰ πάντα ἵ8 ΝΘΓΥ 
απ κΓασίοτν ι νηετοσα, (ναί ο καὶ τὰ πάντα ἴψ 
οκίτεπνε!γ αρροκίτα, να, “απ Οήηρ ΠΟΟΘΕΜΑΥΥ {ο 
Όνο κωμαἰπίηα οἵ Πο," απὰ νν]ήοἷν ατα ραγ{σμ]αγ- 
πος ἵπ α αἰπηί]αγ ρακκασο αἱ χὶν͵ 1. 

20, αἵματος] “΄ταςο͵” 8σο Νοις οἨ ον {, 12, 
Ἠ/αία, οσπαρατος Απιοὶ, 1, 1, 6, "λστεα --- ἕνὸι 

αἵματος. απᾶ Ὑ]χσ. δαπισιῖΐπε αὉ πο. Ιλ τθερεοί 
{ο ἴε φοπἐἰπιεπέ, ὉΥν ἴλας ἱταοῖπς Ῥασ]ς ία ογἰσίη 
οῇ πιαηκἰπά, ἴπε Αροςί]α Ροτ]ιαρς επθεαπί {ο «πες 
ἴπε ναπ]ίγ ο{ Πιο Αἰλεπίαης, Ίο πιαϊηἴαίιθά {αί 
Ώι6Υ Ὕνθτς αὐτοχθόνες πιά γηγενεῖ. Ῥ6ε πιγ Νοίε 
ου Τηασγά. 1. . ὃς ΠΠ. 96. Τη ννοτάς ὁρίσας ---- 
κατοικίας αὐτῶν ΤηΑΥ Ὀο τεπάετεᾶ, ΄' Πανίηπσ αρ- 
μσντε οετίαίπ ἀείετιηϊπαίθ Ρετίοᾶς [Γου (]αῖγ 1Π- 
αθἰΠπσ] απἀ ία Ῥουπάαγίες οῇ {ο τεσίοηΏ5 ἴΠΘΥ 

εποι]ά Ἱπ]αδίε.  Τηετε 86εεπης α Γε[ετεηοο {ο ἴθ 
τθςοτᾷ ος πε εασ]γ οο]οπίσαίίοη απά 5εί(]ῃπσ οϐ 
ἴπα οατίῃ, ἵπ {λε Ῥοοκε ο, Μο5ο. Εοτ γι]σ. 
προτ. ΙΠΔΠΥ Μ398. απά εατ]γ Εάά. Ἠανο προστ., 
ν/πίο] ἶς αἀορίοά Ὦγ αἰπιοςί ενετγ Εάῑίοτ {οι 
Ῥεησ. απάἀ ἸΤείς. {ο Ὑαἰοτ. 

ὦτ. Τπε Αροξί]ο ΠΟΥ 5ασσθείς {Πε σταπἆ ἀεδίστι 
ο πιαπ)δ εγεα[ίοπ ; ΠΒΠΙΕΙΥ, ζητεῖν τὸν Κύριον, ἴο 
ΝΟΥΞΗΙΡ Ἠῖς ἸΜακοτ. 366 ἴἶε πορ]ο ἨΗγπιη οἱ 
ἐπ γω ἡδάη σίνεπ οη{ῖτε Ιῃ Ἠθοςῃς. ΒΥΠΟΡ. 

---εἰ ἄρα γε Ψηλ. ὅο.] Τηεςο Ἱνογάς αγθ εχθ- 
σο{]σα] ος {πε {οτοσοίηπσς απά {θ 5εηςε 15, [ίο η] 
1 Ιπάεεά {Πεγ οου]ά, 4. Όια σ]]πιπηετίησ Ἠσηί ο 
ΤΘΡΟΗ, “« [εο] οί απἀ ΕΑπά πι”. Α Πεπαίαάγθ 
{οΥ εἰ ψηλαφήσαντες εὕροιεν, { ὈΥ Ιπνοβἰἰσαίἶπο {εΥ 
οοι]ἀ Ππὰ οιί Ἠις αὐπιδαίες, ΥΠ, ἃο. ἜΓ]ο 
σεφ πιαΥ Ἠθγο Ἠανε Ἰαά 1π πη]πά α Ρα5βασθ ο{ 
Ρ]αΐο Ῥ]αά. ᾧ 41, νετ Ίο 6ΘΠΔΙΓΟΡ ἴ]οβς νο 
/ρεί αΏιεν (οά ἴπ {ιο ἁαγλ, ὮΥ τοβίῖησ ἵπ 5οοοπἀ 
σα1568, νέλουξ οαττγίης αρ ἐπαίγ ἰπο]γίος {ο ναί 
ηδί εαµδο; παπά οοπδεαιεη!]γ ννοτοβρρίηςσ ο 
οτθαίητο ταῖλετ απ πο Οτοαίοτ. ᾿Τηϊ5 ρας8δασα 
οὗ Ῥ]αΐο 15 ννε]] τοπάοτοά απά Π]αβίταίοά Ὁγ Ὦγ. 
Πα]ος, Η1, 606. 45 {οἱ]οννς: “Του ατα απαρίθ {ο 
ἀἰκηησαίκ], Οναί Τ ἵ οπο {λπίπσ {ο Ὀς ο [δοεσπ- 
αγη ΟΥ ἐπιπιραίαίε] α18ο οἳ {ο οχἰδίθηοθ ΟΓ ΒΟΠΙ6- 
Όμης, απά αποίλετ{οΆο ΤΗΑΤ[ΡΠΙΜΑΗΥ]ΟΑΟΡΕ, 
νχουί νο] {πο οίπετ οοι]ά ποί 6 α οπ156 αἲ 
αἩ. Τπ Οι τοβροοί {ο ΠΙΣΠΥ [γαί]νογ η άο, 
να βθθπη {ο Ὦο στορίηᾳ, αφ 1 Ὑογο, ἵῃ ἀπἴ]κΠο58 
(Ψηλαφῶντες ὥσπερ ἐν σκότει), αδίησ οἴπογς) ΘΥ68 
ταίπετ (Ίνα Εποῖγ ΟΝΝΗ 80 α5 {ο ἀοποπαϊπαίο [τ]ο 
βεσοπάατγ] ο ΟΛύΣΕ ΙΤΡΕΙ ΙΕ. Ἠοτο Τ νου] 
τοιηπτ]ς, ναί Όιο νοτβίοἨ, ΄«μρεῖησ οἱ]ογς) οΥΘ68 
ταίλετ ναι Οοίγ οννη,) πἰδτοργθεοη{5 {ο 86Π86 
Ἱπιοπάσά, Ὀεῖπς (ουπάσά οἨ νο οἱά απά οοτταρί 
τοπάἶπῃ ὄμματι, Ἰηδίοπά οῇ νν]ναί 1 απο θ{ος1γ πο 
τας οΠ6, ὀνόματι, ννλ]ο]ι Ἠαβδ Ώοεῃ τορίοτοά Ὦγ 
Εἰκοματ, απᾶά οργίαϊπ]γ 19 τοφιίτοά ἵπ οτάοτ {ο 
ππακο πο ννοτὰς Γοἱ]οννίπς αρροβίίο. Τ]νο Ἰαεί 
ΝΟΤΟ8, ὡς αἴτιον αὐτὸ προσαγορεύειν οασ]ί γα ί]χοτ {ο 
Ἠανο Όσο τοπάστοὰ, “8ο αἱ {ο οα]ἱ Π α- οσο 
[ν]νοτοα» Τί 19 οπ]γ ναί ννιηνοαί ντο] νο τον] οὐ 
ποια] οπ56 τὸ αἴτιον τῷ ὄντι οοπ]ὰ πο Ίάνο οκ- 
{ος ]. 

25, ἐν αὐτῷ --- ἰσμέν.] Μαπγ Ίνογο τουομηίσο Ἡ 
οἰὗπαας, Ὠνί Π ΓΑΙ ΠΟΥ ΒΟΦΠΙΗ {ο Ὀο α βίτοιςσ Πποο 
οῇ οκρτοµείοπ, ο “ Το ἨΗίπι νο ονο [ο παπά 
ον οτΥ [νο]εν οοπποσιοᾷ νι Πἱ --- Ὁν ἨΗίπι νο ατο 
νηπῖ ννο απο. Το Ἠπ] ἵπ νο οαίη ο ΓΟΛΒΟΠ 
ἵπςσ νο σοηποσ ία ήν νογνο νν νο Ἰη{ οἶπακο 
οἱ νο ρεθσσά(πμ, ἵν νο] ροίπίοά ου ϐγ Ὀτ. 
Πωίον, 
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τινες τῶν καθ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασι' Τοῦ γὰρ καὶ γένος 
1λα. 40. 18. ἐσμέν. 7 Τένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ, οὔκ ὀφείλομεν νομίζει 59 

χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγµατι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἄνδρώ- 
” Βαρτα 14. 16. ὁ Φεῖον εν όμοιον Γδυρια Η. 1 που, τὸ Οεῖον εἶναι οµοιον. : ποὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας 30 

ὑπεριδὼν ὁ Θεὸς, τανῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ 
α Βήρτη ο, 34, 
0. 49. μετανοεῖν ' Ἁ διότι ἔστησεν ἡμέραν, ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην 81 

ἐ δὃ ’ ἐ ας ὸὃ λα Ι . -- 3 ΄ 
} ὀικαιοσυγή, ἐν α)ορι ῳ ωρισε, πιστιν παρασχων πασιν, αναστησας 
3 . 3 ’ α 3 ΄ - . . 

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. «Ακούσαντες δὲ ἀνάστασιν γεκρῶν οἵ μὲν ἐχλεύαζον, 59 
3 ’ ’ ’ 

οἳ δὲ εἶπον' ᾽Ακουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου. 
.. - Π 3 - 

Παῦλος ἐξηλῶεν ἐκ µέσου αὐτωγ. 

Καὶ οὕτως ὁ 33 

Τινὲς δὲ ἄγδρες κολληθέντες αὐτῷ 34 
τ εσυ 3 

ἐπίστευσαν ' ἐν οἷς καὶ «ιονύσιος ὁ “Αρεοπαγίτης, καὶ }γυνὴ ὀνόματι 
Ι 3 » 

«άμαρίς, καὶ ἕτεροι οὖν αὔὐτοῖς. 
ΧΥΠΠΙ. 

ᾖλθεν εἰς Κόρινθον " 
ὃ Ποιη. 16. 8. 
1 οος, 16. 19. 
2 πα. 4. 19. 

---τῶν καθ ἡμᾶς π.] ΓΟχ τῶν ὑμετέρων π., 06 ννμ]σ]ι 
ἩΜοις. οἵῖοῬ απ οχαηρ]ο {Γοπη ΤοΠΡΙΠΗΡ. Τοῦ γὰρ 
ένος ἐσμέν. Τ]εςε νοτάς οσσςτ Ῥοίμ ἵπ Αταῖ. 
λα ὃ, απά ἵπ α ΗΥΙΙΠ οἳ Ο]εαπί]ες ο ᾖονο ν. 
ὃ, ανειπ αἱ Ἰεησίῃ Ιπ Ἠεοθης. ΒΥΠΟΡ. Βἰππί]ας 
βθη{{ΠοΠί5 αγο πἀάποςά {τοπα 5ενοτα] οί]ατ ντε 
Ὦγ Όιο Οοπιπιοπίαίοτ5» α5 Ρἰπὰ. δια. Ο. σ. ἓν 
ἀνδρῶν, ἓν Θεῶν γένος, ἵο ΝΟ 1 ]ανε αἀάεά απ 
ἰπίογορίίησ ῬΡα5φασο οϐ Αροῄοπίας Ερίεί. 44, πο 
ἀουυί [αυγίοαίοὰ Ὁγ Ἑ]ή]οβίταίας, απά {ογππθά ΟἨ 
πηΏ Πα Ιον ΟΓ ή ραββαρο. 

99. γένος οὖν, ἃο.] Ἠοτο (νε Αροβί]ο αἀάποςς 
χο οσποἰικίοπ͵, ναί παπά ατο Ῥουπά {ο ν/οτεΠῖρ 
ἄοά ΤΗΕΙΝ ΕΑΤΗΕΝ: απά επαί ποῖ η 14ο]α- 
ἴτοις, Ὀπέ ρἰγίαί ννοτςΒΙρ, α5 Ρείηπρ α Βρίπίαα] 
Ῥείπρ (566 ὁοᾖπ 1ν. 20 ὃν 24), απάἀ ποί Ἰκα Ίππασες 
ππαάο ὢν Ἠάππαπ αγῖ, 

90, 9]. Πο Αροεί]θ πον’ Ροἱηίς ου νο 5ιῤ/εοί 
ο) Ἰή58 ῥτοποΠίης ----Ε5ῦ5 ΑΝΡ ΤΗΕ ἘΕΣύΒΡΕΟ- 
ΤΙΟΝΣ ἴο αἰίοπά {ο Ὑνπίο] Ἡδ οχοῖίος (ποδια Ὦ 
Ίιορο απὰ Ὁγ /ραν. Το σα]] [οτί] Εχείτ ίουε οἳ ἀοά, 
απά /ιορο ἵπ Ἠϊπα, Ἰ6 {θ]]5 ἶνοπα ελαί (ποεῖγ ραδί ἴσ- 
ΠΟΓΊΠΟΘ οῇ Ηϊε πας παίατο απ ννογκμίρ (αοά νναβ 
Ιοαβ8οά {ο ονοτ]οο]Κ, απά οχοιςο (Ποίτ ον!) ἀοθάς; 
αἱ Ἰαά πονν 5οπί Ηϊς ση (ναί Ὠινίηο Τοασ]ιοτ 

8Ο αγάθη{]γ νν]]λοά απάἀ Ἰοησοά [ος ὮΥ πο ν]κοεί 
ΡΙή]οβορ]ιογς) {ο {οπο] ΠΠ /οιο ἴο ννοτεμίρ αοἆ 
πτίσ]{, απά {ο εανο {Ἀθπι, προπ οοπάοη οϐ το 
Ροπίαησα, [ος νν]ας ννας Ρραδί, απά το[οτπιαίο. Γοτ 
Όιαο (ήτο. Το ννοτκ οἩ χοῖτ /εανγ οὗ ἠια Ὠϊνίπο 
Μα]ορίγ, Ἠο αρριίκες ποια ναί 1 Όνου οἷὰ ποῖ 
ΗΠρίοῃ {ο (να ιά 685 απά Ἠὶς (σοκρεΙ, Όνογ 
ννομ]ά ἵποιτ οοπάἶση ριπἰκἨπησπί, αἲ νο σοπεταὶ 
τοβυγγοσίίον απά 5αῦβοσιθηί πάσππσπί Ἰε]ά Ὁγ Ἰήπα, 

--- μετανοεῖν] Ἱ. 6. ἴο οθᾳ56 {ο 4ο ον] απά Ίδατη 
ιο 4ο νναῖ!; ἴταο τοροπίαπος ἱπιρ]γίης τεΓογΠηΔ- 
ἴοπ. Ἀο6ο Νοίο οπ Μαι. Π1. 3. Όπ Ὀνο παίυτα 
ο ἴτιο τοροµίπησα, απά Ίου αοοερίοὰ ἵπ νο 
(0 ορο] αγείοπᾳ, οο Βρ. ἡλατοητίοπ)ς Ἰλ/οτίκς, νο]. 
γΙ. Ρ. ο01. 
ο] διότι ἔστησεν, ἃτο.] α. ᾱ. “« [Απά Όνογε ἵς προ 

ναί γοι βλοι]ά τοροηέ, απά τοβοτπα γος 11ν ος] ΓοΥ 
γοι πημκί σῖνο πη ποσο, ἃςο. Ἐν δικαιοσύνῃ} 
1. ο. ἵπ βπο] ἰγίοίηοςς ο) ᾖηφίῖσο αἱ πημδί οχο]αάο 
α]] ΠΊΟΤΟΥ {ο ιο ἱπιροπ]οπί απά ππτε[ογπεά, 
)Ανδρὶ ἵ8 (18 (Γοππιοπίας οὔογνος) βΡοΚ6Π οἴκονο- 
μικῶς, ἀοποίίπᾳ, Όλο Οἱοἆ-πιαπ φας, ἃο. 

---πίστιν παρασχεῖν Ἀθτο εἰπηίβος (18 οΠεπ) “το 
Ρτοάισο βΗἩ π απγ Ὠήπα, ου οοπβάθηοο ΤΠ ΔΗΥ 
ομς) ργο(οηβίοης,”” Ὦγ πἀἀαοίηρ εαΠ]οἰοηί ρτοαί», 

ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς ὁ Παῦλος ἐκ τῶν {θηνῶν 1 
ν ᾽ σι 2 ω κ η ο -α. 
καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ονόματι ἀκύλαν, 3 

93. οἱ μὲν ἐχλείαζον.] Τη {εε]ῖης οἱ οοπίεπιρί 
απά τιάῖσι]ε οἱ πε ἀοοίτίπα ἵπ απεβίίου νι] πο 
αρροα 8ο 5ίταησε, Νθη νο οοηβίἆετ Ἠουν Ὑν]νοΙ1γ 
απασσυδίοπιοᾷ ννετο πιεμ΄ παπάς {ο ἴἶο ποίοη 
οἳ α τεβιττθς(ίοη οἳ νε ῥοάψ, απά οοπεεφπεη!1γ 
Όινο ἰεπεῃ οἳ ππαἩ ἵπ α θίωτε αίαίε. ΟΕ ες 
Ὀπεῖτ πιγἠινο]οσίσα] αοσοιΠῖς οὗ Ε]γείαπη Ἱναά ααἰά 
ποίλίησ. Απά νε (ΠΙπα, αἲ Πγεῖ οοηεἰἀεταίίοη, 
Ιπνο]νοά 5ο ΙΠΠΕΙ {ο βίαρσοτ Οεῖτ Γαεα, Ὠναι Όνα 
(οε]1πς ννας ροεγμαρς παϊυτα]ὶς Ὀαῖ ουσηῖ ἴο Ἠανθ 
ψ6ςῦ. βαρργεββεά ὮΥ ἴπε οοπμεἰἀργαίοη ΟΕ ἴἶνε οπι- 
πϊροίεποε ΟΕ να στεαί Οοἆ νν]ο Ἰναά ρ]οαςοὰ ναί 
Η{ο παπά Ππιπποτία(γ εἸλου]ά ὃε Ῥτουρηί {ο Πρε Ὁγ 
Όνο (οερεΙ οἱ Ομ». 

--- ἀκουσόμεθά σουπ.π. μ] Ι οππποί αοσοεἀςο {ο 
Όιο ορίηίοη ο ἴἼχοβθα νν]ο οτε γουοσηίσε α υἰδ]ι 
{0 Ίιοαγ ποτε; {ΟΥ ΙΓ 8ο, ΝΥ εποπ]ά νου ποῖ Ίγεατ 
Πἱ "1, ---- Γοτ νε Αρορί]ο Ἰιαά πο ννθητίιεὰ 9 σαγ 
[πδίϊάίους Ἠδαγετς ννἩ οὔδοιτο ρτο]χίίν. Τηε 
{οε]ῖησ «5οθπῃ5 {ο Ἰανο Όδοι ναί ο νο Ῥοννπο 
απ ἀῑίακίε; Οἵ ταί]χετ νο ΤΠΛΥ οοηκἰάετ 5 αξ α 
οἰνῖ] νναγ ο βαγίης, Ἰγο νν]] Ίνθατ πο ππογε οἱ 08 
αἱ Ργοβοη{. 8οπ1θ ο{]νοτ εἴπηο 1] ἀ4ο. Θο9ε Ώοςάτ, 
απά Βοος. Της Όπο Αροςί]ε)ς τοσεμ{ίοη Ὕνας 50 
ΥΟΙΥ ἀἰδοουτασίης, ια ο, ἵπ ἀϊῑδσαςί, (ογπιϊηαίθφ 
Ἠάς ἀἴδοοιτεςς ννμίσλ, ἑποτείογε, παν Ὦς καὶὰ {ο 
Ἠανο ΏθεςἨ ἆδ πα] Ἰπίοτγαρίος παπά οµ{ α]ιογί ἃ8 
Εορ]ιοπ)ς ννας, απ οἴ]λογς τεσοτόοὰ ἵπ Ες Βοοῖς, 
ΠΠΥ, ΘΥ6ΕΠ 8ΟΠ1Θ οὗ οί [,ογάς ἀϊκοουγεθε Το νο 
/οννς, ἵπ 9ὲ, κ ο]νη”ς (οερο]. Ἠπά Όναί πο Όδεῃ 
Όνο οςδε, δὲ. Ρα] ννου]ά ἀοαρί]οςς Ἠανο οπ]ατσεὰά 
ΟΠ {νο πανε οΓ Οναῖ το]ρίον ννηοβο ἀῑνίπο ογΙρίη 
Ἰαὰ Όδοῃ ἶνας αξορίοὰ Ὁγ Οσἆ Ἠήπηκο], 

94, κολληθέντες] “' Πανίησ ὕδοσπαο Ἠΐς οοπνοτίς. 
φοο Νοίο οἨ ν. 12. Γυνὴ, ''α ΠΙΔΙΤΟΠ,” πο ἀουθε, 
οὗ 8οπ1ο ΓπηΚ, π8 Ῥεῖησ Ἠοτο ποπ Το 
{0.968 ({οτ νου αγθ πο ΠΙΟΤΟ) οΓ 11ο πιοξί αποϊεηί 
35, αἲιοςί Όνο οατ]γ Ῥο]1ε[ οἳ ες. 

ΧΥΠΙ. 3. λα. εἰ Ἰληνεινογ Λαπ]α Ὑ)α8 
Όνοη α ϱἨτϊκιίαπ 9 Ὁν [νο τοσςπί ϱοπιπιεηία{ίογβ 
Όνουσλέ ἀοανβ]. Βατ Τκο οΏ επ οπη5 (18 ἵη- 
ἀνοὰ ἆσο αἲ] ο υ'-- πηπα το οἰγουπηξίαησος, 
νο παν οπκ]γ ὃς εαρρ]οᾶς απά Ες ρτοῦαΡ]γ 
ἰς οη6 ο) Ἴχοπα; ο5ροςἰα]]γ εἴπος Όνο εχργορβίοπ 
προσῆλθεν αὐτοῖς Ἱπαρ]]ος α αοτί ΟΓ οσπποοίίοη, ννἩ]οἩ 
καθ ῥρτορα]ν Ενας οῇ ΙάδηΠίγ οἳ το]ρσίοηπ. Νονν 
Όνοτο Ἰπά Όσοι α οοηρτοσαίἶοη οὗ (γα ίσπς αἲ 
Ἠοππο ποπ Όνο οπτ]]οκί ρετίοά οἩ νο (οερο]; 
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Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα απὀ τῆς Παλίας, καὶ ΙΠρί- 
κ 3 - , [, 

σκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ (διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάν- 

ἃ τας τοὺς Ἰουδαίους ἐκ τῆς Ῥώμης) προσήλθεν αὐτοῖς' "καὶ διὰ τὸ τοπ 
ο, ὁ 5 2 πηφα Ξ 
οµότεχνον εἶναι, ἔμενε παρ αὐτοῖς καὶ εἰργάζετο 

ο Ἱηΐτα 20. 94, 

ἦσαν γὰρ σκηνο Ὃ ας -- 
" 4ἁ, Ἶ 1 Τ]εςς ὃ. 9. 

" ΄ . . 5 -” . . ’ 

4 ποιοὺ τὴν τέχνην. «ιελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῃ κατὰ πᾶν σάθθατο», 1 Τη95. 8.8. 

ὅ ἔπειθέ τε Ιουδαίους καὶ Ἓλληνας, 
/ ς ’ - ς 1 

δονίας ο τε Σίλας καὶ ο Τιμόθεος, συνείχετο τῷ Τ πνεύµατι ο /Ταῦλος, 19. 

6 διαμαρτυρόμενος τοῖς Ιουδαίοις τὸν Χριστὸν ἸΙησοῦν. 

ἅ Ὡς δὲ κατῆλθόν ἀπὸ τῆς 1Μακε- δηΡΙΑ 17. 14, 

ε]Ι,εν. 20. 9. 

απ. 1. 16. 62 α Ετεκ. 8. 18. 19. Αντιτασσοµενων ο ἂρ 4, 
. ) » ν , 9 κ . 5 « 5 λ ». ἃ 21.25. 

δὲ αυτων και ῥλασφημούντω», ἐκτιγα-αμεγος τα ιµατιᾶ, ειπε προς αὖ- καρτα 18.45, δι. 

πηΙο]Ὦ 15 «αρροςεάἀ {ο Ἠανε οτἰσϊπαίθά γη 5οπῃθ 
Νο Ἠαά Όεεῃ Ρτεςεπί αἲ {Πε {εαςί ο Ῥεπίεσοςί, 
νπεη πε ΗοΙγ (ποβί ἵνας Ἱπιρατίεά: απά ννας 
ἀοπρίίεςς Ιποτεαςεά ὃν {οεο «εν]δα ΟΗτῖκίῖαης, 
νο Ἰαὰ οσσαξίοπ {ο τεραῖτ {ο ελαί ο οἩ οΟΠΙ- 
πιετοῖα] ος οίπετ Ὀασίπεςς. 

----προσφάτως] {ΟΥ πρόσφατος, ΝΒΙΕΝ, Όλθ (ταπι- 
ΠΠΤΙαΠς 84Υ, ΡΓΟΡΕΤΙΥ δἰσηῖβες γεεεπίζη κἰαΐπ, Ὀιέ 
15 ας5εάἀ, Ὀοίμ ἵπ πε (Ο]αξείσαὶ απά Ηε]]επίειῖο 
νντίίετς, ἵη {πε 586ΠΏ5ο γεσεπί. 39 Ῥἰπάατ ΡΥίΗ. ἵν. 
π]{. πρόσφατον Θήβᾳ ζενωθείς. 

---ὁιατεταχέναι] “« ]αὰ ἰδειθά α διάταγµα, ΟΙ ἆἀθ- 
τες.” Τῆ]ς ἶ5 ποβῖοθά ὮΥ Βαεΐοη. Ο]ααά, Ο. 29. 
Όντας, ᾖαάφος, Ἱπιρα]δοτε (Ἠτεςίο αςε]άιὸ ἑαπιυ]{- 
απίες, Ἐοπιὰ εχρα]ή. Της Οιγεδίς 15 ὮΥ πιοεί 
τεσεπί (οπιππεηίαίοτς 5αρροςεᾶ {ο Ἠανε Ῥεεπ α 
Ηε]επίειῖο δεν; Ῥαί Ὦγ ειπε αποϊεηίέ απἀ ϱατ]]ος 
πποάετη οπςς ἵακεῃ ἴο πιεαπ ᾖεδις (Πγὶςέ, ννΠῖσο[ 
16 {πο Ὀοθςί {Γοππάεά ορϊπίοη. Τε (απια]ές π 
.... ψ/εγο ἀϊδεθηξίοης Ῥείννθεη (Πε οὖν απά 

Ἠτίείίαης (νηνείπεγ «είδη ου; (επ16), απά 
οὔνετ ρο]Ησα] ἀῑδίατραποςς Πίο] 5ο πισηῖν α 
πποτα] τονο]Ηήοη Ίνας 51Γθ {ο ρτοάιςσςς ἵῃπ ΥΠΟ] 
βεηεο (τίεί πιϊσῃί ννο]] καν “η οαππθ ποί {ο 
ϱοπά ρεᾳς6, Ὀαΐ α βυνοτά.”. Τηο «παησε οῇ Οητίς- 
{18 {ο ϱἨτεείας να Ἰκε]γ {ο Ὦο πιαάς, απᾶ, ἵπ 
[ασξ, νο πουν Ίρας βοπιθίΊπιθς πιπάθ, Απά (ηγὶςί 
πιῖσηξ, Ὁγ ππεαης οῇ Πε τε]σίοη, Όε βαἷἀ {ο Ῥο ἴ1α 
ἐπερι[κογ. 

3. σκηνοποιοί.] Ἐ ανν ἔοτπης 5ο Ρ]αΐη 8 Ες Ἠανε 
γεη τίεα {ο πποτο ἀεθαίο οἩ νε Ιπέετρτοία{ίοη. 
ε ϱπρταὶ ορίπίοη, οίῃ οῇ απο]εηίς απά πιος- 

ετης, ἴ εμαέ Ἡ εἰσπ]ῇβος {οπ!-πιαζργν. 390ππθ Οοπι- 
πιρηίαΐοτα, ποννενετ (ροτῃαρς ἐπ]ηκίησ 1 (οο ΠἹθαΠ 
α ἴταᾷο {ο Όια Α ο ο{ Όιο (σπ/]ος], Ἠανοε ἀθ- 
γίφεά οὔ]νετ Γπίρτργοίπ{{οη8, 6. στ. 1ϱ84ΡΕΥΦ Ο/ {αρρα- 

---πιακργα ο πια/ιρπια[ίσαι ἐπαέγωππρπίς ---- δαι- 
Βυαΐ Γοτ απΥ οἱ νερο εἰσπίβοαίοῃα {Ἠοτο 18 

νοΓΥ εἸοπάετ πα (ποτίγ; απά 8. Τωακα, νυτίπρ ἵπ 
4 ρ]αΐη ο, τηυκέ ὃς «αρροβοᾶ {ο πο 516 ἃ 
ποτά ας Οής ἵπ 19 ογάΐπαγη 86ηΠ86: πο {ο Β4Υ 
Όναί Όνο ἔννο Πτι πηοπ(/οπεᾶ {ππάςς ννοι]ά το- 
ν-- [αχ πποτο οχασί ΚΙ] απά ἀονοίοὰ αΠοπίίοη 

σου] ὃς οχρεοίοᾶ ἵπ οπο Ἰκο Ῥαμ], πο 
-----νκν- ΡτοῦαΡ]γ οῇ ν]οβο ἤπιο ΑΒ 6ροηῃί 8ο 
γατγ ἁποτεπν, Ί]ετεο οππ Ὦο Ηε]ο ἆοπνί ναί 
5ε. Ρα) { Ὑνπν (19 (]τγφονί. βΥΑ) ναί ο/ α 
ππακογ οὗ επί, (οτπιοὰ οὗ Ἰοπίποτ οὐ ἐήο]ς οἶου]ι, 
που Γον πΠἔατγ παπά ἀοπιθβήο ΡΗΤΡΟΡΟΑ; νο 
Ἱπέστ κοτῖ Ἠπνίηα Έσοῃ, {τοπα ένο κοπτοῖεγ οῇ {πημ, 
πππο] πο Ὀντουα]γουί "νο Ἐπαι ἵῃ (τανο[ίης; 
παν, ἵπ Ονηξ νναττη ο πιπία, ννοτο, ἁπτίης ο βΗπῃ- 
ΠΠΕΤ κοπκοη, εφ. Λ .. 

4. ἴπεθε.] ία ἵ αίταησε]γ τοπάστοςὰ Ὦγ Καπί, 
απᾶ οἶγογη 4σερῤαί ; ΠΟΥ πείθειν πεακέ «ΗΤΟΙ Υ, Γγοπι 
Εδιρ αῤ/]εεί, ποπ {, αννηγοὰ Εγοίν πη ήν, ρογκηπ οἆ 
Όναπη [έο οπή γησς Οκ ὐαπίν Ἡν νο ασ ίση Ἰνο- 
ἵπῃ Ίνετα, κ” οΏσα, ροῖ /οτ νο οπάρανοιγ,. 3ο 3 

νὰ. 

Οογ. ν. 11. εἰδότες τὸν Φόβον τοῦ Κυρίου ἀνθρώπους 
πείθοµεν. ΒΥ Ἕλληνας 8 παδί απάετείαπἁ Β)ος- 
εἰψίεδ ο ἔιο σαἰρ. 

ὅ. τῷ πνεύμ.] Ῥοπο Μ95., 5εγετα] Ὑετρίοης, 
απά α {ουν Εαίΐμετς, Ἠανθ τῷ λόγῳ, ΥνλΙο] 15 Ρτε- 
[ετγεὰ Ὦυ Βεησ., Ῥθατοε, απᾶ Καῑι., απἀ εἀιίεᾷ 
Ὦν (τίεκῦαςα, Κπαρρ, απἀ ᾿Γηΐπας δα ννχοαί 
βι/{Ποἱθηπίτθαςοπ. ἜΤ]ο εχίοτπα] αι{]οτί{γ [ου ναί 
τοαᾶἶηρ 15 5Ἰοπάςτ, απά {Πο Ιπίετηα] Ὦγ πο πηθαΠ5 
είτοησ. ἜΤ]ε αΏονο Εάῑίοτς, Ιπάθεᾶ, αχσα ἰαί 
λόγῳ 15 {ο Ὀ6 Ῥρτο[εττεᾶ, α5 Ῥοεΐπς έχε ποτε αἰ[ιοιὲ 
τοαάἶπσ. ΕΒαΐῖ 1 τηαςί ὂε οὐδθχνεά. ἴ]ιαί ἐμαί οαη- 
οἩπ ας Τίς εχοερίοης, απἀ εερεοία]]γ νε (θ 
τοπᾶῖης ἵπ απε5ίίοη ννοι]ά 4ο γΙο]επςθ {ο {πε Ῥτο- 
Ρηϊείας Ππσιια, ος γἱο]ά απ αὐτὰ οτ απει]ίαρ]θ 
«οηβο: ννπῖσ] ἵδ {Ἡθ οα5ξο Ἠθγεος ΠΟΥ {Πο 56ηεθ 
έέννας οεοηφίεά ἵπ ρτοασμίησ, 15 9Π6 5ΙΤ6ΙΥ πποξέ 
Γσιά, ΙπςοππαοὮ ενας ΝΤοταςδ απά Ηείητίο]ς τθή- 
ἆθτ συνείχετο εοσεὐαίωη, γαῖ ννηλοιί αβεϊση]ησ αηΥ 
{ο]εταῦ]α 56η5ο {ο τῷ λόγω. ΕΒαΐ νηαεπος, ίηθιι, 1ὲ 
τηαγ ὃς αξΚθά, αγοδο τῷ λόγῳΊ 1 αἨδννετ, [Τοπ ἃ 
πιατσῖπα] ο ΙΠ{ΘΓΙΠΘΑΓΥ 5οΠο]απα, οῇ 6ΟΠ16Θ Ο9Π6 
νο Ἠαά ἵπ Ἠϊς «ΟΡΥ, ποί ἐνείχετο, Ὀιί ἐνέκειτο 
απά έλα εασσορίθἀ {αί λόγῳ εΠου]ά ὃς αρρ]ίεά, 
ος αυ ἑπ{οὰ Γοτ πνεύµατι, 35 τοφα]τες Ὦγ ἐνέκειτο. 
Τῆαέ «ασ πιαςί Ἰανο Ώοση {ο τοαςίπσ ΙΠ «ργοπιο5 
οοΡγ, ἶ5 ρ]αΐπ {γοπι Πὶς (Υαἱσαίθ) νοτεῖοη ἠιδίαδαί 
Όργβο. Ἰπάεεά {θ οοΠΙΠΠΟΠ τοπάἵηρ πα]σ]ί 56θίη {ο 
ο]αίπι α Ρτο[οτεποθ ΟΠ {16 86ΟΓ6 ο{ Ροίης {νο Πλογο 
αἱβομέ τοπάῖπα; {οι Ματκ]απά ρτο[ο»5ος πιςο]ῇ 
απαβρ]ς {ο απάργείαπαά Π. ἜΤπουσᾗ, Ιπάεαά, ἤοιη α 
εοτί οῇ πιεητα] {4ἱο-διπογαδη, ναί Οτο ῥμηκι- 
αἲ]ν (οαπά ογ ππαςο οί [ο (έἶεφ ννηετα ποπ Ὀι{ Ἠπι- 
εο1{/ οοπ]ά 5οο {οπι. Ἠοτθ συνείχγετο τῷ πνεύµατι 
19 οπραῦ]ο οΓ α ν6τγ σοοᾷ 56Π86 :; ΠΑΠΙΘΙΥ, 45 Βοζα, 
Γμνετ, Οα]νίπ, απά οίποτ οχρ]αίη, “ Ιπίας οἱ 
αραιά 9ο αεἰπαθαέ ρή5 Ζο]ἱ ατάογο ,” Ίνα ννας ππάθτ 
νο Ἱπιρι]εο οῇ ατάεπί Ζοα].”. ο ν. 20. ζέων τῷ 
πνεύµατι. απᾶ Χκ. 22. δεδεµένος τῷ πνείµατι. . 

6. ἀντιτασσομένων] “' οοπίγαἁἰσίίπσ απ ορροδίησ 
Ὦγ ννοτὰς :) α η αγ πιοίαρπος, οἱ νν]ο] Ελνη, 
απά Ματ], αἀάμσο Έννο οχαπιρ]ος: Ὀπί ἴποτο 18 
οπ6 πἹοτθ αρροβί{ο ἵπ ΤἨπογά. 1. 80. τὸ δὲ ἀντι- 
τετάχθαι ἀλλήλοις τῇ γνώμῃ ἀπίστως ἐπὶ πολὺ 
ὀήνεγκεν. 

--- ἰκτιναζάμενος τὰ ἵμάτια.]. Α υπιρο]σα] πο- 
Ποπ (ντ ν νν {ο Ἡ νο ΠΙΑΥ οὀπηραγο ΝΟΜΟΠΗ, ν. 15.], 
Ικο αἨαλίης (ἶνο ἀπκί οβ οπο)Ἡ εἶποθς αἱ 4ΗΥ 9ης, 
Όνοτοῦγ αἰσπ]θγίῃς Ενπί νο τοποποθ αἲ] Ππίετ- 
οσο νι Ἠἶπα. 366 ποίο οἩ κ. δΙ.. Λι τὸ 
αἶμα, ἃτο. απΝ, τρέφεται. Ὦν αἷμα ἵ8 ΠΟΔΙ 4οκ/γας- 
Πίο ; 1. ο, βραγα νο]γ, ροτά ου ΤΠ εἶνο ποχέ νν ογ]ά, 
ΤΠ ΠππΠΠοΥ οῇ κροπΚίηρ να 6ΟΠΙΠΠΟΠ {0 ἴἶνο Ἠο- 
Ῥγοννα (1ος Ὁ Ἀππα, ἶ, 16. πο, κκκ η, 4.) νο 
(τοσκα παπά Όνο Ἠοπππην, 366 οκαπηρ]ον ἵπ Ελκη, 
απά νο, νο εἰσ]]ν ἀοθτίνο Πε (οπι νο νοτΥ 
πποίοηί ο Μίοα οὗ ρα ήηρ Ἠππν ος. νο Ίο οὗ 
γ/σίπια {ος αποτίβσο, απ ἱπιρτοσκίημ 0. νθπα 
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τούς". Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν" καθαρὸς ἐγώ: ἀπὸ 
τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔώῶνη πορεύσομαι. Καὶ μεταβᾶς ἐκεῖθεν ᾖλθεν εἰς Ἰ 

. . Νο) 3 η , τ οἰκίαν τινος ὀγόματι Ιούστου, σεβομένου τὸν Θεὸν, οὗ ἡ οἴκία ἦν συν- 
{10ος]1. Ἡ. ομοφοῦσα τῇ συναγωγῇ. ' Κφίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσε τῷ 8 

’ 3 , -” 3, ε) 5. 9 5 ο. ε) 

Κυρίῳ συν ολῳ τῳ οἴκῳ αὐτοῦ" καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες 
Ε Ἱηίτα 99. 11. 

Ἡ ους 10.1. τῷ Παύίλῳ": }ὴ φοβοῦ, ἀλλὰ 

ἐπίστευον καὶ ἐθαπτίζοντο. ἕ Εἶπε δὲ ὁ Κύριος δι᾽ ὀράματος ἐν νυκτὶ 9 

λάλει, καὶ μὴ σιωπήσης" " διότι ἐγώ 10 
3 Ν ϱν 3 - - εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε" διότι λαός 

’ . - ’ ’ δω ὁ ΄ . - -. ἐστέ µοι πολυς ἐν τῇ πολει ταύτῃ. Εκάθισέ τε ἐνιαυτὸν καὶ µῆνας ἓξ, 
’ ” ” .. - 

διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 

Ταλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος τῆς Αχαΐας, κατεπέστησαν ὁμοθυμαδὸν 

οἱ Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ ῥῆμα, λέγοντες ' 

9 

Ε] 

θοτ 

Ὅτι ο.” 

᾽ ν ’ τ 3 3 

παρὰ τὸν γὀµον οὗτος ἀναπείθει τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν Θεόν. 
ἵ Ἱηίτα 25, ΤΠ. "Μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόµα, εἶπεν ὁ Γαλλίων πρὸς 1 

ν 3 ὁ - τ 5 3 
τοὺς Ιουδαίους" Εὶ μὲν οὖν ην ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρὸν, 
ιμ.. ὃ " λό Ἀ 3 / ὁ ας 3 - , ΄ π 
ω Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἠνεσχόμην ὑμῶν ' εἰ δὲ ζήτημά ἐστι περὶ 15 

’ 3 ” ” 3 ” 

λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ γόµου τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί' κριτῆς 
η , 3 - 3 . 3 - 

γὰρ ἐγὼ τούτων οὐ ῥούλομαι εἶναι. καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ 16 
κὶ σος. 1. 1. 

ἴπο ον]]ς νο] Ἱππρεπάςά οΥοχ 11ο 5αοτίῃσοθς, ΟΙ 
Όια Παίίοηή. ὨἘλἰς τὰ ἔθνη πορεύσοµαι Πημδί ποῖ Ὦα 
υπάετείοος αξ ἱπιρ]γίης αδαπάσπηπεπέ ο νε ᾖ6ὐν», 
Ραΐ απ οερεοία] αἰἰεηί]οη {ο πε (6πΠ/168. 

Τ. μεταβὰς ἐκεῖθεν.] ἸΝοί ἄοπι ο Ἠουικο ο 
Λαπί]α (ας ϱ)ἶπισ Πε ἰοάσίπσς), 38 πιοδί Όοτῃ- 
πηθΠ{Π{ΟΥΕ βαρροβο; Ραΐ [οπα {ο «ήπασοσιε, ια 
ὑείπα, πο ἀομθίέ, νο Ῥ]ασς ννηοταο {νο {οτεοροίπσ 
οχ]οτία]οπς Ἰιαά Όεοτ ρτοπουποθᾶς α5 ἶ5 Ρ]αίῃ 
{Γοπα νε ν/ογάς διελέγετο ὃν τῇ συναγωγῃ. Ἀεοφίάος, 
ΙΓ συναγ. Ὀθ ποί (ακεν α5 ία εαὐείαπίϊνο οῇ ρ]ασθ 
το[Γεττεὰ ἴο, {/ιογε ἱς πο οι. "Ηλθεν εἰς οἰκίαν 
πηαςί Ὦο απἀεγείοοά {ο πιεαπ “«οηίεγοά Ιπίο,” 
6 οπίοτεἁ προπ, α ποιςθ,” [ος νο Ῥήτροδο οῇ 
(οασβίησ απἀ ρτοασἨίπς, Ῥογμαρς ἵπ απ΄ ἩΡΡΕΓ 
αραταποπί αρρτορτία(οά ἴο Ειαί Ραχροβθ. Ἀε6ςῬ α 
Κιπάτοὰ ραβδασο αἱ χἰχ. 9. 

--- συνομοροῦσα] “' οοπίοτπιΙποας, οοπίραοις.” 
Τ]ιο ννοτά οσσΓς, ἵ Ὀε]ίοναο, ποννηθτο εἶδο; 
(Πουιρ]ι συνόµορος, ἴτοπαι πο 1 195 ἀετίνεὰ, ἰ8 
{οαπά 1π ο αποϊοπί σ]οββατίθβ. Τ]ο ΟΙαφκίσαί 
{ί6ΓΠῃ 18 συνορέω, ἀ5οὰ Ὁγ Ῥο]γοίαςδ. Απά 
80Ππο Μ35. Πογο Ἠπνθ συνορθῦσα } Ενουσίι 
1985 Γγτοπα οπποπάα{ίοη. 

9. λάλει καὶ μὴ σιωπήσης.] Της Ἱπμονπηϊκίητο οῇ 
νο Ἱππρογαί. νν ελ (ἶνο Φα β]αποί. ἶς ΕνοισΏί {ο ὃς 
α Ἠουταίκτη, Ῥο (ναί 5 1 παν, ἴποτο 5 πο Ρίευ- 
πακπι ; [οἵ πο Βαὐ]αποί, Γοττη ἵ8 πλογς αἰμπίβοσηί 
Όναῃ νο Τππρογαίίνα, ἴἼγοτο Ῥοίηᾳ απ ϱ)ρ. οῇ ὅρα, 
α- ᾱ. Μιπὰ ναί γο Ὦο ποί αἴ]οπί ! 

10. λαός ἐστι.] Το Ὀοδί Οοππιοηίαίογ Το- 
πππγ]ς, ναί νο Ρ6ΓβΟΠΑ ἵπ απθείίοη απο οα]]οά 
Οηγὶκ( ροορ]ο Ὦγ απἱοραδίοη; Ἰπδί ας {ο (1οη- 
ἴ]θβ, Ὕν]νο ϱπου]ά αΏοτννατὰς οπιῦτασο {πο ϱτίς- 
εἴαπ το]σίομ, ατα ἵπ 1ο κ. 10. αἰτοαάγ οα]]εά νο 
ουκ: οἳ Οκ. 

11. ἐκάθισε] “' ίοοκ αρ Ἠὶ πμοάς.. ΑΛ Ηε]]οπίε- 
κο πο οὗ ᾖχο ννοτὰ, αξ ἵπ Τλακο χχὶν. 49. 

19. Γελλ. ἀνθυπ. τῆς Αγ.] Το οδοί ΟοπΠΙΘη- 
(πίογ8 / 1ο αστοσὰ ναί νο βοηβο ἵ9, ον (απο 
ὑοσοσπαίπρ Ῥτουυπεη].. Κατεφίστηµι 18 α νΕεΣΥ τατθ 

ἱπάοσά, 
ἀοιὈί- 

βήματος. " Επιλαβόμενοι δὲ πάντες οἳ Ἕλληνες Σωσθένην τὸν ἄρχι- 1 

πάν Ριΐ πηαΥ Ὦο οοπιραγεά πΥΙ{] κατεπιχειρέω απ 
Ο6ΠΕΓΒ, 

10. παρὰ τὸν νόµον ---- Θεόν.] ἍΑ5 ΠΙΙΕΗ 18 {0 84Υ: 
«Το Ἠοπιαπ ρεορίε ρεγπηῖ 8 ον ἵπ (τεεσο 
{ο ννοτεμίρ (οά αΏιοτ νο ημοο ΟΕ ἠιο ἈΤοφαῖο Τ,ανν 
(96ο «φοβερῇ. Απ χὶν. 405 χνὶ. 3. απά νο Νοῖο 
οη Αοίς χχίν. 6.) Όί Ες Ρε]]ουΥ {επε]ος (ήηρς 
οοπίγαγήη ἴο ος Τμανν, απά εχοῖίες ἀἰξίιτοαποςς 
ΠΊΟΠς 19. 

14. ἀδίκ. ἢ ῥᾳδιούογημα π.] ἜΤ]ο Ὀθεί ΟοπΙπιθή- 
ἰπΐοτς τερατὰ ἀδίκ. 38 εφιἱνα]εηῖ {ο παρανόµηµα, 
ΔΏΥ βετίοις οῄθησε, απά ῥᾳὸ. ἴΠ6γ ἀεῇπο /αρί- 
ἑἴωπ. Τ 5λοι]ά ταἴ]θγ 56οπῃ {ο οοττοςροπά ο. 
ηΙΠΟΤ οἶαςς οῇ οἤεπεες νι 5 εἰγ]εὰ {αγερπη 
(Ίχθπος, ἰπάσθθᾶ, ἴ1α ποτά γοσπετη 19 ἀετίνεά. Ξοο 
Νοίο οἳ κ], 10.), οτ 6νεπ ἴοςε ρεῖίν Όγεασ]ος 
οῇ να ρεπσς νήσο] ντ] α5 ατα οπ]]οὰ πεκάεπιεα- 
ο. Τ]θ ῥᾳδ. πονηρὸν Ρετῃαρς Ἠαά τοίετοπςς {ο 
ἴμοβο πἰκολίενοια /γουυ οὔειν Ρ]ανοά οϐ ἵπ 
ἨΗοαίπεῃ οοαη(τίθς 1Π τἰάΙοα]ο οὗ νο οννκ]ι τῖτος 
παπά οργοπποπηίθς, κο Α]οϊρίπάες) ἀο[ιοῖηρ ο) Όνα 
Ἠοτιπια, τιάϊου]ο οὗ πα παγείοτῖες, ἃο., παπά εΠοῇ 
8 ἐαί νο] οβορηας {ο]ς ας ἵνας οοπηπα το 
Ὦγ α Ἠοπιαν ἵπ πάϊοι]ο οὗ οἰτουπιοϊκίοης απά 
Νίο Ἡ Ὕνοτο ανναγς μομμή. Ραηήκ]γος, ννλοη. ἴ]να 
ποτ οου]ά ὃς ἀοίοσίσά, γ νο Ἠοπηση πιαρίβ- 
ἰταίος. Αν ἠνεσχόμην. "' 1 ]νοι]ά Ὄνθατ νι γοι, 
]οπά α ραἱοπί θασ {ο γοι.) 

16. λόγου καὶ ὀνομ.] 1. ο. οῇ ἀοοίτῖπο απά παπιο8 
ε Όνο τοδρεο(ἶνο με» άκνν. ας ΟΡ Ἀήοφες απά οῇ 
Ἠγὶκί] απά ο να Ίνν νο] ο Ἰνο]ά [α οοπι- 

Ραγοά νε αποῖοτ πονν]γ Ρτοπιυμαίοά]. "Οψε- 
σθε. 866 Μαϊ, χχνΊ]. 4. σὺ ὄψει. 

ΙΤ. ἐπιλαβόμενοι ὁέ.] Ἠοπάοτ, ' ἨἨοτοαρο (8 
Οτοσκα Ιαγίης Ἠο]ά οὗ ο. ἜἼ]νοτο ἵβ πο ΤΟΔΒΟΠ 
ο εαρροβο Ἕλληνες εἰοπ]ά ὃς οπποε]]εά, ΒΥ 
πάντες οἱ Ἕλλ. απο ἀοποίιοὰ αἲ] νο (τοσΚα, ἨπΠῃθ- 
Ἰγ, Όοῦν. Οήκίαης απ Ἰθαί]νοη», οἳ Νν]οπι (να 
Ἰπέίοτ ας νο] αν νο Γογήπος Ἰνοτο 1 οθηφθἆ αἲ {νο 
Εἰίοι αρ] ονἰποςὰ Ὃν νο ᾖοννα, απὰ ννοτο ρ]αά 
ο ἴακο Ὀς ορροτίαπΤγ οἱ Πηκ] ήπᾳ Όλο. ὢοβ- 
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συνάγωγον, ἔτυπτον ἔμπροσθ υ ή ᾿ ὶ οὐδὲν τούτων τῷ ἄγωγον, ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ ῥήματος καὶ οὐδὲν τούτων τῷ 

Γαλλίωνι ἔμελεν. 
1 Νπη}.δ. 18. 18 Ὁ 48 Παῦλος ἔτι προσµείνας ἡμέρας ἱκανὰς, τοῖς ἀδελφοῖς ἅἄποτα- ο... 

’ Π . 3 - 32 ’ 

ξάµενος, ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα, καὶ αἁκύ- 

19 λας, κειράµενος τὴν κεφαλὴν ἐν Κεγχρεαῖς' εἶχε γὰρ εὐχήν. Κατήντησε 
3 . 4 3 ; .. 3 ος 2 ον πι 3 Ὁ 3 . 

δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν 

90 συναγωγὴν, διελέχθη τοῖς Ιουδαίοις. 
3 , απο 
Ἔρωτωντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα 

΄ -ο 3 3 κ 3 ΄ 3 3 3 |) 3 κ. 

9Ι χρόνον μεῖναι παρ αὐτοῖς οὔκ ἐπένευσεν' '' αλλ απετάξατο «αὐτοῖς, πι 1 σοι. ἆ. 19. 
΄ ο , ν ς 3 Π - ς 

εἴπων  «4εῖ µε πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομένην ποιῆσαι εἰς Ἱεροσό- 
1 ΄. 3 ’ .ἲ ς - - -” , 

λυμα" πάλιν δὲ ἄνακαμψω προς ὑμᾶς, τοῦ Θεοῦ «θΘέλοντος. 

{ατηες ά. 15. 
Ηεὺ, 6. 8. 

3 

Καὶ αγ- 
’ 3 - 3 ΄ ὦ. : 3 η 

29 ἠχῦη ἀπὸ τῆς Εφέσου καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, αναθὰς καὶ 
3 2 ΄ 2 ’ 

23 ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν, κατέθη εἰς ᾽Αντιόχειαν. ἸἹαὶ ποιήσας χρό- 

νον τινᾶ, ἐξηλθε, διερχόμενος καθεξης τὴν 1αλατικὴν χώραν καὶ ὤρυ- 

γίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς µαθητάς. 

94  Ἰουδαῖος δέ τις Απολλὼς ὀνόματι, ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λό- "1 0ος. ἰ. 1. 
΄ Ά.ς, 24 Δ 2 9» ο ω ο τ 

20 γιος, κατηντησεν εις φεσοχ, δυνατὸς ὦν ἐν ταῖς 7ραφαις. Ουτος ο πίτα 19. 8. 
7 , ᾽ οδὸ - κ ΄ 9 ζέ .. ΄ 3] ιλ 

ἦν κατηχηµένος τὴν ὀδὸν τοῦ Κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύματι, ἐλάλει 

Ίπεποθς, υγ]ιο 86ΕΠΙ5 {ο Ἠανο Ὀθεῃ ΒΙΟΟΘΒΣΟΓ {ο 
ΟπΠβρι5 α5 Βπ]ετ οἳ {πο 5Υπαροριθ, να πας 
{γοαῖεά, αξ Ὀεῖης, πο ἀοαβέ, πε 5ροΚε5ππα”, απά 
«.-ς Ὠνα Ῥτοπιοίετ οἳ νε ρετεεοι!ίοη. ΒΥ 

πτον ἵψ Ππετε]γ {ο Ὦε απἀετείοοά Ὀθαίπς Ἠῖπα 
νήΏι Ονειγ βεί5. ρτοῦαΡθ]γ α5 Ίε ραςεε {Πτοασῃ {νε 
οτοννάἀ οαί{ οἱ {πο Ηα]] οἱ Ιαθσε; Οχα5, α5 1 1νετε, 
ταπηίπσ {πε σπαπ1εί. 

---οὐδὲν τούτων τῷ Γ. ἔμ.] “΄ίοοκΚ πο ποῄοο ος 
Όνεςς Επίπας ;”” ποῖ ο]οοδίησ {ο ποῖῖος {1ε αβκαπ]{, 
οι Ιπίετ[ετε Ιπ νε τε]ἰσίοις ἀἱδριίες οῇ {πα ραί- 
{168. Οὐδὲν, {ΟΥ οὗ, α8 οίἵεῃ αβίετ µέλει, ΝΠΙΟἨ Ἠαβ 
3 ἀαίίνε οἳ Ῥετεοῃ απᾶ α σεπ]{ῖνε ο Μπα, εἴηιετ 
να οἱ νν]νοιῖ α ρτθροβ!{1οη. 

18. ς τὴν κεφαλήν.] Οοπιπιεηίαίογς ατα 
πο αστεεᾶ νν]νεί]ετ 5 {9 {ο Ὄε τε[εττεὰ {ο Αφι- 
ἰα οτ ἴο Ρα. Ὑσαί αἲ] νο ννοτο ἀἰκαπσια]ςσ]εά 
{οτ Κπον]εάσε ο Οτεεκ ο. 0Ἠτγς., (πουπα., [ἷά., 
Έταρπα., Βετα, Οπ]νίη, Οαφαιῦ., Βαΐππα., (τοί., 
Ἠείπείας, Ἠαπητη., ΛΓΗΠΟΥ, Ὑαοκη., Ἰλακεί, 
5οι]οι»., Ηείητ., Καῑπ.], απά αἰπιοδί ενοτγ [ον 
οἱ νε Ν. Έ., πανε αἀορίεά (νε Γοσπαετ νίανν, νν Π]οἷι 
19 καρροτίοὰ ΡΥ να αποϊεπί ὙογβίοΠς, παπά ας Τε Ἱη- 
γο]νεν {Άν πποτε ρτοῦαὈ{Η(ψ, απά αγοἰἀς ενα ἁτΠι- 
ου] ες αεπόαπί ο βαρροδίησ Γαμ/ {ο Ὦο ππεαηξ, 
{ άεφετνον [νο ρτείρτεποθ. Τ]ε 8οη»ς, πε, 8, 
ἁαβίοτ Ἱανίης επποτη Ἠΐς Ἠθαά αἱ Οεποµτοα,”) ννοἷι 
νγας {ο ροτί ποτε Ἰνο επηῦαγκεὰ οἩ 5 Α.ά -ἲ 
Τη Οοπιπεπίαίοτ» ατο ρεπετα]]γ αρτεοὰ Ειαῖ πο 
σον νιας πο οπο οἱ Ναταγήε, Ὀυί α ποπ εἰνί[ε, 
--ε16Ἡ ας ννης (ακεπ ἀπτίπρ οτ α[ίεττ6ςογοτγ [ΟΠΗ 
αἰεκηῃοθκα, ος ἀε]ίνεταπσς {τοπη αΠΥ ρεγί], οτ οἩ οἳ- 
μαἰπίηᾳ 34Υ πποχρεσίεὰ ροοὰ, ἱπεροτίηπρ ἴο ο0η- 
ρεοεγαίο οβετ αρ να Μαΐτ, 1ο κ]ιαυίπς ο νν ή ο]ι 
ἀεποῖρά νο [ι/β/πιεπί οἱ ένο νου’. 

19. κἀκείνους κατέλ. αὐτοῦ, ὅες.] Ἔ]ε «οηφο 8 
οὔπσυτεῖγ εκργεκεσὰ, ναί νογο ἵ9 πο ποςθεκ!ϐγ {ο 

Όνε κ τ..α. Ῥτοροφεά ὮΥ Ὠοδάτ,, οἳ Γππν- 
Ες εἴσακα, απά ρ]αείπα 1 αΏῃοτ θίλοντος, ν. 

2]. (ιοί τν εἶμλέ Ῥπι] Ὀγουρηέ νο νν τι 
ἸἨήπα, ος Πα γογαρε (ο Οπικατοα, ας {ατα Ερήονς, 
απά Όνετο ραἳ νε ση εποτο; απἀ, νο αΠῖρ είορ- 
| Όνετο α ]νοτί ὕπια, ὑπε]μαΐπις α καλῤα(/ι-άπη, 

πα] (σοκ νο ορροτιαπ{γ οἱ ρτοπο]ήης {ο νο 
ενα; {ο ν]νοπα Ἠήκ ἀἴποσαγκο ννπν κο ποοορα)]ο, 

Ὠιαί {6Υ Ρτες5εἆ Ἠΐτη {ο τοπηαῖη Ίοησοτ υ(Ἡ (ποπα: 
ννμ]ο] τεθεί, ού6νετ, Ἰ6ε ας οῦ]]σαά {οτεί[αςκε, 
Ῥεοσαιςε ΙΓ πε ρετιηϊεὰ {ιο 5ΠΗρ {ο σο νί]ποιί 
Ἠϊπα, Ἠε εΠοα]ά Ρτοῦαῦ!γ ποί ϱο αὐ]ς {ο πιθοί υγίἩ 
αποίμθτ {ο οΟΠΝΥ6Υ πι ἵπ πιο Γογ πε [εαςί αἲ 
εταδα]θπῃ. 

21. ἑορτὴν ποιῆσαι.] Α Ηε]]επίείϊίο ρηταςθ. Τ]ηο 
5εηςο ἵ5 ΠΙΘΓΘΙΥ, “1 παιδί 5ρεπά {πο {εαδίέ ππο.” 
Δεῖ µε πιαδί Ὄο ἴ{ακεπ ροριατίίεγ, ποοοτάῖησ {ο απ 
Ιάΐοπα οῇ ος ΟΥΝΠ α.. Τ]ε Αρος/1ε”5 Ριτ- 
Ρο56 πΙαΥ 6 5πρροφδεά {ο πανο Όθεπ {ο Ρτοπιοίθ 
Όιο ο8186 ΟΡ οοΠΥθΓΒΙΟΠ, απἀ ο οοπηπηαπἰσα{1οη 
Ἰείννθεπ {ιο Οεϊκίίαης ος ᾳογακα]ειη απά οῇ οί]εγ 
Ρατίς οϐ πα ννοτ]ἀ. Ἠεπος ΝΕ ΠΙαΥ ΞΙΡΡΟΡ6 {μαί 
Ὠι]ς Γεαξί ννας ιο Βα5δουε}. 

22, ἀναβᾶς] ΠΆΙΠΕΙΥ, ἴο «ογαβα]οπι α5 80πιθ ΟΓ 
Όιο Ὀδεί Οοπιπιοπίαίοτς ατθ αστοοά. ΤΗ πιαγ, 
Ιπάθεά, 8ροπι α βοπιθνν]αί Παγδ] οπαρδίοπς Όαί αβ 
εἲς “Ἱεροσόλυμα οοοιττοᾶ οπ]γ α ΠΗ{{]ο Ὀείοτο, 1 ἷ8 
ποί κο. ἜΤο ἴπκο ἀναβᾶς, ΝΕ] 8οππο ϱοπιπιοπία- 
(ος, οῇ 6ακαγρα, ἵπνο]νος [αγ στοπίογ ΠαΓΑΠΠΟΡΕ, 
εἶπος 1 νγου]ά οχο]αάςο αἰ] πιοπίίοπ οῇ {ιο ροΐπσ 
{ο ὀεταβα]οια, 1ο στοαί οὐ]εοί οἳ Ῥαμ] νογασε 
ἱπίο ἴἼποβο Ρρατί. Κατέβη εἰς Αντ. νοπ]ά ποί ο 
αρρ]ϊσαῦ]α {ο (φβατοα, ννηετοας 1 ἐς {ο Σογαδᾶ- 
Ίεπι; [ο Ῥαα] ννοι]ἀ, πο ἀοιθί, σο Ὦγ οα, Ροτπαρς 
ὮΥ (ρρατοα, 

94. Απολλώς.] Α παπιπο οοπίγασἰοᾶᾷ {Ποπ ᾿Απολ- 
λώνιος, 48 Πραρ]γας ἴποπι {ραγ/ιγοά(ς, παπά 4γ- 
(επιας Γτοια Αγιρπιοπίις. Λ Γα] ποσοπηί οἳ ονοΓΥ 
ατίσοπ]ατ οοποστπίηᾳσ Λροϊ]ος ππαγ Ὀο βοοΠ ἵπ α 
εαπτποᾷ ἀἱπκοτίπίίοη οΓ 1. Ρ[οίποτ, αἲ ρ. 091 ----πθ]. 
γο]. κ, οὗ ἴνο ΟτΙοἳ Βποτί, 

--ἀνὴρ λόγιος.] Άπ οχρτοβείοπ ἀρποίίηα, ἵπ νο 
οαι]{οι νυτ]ίογς, α πια ο εήγς, οβροςἶα]]γ απ Ἰήκ- 
(οτίαἩ; αί ἵπ νο Ἰπίοτ οΠ68 απ οΙοφμοπί ΤΠπΗ, 
νο] 9 ρτοῦαβ]γ νο βοΠ9ο Ἰοτο (οΜρθοἰπ]]γ ΛΒ 
εἶνο ννοτὰ 18 κο αποὰ ἵπ λοβορῇ, απά Ρ1ή1ο), που σ] 
βοππο Οοπιππθηίπίογη πάορί νο βτεί-πποηοποὰ 
εἱμπίβοπίίοη, Δυνατὸς ἐν ταῖς Ραφαῖς, ἔ ννο]] νοίν- 
οἆ ών. ἱπεοτρεοίαίοῃ οἳ ἷς Βοτίρίμτον οῇ Όνο 
ο, τό 

20. κατηχηµένος τὴν ὑδὺν τοῦ Κυρίου.] ὮἙν νο 
οχρτοκαίοῃ ὑδὺς τοῦ Κυρίου ΠΠ (18 πρροθαγη οπι 
Όνο ννοτᾶν [ο οννίπσ) ἵνα ππσπηί ναί ρα οὗ ἀοἩ 
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καὶ ἐδίδασκεν ἀκριθῶς τὰ περὶ τοῦ Κυρίου, ἐπισταμενος µόνον τὸ βά- 
’ ο αά μ . Π - -” 

πτισµα Ἰωάννου ' οὗτός τε ἠρξατο παῤῥησιαζεσθαι ἐν τῃ συναγωγη- 30 
” . .) -. ’ 

ακούσαντες δὲ αὐτοῦ Ακύλας καὶ Πρίσκιλλα, προσελάβοντο αὐτὸν, καὶ 
3 . 3 ο ”. 9” ͵ . . ε . . .) 

ακριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν τοῦ Θεοῦ ὁδόν.  Βουλομένου δὲ αὐ- 

τοῦ διελθεῖν εἰς τὴν ᾿χαϊαν, προτρεψάµενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς 3τ 

ὃς παραγεγόµενος συγεβάλετο πολὺ 
"ποῖς πεπιστευκόσι διὰ τῆς χάριτος. εὔτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατ- 38 

ηλέγχετο δηµοσίᾳ, ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν }ραφῶν, εἶναι τὸν ἉΧριστὸν 

Ρ !Ι σος. 89.6. 

.) 3 ΄ ε] 

μµαθηταῖς αἀποδέξασθαι αὐτόν 

3 - 

1ησουγ. 
ᾳ Βαρτα 18. 94. 
1 σος. 1. 12. ΧΙΧ. ΗΓΗΝΗΓΟ δὲ, ἐν τῷ τὸν ᾽Απολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ, 1 

Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ µέρη, ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον" καὶ εὗρών 
39, ν  ὅ ν 2 ψ. 9 ” ο ’ , 

ε7ρ. 10, 4, 4ο, Τιας µαθητᾶς, ᾿ εἶπε προς αυτους Ει Πνεύμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύ- 3 
τ ]1ομη 7. 

Ίαη {ο ια κα]ναίίοη οῇ ππαπ ὮΥ α Ἠοάσθεππος, α 
1 τορατάεὰ ελα ἀοοίτίπε απά ππείλοἆς οῇ ὸοἨπ ελα 
Βαρίιςί, ν/ Πίο] επ]οίπεά τερεπίαπος απά τε[ογπιᾶ- 
Πο, απά {πε Ὀεῖηςσ Βαρπεά απίο {πε (αἶ ην οῇ πε 
{αταγο Νεδεία. τ, ἰακίησ Κύριος Ἰετε {ο ἀεποίε 
Οιγίε, νο ππαγ απάετείαπά, “' Ιπβίτασίοεά ἵπ {ια 
ἀοοίτίπο οϐ α Μοβεία,. πο, ἵπ {με ἀοοίτίπο οἱ 
οδις Οικ; {οι Αρο]]ο5 Κπονν ο)]Υ {ἶνο ἀοοίτίπο 
οΓ οὐ, Νο ΡαρίΙσες εἰς τὸν ἐρχόμενον, Ῥτεασ]εὰ 
τορθηίαποςθ, απά αππομποεά {ο οοπιῖηπσ ο) ια 
Μεορεία]: (5εο Μία. 11. 2. οοππρατεά νυν Λος 
Χἰκ, ὶ νη]]α ὮΥ ια πιογε αεοµγαίο ἔποίγιοίοπι 
ν/]]ο] Ίο τεοε]νεά {γοπι Λαπῑ]α απά Ῥτ]κοῖ]]α, πηαςί 
Ῥο απἀετείοοά ναί οῇ ιο Μεκεϊα]δμίρ ο ενα, 
παπά ν]αί Ἰε Ἠαά εη]οίπες {ο Γα1]ι κ. Ρτασἤσα, 
ἵπ οτάοτ {ο ια αἰαἰπππεπί οῇ ονετ]αξί ης κα]ναίίοῃ. 
ἨἘΥ τὸ βάπτισμα ἵ8 πιεαηΐ, ρε ΦΥΠΕΟάΟςΠΘΗ, ηιθ ἆοο- 
ἔτιπο οΓοἶη νο Βαρικέ, οἳ ννλ]ο] Ὀαρίίδηι Ίναδ ἃ 

. ρτποῖραὶ Γοαίμτο, Ἀονν 1 6 ἐπερ[ίρά πα Αρο]]ο8 
.5 τουεἰνοά (5 Ὀαρίίδιις απά αἱεο ὮΥ ἐπιστάμε- 
νος µόνον, ἴ]ιαί Ίνα Ἰαά ποί τεσοεῖνεὰ ὐιγὶκίαπ Όαρ- 
εσπι, λοιρῃ ντ. Ξοοί{ 5αρροβος8 5ο. 1 ἱ5 ᾳ6ΠοΓ- 
αἰ]γ Ῥο]ίενεὰ (ναί Ίο Ἰαά Ῥεει Ὀαρίσεά Ὦ} «οι 
ἨΙπβο]{, απά Ἠπά εἴποο ναί πιο οὐίαϊπεά βοπηο 
Κπον]οάσε ο {νο (ἀοβρε]; (νοισὴ Ίο Ἰαά πο 
νεει Ὀαρίίσεά απίο ο Γα( οἳ Οτῖκί. Της, 
Ἰονενοτ, Ιπγο]νος ππασοἩ Ἱππρτοῦαδ](γ.  Τι5που]ά 
τα(]γεί 8θεπα {αί Ἠο Ἰναὰ Όδεσι Ὀαρηζεά πο ἴοπο 
Λο[ογε ὮΥ οπ8 ο) ομπ)5 ἀῑδοίρ]εδ; απᾶ, ἵπ 5Ἰοτί, 
να5 Ῥοσοπιθ οπηθ οῇ {ιο 5οοί οἱ πα «ομαππίίες, 
νήσο] οχἰδίοὰ αὐουί ἐπὶ ροτῖσά, απά οἩ νλΙςἩ 98ος 
Το ππαππ)ς Τπίτοςά, ἴο πο (πο8ρε] οὗ Βί. ολη. 
᾿Ακριβῶς Ἰαβ8 το[ετοησο, ποί {ο ἴνο ἀοοιγίπε, Όαϊ ἴο 
Όλα ψιαππεγ ο) ἐρασλιίπς ἴέ, ΠΠΙΕΙΥ, 48 οχαοί]γ π8 
Ίο Κουν Ίου. Τις (λογο νν]]] Ίο πο οσσπδίοη {ο 
τοσᾶ, νι Ῥηθτ]ουΚκ, Ἀπατίκ]., απά Ἰλακεί, οὐκ 
ἀκριῤῶς. Τ]εγ αἀάπεος, ἰπάθθά, α ῥᾳβ8ασς οΓ 
ΑίΠΘΠΦΡΗΒ, Ρ. 9]. αἱ απ οχατηρ]ο οἳ α αἰπη]]αγ οπη]β- 
βίο οϐ 1ο ποσαίἶνο ρατῖ]ο]α, νετ ἴἶνο πΘΟΚ5 οἳ 
β]ιε]]-βα] ατο φαὶὰ {ο Ὦο ὀνσκατέργαστοι ' διὸ τοῖς 
ἀσθενοῖσι τὸν στόµαχον οἰκεῖοι. Βυμϊῖ ἴετο ἴῖ ἵΒ 
Ὀδίίετ ἴο τοιὰ ἀνοικεῖοι, 8ἶποςῬ νο αν παὶρηῖ οπδί]γ 
νο αὐβοτρεά ὮΥ ἴἶνο ον ρτοσοθάἴημ. Ἔ]εο ννοτὰᾷ ος- 
ουσ5 ἵη μοοὰ α{οΓ5, οβροςἶα]]γ έε ἰαίεγ 0ΠΕ8. 

96. παῤῥησιάζεσθαι,] 'Τηϊ8 πιαγ Ἠανο το[ετοηοθ 
πο οΠΙΥ {ο Ἰής ἀθεοαπίίηπᾳ οἩ νο ποσοβαῖίγ οΓ το- 
Ροπίαπος απ το[οτππαίοη, Ὀαί {ο Ἠή8 .. Ροϊπῖ- 
πρ ου ΠΙΑΠΥ οΓΓΟΓΝ ἵπ ο αφαα] πιοάςο οἱ απάετ- 
βίαπά(πςσ ἴἶνο Βοτίρίητος, οπροοἰα]]ν νο Ῥτορῃο- 
οἶθα. 18, [τοπι Ἠϊβ στοπί Κπον]οάμο οἳ νο 
κό. «κκ Ίο ννου]ά Όο απα]βοά {ο ἀο, απά παἰσΏξ 
αροακ αὐοταὐνε]γ. 

2Τ. προτρεψάµενοι.] Ἐκλοτίπα Ἰπι [ίο οτε 
Ιπίο εβεοί 8 τοφο]νε]. 

---συνεβάλετο --- χάριτος.] Τϊ 19 Ρ]αΐη ναί συνεῷ. 
πηυδί τηθαῃ, “ οοπίτραίεά [ίο Ίνα ερὶγαα] αάναῃ- 
ίασο ο{].”.  Βυαΐ οἨ {πε δεηκε απἀ οομείτας(]οῦ οΓ 
διὰ τῆς χάριτος Οοπιππιεηίαίοτ ατα ποῖ αστοεά; 
8οΠΠ6, α5 Εΐψο. απἀ ἨΗατηπη., οοηδίτυῖπσ Ττ ντ 
τοῖς πεπιστευκόσι ; Ο1]γετς, παπά Γπάεεά αἱπιορί αἲ] ελθ 
υορί Εκροβίίοτς, (ἰορείμετ ντ] (νο Ῥεεε]μ, Ἁνγτ- 
ἴας), ΥΙΟ συνεβάλετο. Το Ἰατίετ ππει]οᾷ 86ΕΠΙ8 
Γατ ρτο/[εταῦ]α; Γογίο σοηβίτιε 1 ν/]]ι τοῖς πεπιστευ- 
κόσι ποῖ ἃ Πε]ο οπιὔαγγαςδε» ἴηε βεπίεπεε: απά πο 
βΙσ] Ῥ]ταβε 38 πιστεύειν διὰ τῆς χάρ. εεενν]ετε ος- 
ουτς Ιπ Βοπρίητο. Νο (ο ππεπίιοῃ Οναί χο εεη9ο 
Όντας ατὶεῖηςσ ννου]ά ο Πεγε Η]ο εααῦ]ε: νηεγθ- 
ας ἴέ παὶρ]ή ὃς εχρεοίε ἴμαί κοππειίης αλοι]ά νο 
εαἱά οΓ ἴ]ιε εερεείαῖ σταςε ο/ (οά Ρεῖης απΠοτάεὰ {ο 
οπθ6 8ο Ζεα]οις ἵπ ρτεαο]ήησ Όνε (οερεΙ. Τ]ηο 
(ταπεροβί{]οῃ 15 Ὁγ πο ππεπης Ἠαγδίς απά, ννο πΙαΥ 
8αρροβ6, Ίνας5 Ἰετο πἀορίεά ἴνεσπαφα [νο ννογτάφ 
οοι]άἀ πο νε] Ίνανε Όεεπ Ἱπίτοάποθά Ὀείννεεπ 
συνεβάλετο απᾶ 1 ἀαΐῑνε, εκρεοἰα]]γ 38 πολὺ νναβ 
αἱκο ἰπίθγροξοά. ἜΤ]νε οπηϊκείοη ΟΓ διὰ τῆς χάριτος 
1π {πο Ο0οἆ. 0απί,, Όιε Ὑαἱμ., απά 5οππο Ἐαμετε, 
ΒΘΟΠΙΒ ποί {ο Ἠανο Όδει (α8 Ὀτ, (Ἴατκο Ἱπιασίπες 
[τοπα αοεἰάεπἰ, Ὀαῖ Γτοπι ἀεσίσπ, ἵπ οτάετ Όνης ε[- 
Γοσίαα]]γ {ο γεπισουε νε Ἰατεμηςςς ἵπ ααθείίοη. 
ιο ααοκίίοπ, Ἠοννονοτ, 18, Ὑ]ναί 9 ἴἶνο δεπεεῦ 
Ῥοζα, «απθγ., Ἠαρμςε!, οι. Ἠοδεππ., απά 
Ηείηγ., ἴπκε τῆς χάριτος ἴο ΊηθαΠ ὅγαοε οί ἀἰο[ίοπ 
απιά πιαήπετ, 38 ἵπ Ἰακε ἵν. 23. τοῖς λόγοις τῆς χάρι- 
τος. Βυιῖ Ολαῖ 5εη56 ννου]ά Ίεγε νο ποῖ Ἱπιροτίαπί 
εποισ]ι, απά {κ τοῦ λόγου Ὑνοι]ὰ ο Ππάίδρεηρα- 
Ρο, Τ]ογο οαπ Ὁς πο ἀοιαῦί Ενα τῆς χῴρ. 15 Γος 
τῆς χάρ. τοῦ Θεοῦ, ἃ ΡΏΓΗΦΘ 8ο ΓΠοφυεηῖ, ἴἶναί 8οΠΠ6- 
Ππιθς τοῦ Θεοῦ 19 ἀἱκρεπβοά νι. ο Ῥοπι. χι, 3. 
διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης. 39ο χ. 6. χν. 10. απιὰ 
οάροσἰήην Ῥοπῃ. ν. 1Τ. οἱ τὴν περισσείαν τῆς τος 
λαμβάνοντες. ἨΝΊΘΤΟ τοῦ Θεοῦ πιεί ο εαρρ]ιεὰ. 
Απά 8ο αἲ χὶκ. Ὁ. τὴν ὑδὸν 18 ΓοΥ τὴν ὁδὸν τοῦ 
Κυρίου. 

ΧΙΧ. Ἱ. τὰ ἀνωτερικὰ μέρη] “'Όνο πρροτ απ 
Ἰπ]απά τοσίοπα, παπιε]γ, Ῥητγρῖα απά (α]αία. 
Ώθ6 ΠΙΥ Νοῖο ον Τηηογά, 1. Τ. 

---µαθητάς.] ΛΙπηΥ τοσυθηί 0 οπιπιοπίαίοτς Οήπκ 
Όναί ΌἼλοθο Ροἵβοη» Ἠογο οπ]ν Ὀο]ίθνοτς ἵπ α Μεβ- 
βίαἩ, απά Γο]]ονγετς οΓ 1 οἶνη πο Βαρίϊε. Βυι επικ 
Όνου οσο] ποῖ Ίναγο Όσο Οιγίψ/)ς ἀῑκεῖρ]ος αἲ αἲ]. 
Ἠεείάος Ῥαἱ αἆάτοδδος (ποια ας ΤΓ Λαρείσοα ἵπ Όνα 
ΠΑΠΠΟ ΟΡ «ενα; Νήσο] αἲ {αεί Ἱπορ]ϊος ἴμαί 6Υ 
πηνδῖ Ἠανο ραὈ]1ο]γ ργοΓς. ο Γη ἴ]] Τη φας Οτίατ. 
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σωντες; οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν -ᾱλλ᾽ 

πο ΑΟΤ5 ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 9--- 19. ὅδ9 

3 ς/ ιά 

οὐδὲ εἰ Ινεῦμα ἅγιόν ἐστιν 
3 .. 3 . 9 3 . : ὃ ἠκούσαμεν. εἶπέ τε πρὸς αὐτούς' Εὶς τὶ οὖν ἐβαπτίσθητε,; οἱ δὲ 

5 Μαι. 8. 11. 3 ’ -- ο - ἀ 3 1 

4 εἶπον Εὶς τὸ Ἰωάννου ῥάπτισμα. Εἶπε δὲ Παῦλος Ἰωάννης μὲν Μι. ἀ, 8. 
Ίωυκε 8. 16. ή αι , ” - . 3 ᾽ η ’ 3 

ἐβαπτισε βάπτισμα µετανοίας, τῷ λαῷ λέγων, εἰς τὸν ἐρχόμενον µετ 1ο] 1.56. 
... ο’ , ο , α . 3 . 2 ’ 

ὅ αυτον ἵνα πιστεύσωσι ' τουτεστιν εις τον Ἀριστον ἸΊησουν. «ἁπκουσαν- 
’ - 32 υ1 , 

θτες δὲ ἐθαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. ! καὶ, ἐπιθέν-ά 
3 ο - , ᾽ ω ει . . . «ο β . 

τος αυτοῖς του Ἴαυλου τας χεῖρας, ἠλῶε το ΙΠνεύμα το ἅγιον ἐπ -- 
3 Ἅ κ) 

Ἰ αὐτοὺς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον. σαν δὲ οἳ πάντες ἄν- 

8 δρες ὡσεὶ δεκαδύο. Ἐϊσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγἠν, ἐπαῤῥησιάδετο, 

ἐπὶ µῆνας τρεῖς διαλεγόµενος καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ. 
νά ΄ 3 3 ” 

9 Θεοῦ. "Ὡς δέ τινες ἐσκληθύνοντο καὶ ἠπείθουν, κακολογοῦντες τὴν 2 Τίΐπ, 1. 15. 

.. 2 3 3 2 ο. 3 

ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἄπ αὐτῶν ἀφώρισε τοὺς μαθητὰς, 
3 . ιν 4 10 καθ ἡμέραν διαλεγόµενος ἐν τῇ σχολῇ Ἰυράννου τινός. ᾿ Τοῦτο δὲ 

/ ΄ ιο) 2 ] . 

ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ασίαν ἀκοῦ- 

11 σαι τὸν λόγον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, Ιουδαίους τε καὶ Ἕλληνας, 3 «4υνά- α Μακ 16.30. 
8αρτα 14, ὃ, 

µεις τε οὐ τὰς τυχούσας ἐποίει ὃ Θεὺς διὰ τῶν χειρῶν Παύλου 
[) 3 -” .᾿ 3 - 3 . 

19 7 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ 5335135. 15. 
” 3 ’ 3 3 δ . 

σουδάρια ἢ σιµικίνθια, καὶ ἁπαλλάσσεσθαι ἄπ᾿ αὐτῶν τὰς νόσους, τά 

Τ{ «ποπ]ά 56επα ἐπαί {ης πιεη Ἠαά ῬθεἨ, 5οπιθ ἴἶπιε 
ὑυείοτε, Ὀαρίίπεά Ὀγ 5οππε οἱ «Ἰο/ιπ) ἀἰφεῖμίες, Ὀνί 
Ἠπά Ὀθεῃ ποί Ίοπρ αἱ Ερῃεξαβ; επ, Ῥατί]γ ὉΥ 
πιεαπ8 οἳ Αροϊ]ος, απά ρατί]γ οἱ Ααπῑῑα, ἴΠπεΥ Ὀθ- 
σαΠπ8 οοπγῖποςά οἱ ἴἶπε ἵταί]ῃ οἱ 0ιο (Ητίκίατ τε]]- 
βίο (απά Ίνετε ἀῑδοῖρ]ες οἳ Αα πἴ]α)Σ πουσ] ΓπεΥ 
νγετθ ποῖ γοί (οτοασΒ]γ αοαπαϊπίεά νηἩ 15 ἆος- 
πίπθς, ποτ Ἰαά γεί Ὀεεῃ Γογπια]]γ Ραρίσεά. 

9. εἶπε πρὸς αὐτούς' Εὶ ὅτο.] Ἠετε (45 ποίῖ πΠ- 
(πεαιιεπί]γ ἵπ ἰπίεττοσαίνθ βεηίεηοθς Ἠθτα ἴ]θ 
νιοτάς ος απγ βρεαΚκεΓ ατε τεοοτάεά), ἴπετο 18 α 
Ρ]επάϊπσ ο να ογα(ίο ἀῑτθοία απά Ιπά]τεοία, α. ᾱ. 
Ηο αεκεά νπείπετ 4νεγ Ἰιαά τεσεϊνεά, ---απά Ἰ6 
αεκοά ΌΊνεπι βαγίπᾳ, Ἠανο Υε τεοείνεὰ Ί 

--- ἀλλ᾽ οὐδὲ ---ἠκούσαμεν.] λαδ, ποσοτάῖπςσ ἴο 
Όντο εεηςε αβείσπεά Ὁγ ος οΟΠΙΠΠΟΠ Ὑεγδίοη, Ὑοι]ά 
ἱπιρ]γ επο] ἴσποταπος ᾳ8, εΥεΠ ΟΠ ἴπθ μαμριρίου 
Όντας πο πιεῃ ννετο οπἵγ «ο]αππίίες, νγου]ά Ὄο ἵῃ- 
ετεδ(ρ]ε. Βπί Ιπάεεά 1 ἵδ απἰῖο ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ {ο 
β0 ἱπίετρτείς [οι Οτοας, Βρ. Ῥεατος, απά οίπετβ 
Ἰαγο ρτονεά, Ὠναί ῥιόόμενον, Οἵ λαμβανόμενον Τη 
νο εαρρ]εὰ αἲ ἐστι" ππεπηίησ Οναί Όνογ Ἰναά πο 
Ἡεατά ννοίχοτ ενα ΗοΙΥ Βρίτ ν/αβ ἱππρατίος --- ος, 
π5 Βογπεπη. 6χρτορεθς, (ο Γι] 86ηΠ56, Ταπίαπι 
αὔσει, ἆτο., κο αἲ ον ΥΠ. 99. οὕπω γὰρ ἦν Πνεῦμα 
ων πῃοτο οςτ Ὑοτείοη νοτγ ΡτορεΓΙΥ ΕπρΡΓΕΦΦΕΒ 

ο διῤύμενον. ἵπ οι ραββασοΝ (ιο οχ{γασγάΐπα 
ἴπβαθποςς οἱ Όνο ΗοἱΥ δρίίι πιηκί νο απἀετείοος, 

3, εἰ τί] 88, θάπτισµα. ὨΕἰς Ἡετα, απᾶά οβΏρῃ, 
ἀσεα ποῖ ἀεποῖο ϱΓρο.ε, 48 ππορί ΟοπηππεΠ{α{οτ8 
κπρ : Όας εἷς ντι νο Λσοσις. 18 ρα {ος ἐν ΤΟΥ] 
μηνα η ΐνα, πα η ΓοΓΠΙς οἱ ν/οατίῃᾳ, ο. στ. Ναι, 
ν. 30. εἷς ΄Ἱεροσόλυμα, νήσο] {9 ]ηβί τ ({οἱ]ον/οὰ 
ῦγ ὁμνύτιν ἐν τῇ γη. Ν 

4. βάτγ. µετανοίας] ππθαπίπα, “'α Ῥαρείβπη νι λήοἩ 
ρου πά Όνοχα ν]νο από εγνγοπί 1 {ο τοροπίαπος, τοί- 
οτπασῃ, απ ραγί εν ο (ο, 86ο κ. 24. παπά Νοίο, 
Τουτέστιν, εἷν τὸν Χ. Ἰ. ατο νο ννοτᾷν ο ιο 4ροι- 
5, Όταν Ἱπεροτήπα, "Νο Ενα Μονιία νν ποια 
1οἶνη ουπᾶ γου {ο νιοταήρ τν «ρω, Νο ἆουνε 
Ραπἳ ρεοσςοθρὰ ἕο οπ]πτπο ο Όιο ογίάσποςρ {ΓΟΓ 
εν Μον) οὗ σα, απἀ {ο ροίπί ουί νο 
-- τό γοἨμίση, απά {ν ἀοσίτίπον. 

ϐ6. ἐλάλουν --- προεφ.] Οοπίτατγ {ο ιο ορίπίοπ 
ο{ ΠΙαΠΥ τοσεπί (οπηππθηίαίογς, Ι παδί ππαϊπίαίη 
Ώιε 8εῃ5ε {ο Ῥ6, ΄« ΕΥ 5ρακο πα [{οτεῖση] 
ίοηριε5, απᾶά α5οἆ {πεί σΙ[ῖ 1Π {ο οχοτοῖςε οΓ {πε 
προφητεία, οἵ ἱπδρίτεά {εασλίπσ απά Ρτεασλίπσ. Τί 
15 Ρ]αΐη ναί γλώσσαις Ἀετο ἶ5 {ο ἑτέραις γλώσσαις, 
5 Ιπ ιο Ἰκπάτεὰ Ῥαδδασο οΓ Αοῖς Π. 4. ἤρζαντο λα- 
λεῖν ἑτέραις γλώσσαις, Ἀ]ετε 966 Νοίθ. Ἰηε πια 
οὔβετνε α εἰἴπιαα ; προφητεία Ῥεῖπσ α Ἠίσ]ετ σἱ 
Ώλαῃ λαλεῖν γλώσσαις. , Ῥο 1 (91. χἰν. ὄ. μείζων γὰρ 
ὃ προφητεύων ἢ ὃ λαλῶν γλώσσαις. 

9). ἐσκληρ. καὶ ἠπείθουν.] ΑΔ οτί ο Ηεπάίαάγς; 
« οψοφς τθ[αςεά {ο γΙε]ά οτεἀάςηοο.”. 9ο Εο- 
118. Χχχ. 1]. µήποτε σκληρυνθεὶς ἀπειθήσῃ σοι. 368 
8ἱ5ο ΡΕ. χοῖν. 8. απά Ηεὺ. Π1, 8. ᾽Αποστὰς Πιὰδί Ὁςθ 
απἀετείοοά οἳ βεραταίίοη {τοπα {ιο ΒΥΠασοραθ απἀ 
οπατο] οοπΙΙΙΙΠΙΟΠ, απἀ Ρρτοαςλίηρ ϱἱβδεν]ετο. 
96ο Νοίε οἩ κ. . 

---ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου τ.] ὙΝ]ναί δονὲ οἳ α 
βοποο! δν, να, Ῥ]ρ]1οαὶ Οτιήσς ατο ποί αι]ίε 
αστοσά. Τσ], .... ἨΗππηνα.,, Ὠοάάτ., απά 
μυ βρροβο Ιί {ο Ἠανο Όθεπ α Ἰῑπά οὗ Βεί/ι- 
ΜΙάγακο]ι ος Πλύυπίη Πα, ἀεείσπεὰ {οτ τοπάίπς 
Οιοο]οσῖσα] ΙθοίατθΒ. Ο{Π6ΓΒ, 48 Ῥοπγςς, ΠΟΒΕΠΙΗ., 
απά Καπ, Οπ]ς Π να α- Ῥ/ηοδορλίσαί {εοίμγε- 
γοσπε, απὰ Ὠιαί Έγταππις ννας α τηοῖογἰοίση, ΟΥ 
βορµ!εέ, ΤΓ ιο (οτπιογ οοη]οοίατο Ὦο οοττοοῖ, Ἰθ 
να Ῥτοῦαβ]γ α οοπγοτίοᾷ ον; ἵΓ Όιο Ιαΐίοτ, α 
οοπνοτίοᾷ οπ]ο. ἸΤἨηγαπης ννας ἃ πο ΠΠΟΟΠΙ- 
ΠΠΟΠ ΠΛΠΛΕ, απβνγοτίηρ {ο ους Απο. 

10, πάντας] Τηϊ8 πιαη Ὦο ἴακοπ, ΥΣ ΠΙΗΥ 
Οοπαπιοπίαίοτ, ἵπ α αμα βοὰ 9οη8ο; Ὀαί Όιοτο 
γας πο α οοπείπηέ Ἱπῃακ οῇ ΡοτβοπΒ {ο Επί οΠῃ- 
Ροτίαπη απά οαρ](α] οὗ Ακία Μίπου, ελαῖ ποτο οσο] 
ποί Ὦο ΠΙΑΠΥ Ππάϊνιάπα]ς ας Ἠπά Ἰνοστά, αἲ Ἰοπβί 
ΡΥ ιο τοροτέ οῇ οἵλενη, οῇ ιο ἀοοίτίπος ο{ Ο)γίς- 
ἠαπί(γ, ἨὮΥ ̓ Ασίαν ἵ8 ΠποπΗΙ ἴἶνο ρτονίπος ΟΡ νν]ήσο]ι 
Ερ]νονας να Πποτο Ππποδίαιο]γ νο οπρί{α], απιά 
ποατ]γ οοττοβροπά(ηῃ {ο Όνο αποϊοπί Τομ], 

13. σοηδάρια.] Ἀσο Τμικο χἰκ, 90. Σιμικίνθια, 
(γοπι νο Γη κοπησίποίπε, απ να] [-ρίτά]α, ος ϱατ 
πιο, “-- ος αργό. 

΄ 
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’ . ᾽ . 2 2 Λα  μ- , . 

τε πνεύματα τα πονηρα ἐξέρχεσθαι απ αὐτῶν. πεχείρησαν δέ τινες 18 
3 ᾿ - . 3 ΄ 25 - 3 ΄”. ᾿ ”, 

απὀ τῶν περιερχοµένων Ιουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας 

τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, λέγοντες" ὉΟρ- 

κίζοµεν ἡμᾶς τὸν Ιησοῦν ὃν ὁ Παῦλος κηρύσσει. Ησαν δέ τινες υἱοὶ 14 
- .] . . - - . . ω 

3Σκευᾶ Ιουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ, οἵ τοῦτο ποιοῦντες. ᾽Αποκριθ ἐν δὲ το 16 
- . . . 3 .. ΄ . -- 

πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπε' ΊΤὸν Ἰησοῦν γινώσκω, καὶ τὸν Παῦλον ἐπί- 

σταµαι ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; Καὶ ἐφαλλόμενος ἐπ᾽ αὐτοὺς ὃ ἄνθρω- 16 
ξ τσ |) ” - 

πος ἐν ᾧ ην τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὀὸν, καὶ κατακυριεύσας αὐτῶν, ἴσχυσε 
2 .. ” 5!’ ΄ ’ - α 

κατ αὐτῶν, ὥστε }υμνοὺς καὶ τετραυµατισµέγους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ 

οἴκου ἐκείνου. Τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν ᾿πᾶσιν, Ἰουδαίοις τε καὶ 11 

Ἕλλησι, τοῖς κατοικοῦσι τὴν Ἔφεσον" καὶ ἐπέπεσε φόβος ἐπὶ πάντας 
: Μαιι. 8. 6. αὐτοὺς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 3" Πολλοί τε τῶν 18 

’ ”. Γ ’ 9 3 η 3 15 

πεπιστευκοτων Ίρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ αγαγγέλλοντες τᾶς πράξεις 
ρα ο) 5 9 π ” . Π Ε ’ ΄ ᾿ Γ 

αὐτῶν. Ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων, συνενέγκαντες τὰς βί- 19 
θλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων ' καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμᾶς αὐτῶν, 

α ἴρα. 55. 1. 
ε8πρτα ϐ6. 7. 
ἄ ὼ 4. 

Ὦ Βηρτα 18. 91, 
Ῥοπι. 15. 25. 
αἱ. 2. 1. 

Κυρίου ηὔξανε καὶ ἴσχυεν. 

ο8αρτα 19.5. 
Ῥοπῃ, 16. 29. 
2 Τΐπι, 4. 20. 

ἀ 20οτ. 1. 8. 

19. περιεχ.] ῴθο Νοίο οἩ ἵν. 7. Βαο]Ἡ ρετ- 
8οΠ8 Ίνοτο οα]]οά Ὦγ ένο Ωτεεκς ἀγύρται, παπά ὮΥ 
Όἶια Τ,αἶπβ οἰγομίαίογος. ΤΠΕΥ ννοτθ α Κῑπά ο πἹθῃ 
νγ]ιο (11κα οιγ {τανο]]ῖπςσ 4παςΚΒ, οτ ππουπ{εῦαπΚα, 
ΟΥ 6ΟΠ]ΗΤΟΓΒ,) Ρτείοπάοἆ {ο οπτο ν]ο]οπί ἀῑδοτάετς 
Ῥογοπά {ο ϱΚΙΙΙ ο) ἴο Ρ]γείοίαπ, απά 6νεπ {ο 
οαδί οι ἀον]]ς: απἀ αἲ] Οί νν τί] ἠιο 19ο οἳ οοἵ- 
{αΐπ ἹποαπίαίΙοης, ο: «Ἠαγπας πππάθ οὔεοίίνο, ρατί- 
ΙΥ Ὁγ αἀπηιπἰείοτίησ ορτίαϊπ Ῥουοατ[α] πιΘάΙοΙΠΘΒ, 
απά ρατί]γ ὉΥ είτοπβ]γ ορεταίίπσ οἩ {ο Ἱππασίπα- 
Πο. 

14. τινες] Της πααςδέ ὃς οοπβίταθά γη] ἑπτὰ, 
668ΟΠΊΘ ΒΕνΘΠ ΡΟΓΒΟΠΕ, Ξ0Π8 ΟΓ Ώσοθνα.. Ό6ς χαχΙ]. 
20. απά Τπασγα. 1. 11. να. 97. 

15. τὸν ᾿Ιησοῦν γινώσκω --- τίνες ἐστέτ] α. ᾱ. “ἵ 
τουορπίζο ιο απἰπογίίγ οἳ ᾗοθαβ ανά Ρα], Όατ 
γοιΓς Τ κανουν.  Ἠλοίδ. οοππρατος Ποπ Ίδσι5 
σὺ δὲ τίς εἶ; οὐ γινώσκω σε. 

16. ἐφαλλόμενος.] ΤἨϊ8 15ο οΓ ἶνο νΥοτὰ (σον 1 ο]ι 
18 Ὦγ α Ππθίαρ]ιος ἴακοη [γοπα νὰ απἰπιαἰς) Ί5τατο, 
παπά ποί οχοπιρ]βεά Ὦγ νο Οοπιπιοπίαίοτ». Ἰ 
Ἰανο, ἨΟνΘΝΟΣ, 1η Ἠδοθης, ΒΥΠΟΡ., αἀάπορά 8ου- 
οτα] οχαπιρ]ος {Γοπα Ἠοππος. 

---κατακυρ. αὐτῶν, ἴσχ. κατ) α.] Αἰπιοδί αἲ Οοπι- 
πηθηία{οτς Γογ χο Ἰη5ί οσπίατΥ ατα οἆ {π ἰακίησ 
ἴσχυσε κατ᾿ αὐτῶν ἵο ἀοποίο “ οχετοῖοᾷ {οτος ουογ 
Όνοια ΡΥ πια τοσίίπςσ Όνοπα,) αἱ ἵπ ικα. χὶκ. 90. 
Ῥυϊ Π ππαγ ροτ]αρς Ὦο τοσατὰσά π8 α 5οοπη]ησ]ιγ 
Ριεοπαβίίο, γεί νετν εἰσπ]βοαπί οχρτθβείος, ἵπι- 
οτίΐηᾳ ΠΊΟΓΟ ἔ]ναη οἴεον ἔστπα γνου]ἆ ΠΊθΚΠ 4ἱοΠ6. 
Ίσχυσε κατὰ 15 Γογ κατίσχυσε. Τυμνοὺς πινβί Ὃο 
ακοῃ ἵπ α απαἡβοά 8οη.ο, α5 ἵπ 0Π6 ο ος ΟΝΠ 
1άἱ0Π18. 

18. ἐζομολ. καὶ ἄναγγ.] Τϊο οχρτοβεῖοπ8 αγο 
ποατ]ν ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΠΕ, παπά ἀοποίο Γππκ απᾶ οροἩ 
οοπ{οβείοἩ, ΥΠ α πατταίοή οϐ αἲ] οἰτοαπηβίαπςθα. 

καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε " Οὕτω κατὰ κράτος ὁ λόγος τοῦ 30 

ΡΩΣ δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύµατι, διελ- 5ἱ 

θὼν τὴν Ἰακεδονίαν καὶ 4χαΐαν πορεύεσθαι εἲς Ἱερουσαλὴμ, επών. 
Ὅτι μετὰ τὸ γενέσθαι µε ἐκεῖ, δεῖ µε καὶ Ῥώμην ἰδεν. Ὁ᾽Αποστείλας 39 

δὲ εἰς τὴν ἸΜακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ 
Ἔραστο», αὐτὸς ἐπέσχε χρόνον εἰς τὴν ᾿Ασίαν. Ἱ Ἰγένετο δὲ κατὰ τὸν 39 

ΒΥ νο πράξεις ατα οβροεἶπ]]γ πιθαπί πιασίοα) ρτας- 
ἄσθς, ἴουσῃ αἷεο Ιπο]υδίπς εἶπβ οἳ ευε ἡ 

1). τὰ περίεργα.] ὮΠερίεργος, 35 αρρ]ιεά {ο Ρετ- 
80Π8, δἰσπίῇας πὺπες φεοµίις, πιαἰο οωγίοφας; απὰ 
Ἰεπος, 35 αρρ]ϊθά (ο Ὠήπρα, «ρεγυασιαις, Ὁαπς. 
Τ]νης 1 ννας αεεὰ {ο ἀεποῖο νο “' εωρεγκεἶσις 
ναη](1ος  οῇ πιαρίςς ἃ 5οπςο οσσουττίης Ὀου]ι π νο 
Βοτὶρίηταὶ απάἀ (]αβείσα] νυτῖίετα, Θεε Ἠεο. ΘΥῃ 
Τ]ιο Λοοάν Ἰνετο πποποπθά ννοτο, πο ἀουδί, ἵτθι- 
έἶδος οἨ ππασίο ς 516] π8 ἴἼοφο ΟΡ πηϊάοστας, απά 
ΑΦΙΤΑΠΙΡΞΥΟΜΙΦ οἩ. νο Ἰπίοτργείαίοπ οἱ ἆγθαπῃς, 
ο... νας {πο οἨίαῇ γοβοτί οὗ νο ΡΓΟΓΕΒΦΟΓΒ 
ος Όνε Ῥ]ασκ ατῖ, νο ἆτονν πρ νν]αί ατο οπ]]εὰ ἵπ 
Όνο Ο]αβείσα] νντίοτ ᾿Ἐφέσια γράµματας ΝΠΙΟἨ 
ν/θγο βογο]]ς οῇ ρατολπιθηί Ιπκοτιῦθά γην οργίαίῃ 
Γοτπια]α», απά Ὀουπά {ο ο Ῥοάγ, Ὀείπςσ αεεὰ π8 
απιηιείς. 366 πιοτο ἵπ ἃα ἨΠϊβερτίαίον οὗ ο. ο, 
Οτι]οῦ, αἲ ρ. 08. 5οαα. Ὑοἱ. κ]. οἳ νο ΟτΙοί 
Ῥποτί, ΟΓροτπἰοίους Όσοκα οί υ]1οἳγ Όατης, 
βονογα] οχαπιρ]θς ατα αάάποσά ὃν Ἰλ]οις. 

---ἀργυρίου.] ἨΝ Ίνα ἁὐπα οὗ εἴ]νοτ οοἵπ 18 Ἰθτο 
πηθαηί ---- οῖ]νοτ νο εἴ]νοτ εἸλοκο] οτ ἴἶνο ἀγαςλπι 
---σαπποί ὢο ἀείογπιίπεά. Τ]ο ἰαίίζετ 18 Ί1ο πποτθ 
τρ ορίπίοη. μας : 

.. κατὰ κ Ὄτ ρῶς, επ{γεπιε]η. ᾿Ἰσχύειν 
ἴ8 ννο]] δν Ὦγ βοίους, έπη επφογιή. 

9]. ἴθετο ἐν τῷ πν.] “' εἰααῖί αριἀ κα, τοφο]νοά 
ἵπ Ἰής παἰπά.” ο Ῥθκὲ Οοπηπηθηίαίογς ἠανο Όθςη 
Ίος αρτοοά ἴπ αεεὶσηίησ ή 5θηφθ, ἵπ ργε/οτεποθ 
(ο ην. Όνο ον το Όνο "ν ́  ] «Αγ 

. ἐπέσχε χρόνον.] ᾿Επέχειν αἱσπίῇος, 1. ἵο 
[ο απ π ἴω, ππὰ κε γνό. ἰο, δίαη; παπά Ἰ18 
α τοβοοῖοὰ [οτου Ὦν πο ο)1ρ. οἩ ἑαυτόν. ἵπ Όνο 
«οηαο ο α/αη, 1 οσσυγς ο ]νοτ αοἰθιοιά, οἳ (18 οτε) 
πού Όνο πἀφίίοη ο απ Αοσικαννθ (ἀοροπάίης ος 
κατὰ), ἀεποῖίπῃᾳ ἀπταίίοπ οὗ ᾖπιο. 
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91 ν » ο ’ 3 ολ{ Ν .. οδ ώ 

ΚαἱΙ0Ο) εχείΥΟΝ ταφαχος ουὐκ ολίγος πεοι της οὐου. 

σοσ 

ϐ 4ημήτριος γάρ Ἡ.. 

ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς ᾽ρτέμιδος, παρείχετο τοῖς 
η Ε] { 3 32 / . εν ῃ Δ λ λ 

26 τεχνιταις εργασιαν ους ολίγην ους συναθροίσας, και τους περι τα 

« 3 ΄ σ α. 8 μυ 5/ . , - . Π 

τοιαῦτα ἐργατας, εἶπεν ᾿ἄνδρες, ἐπίστασθε Οτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας 
ς 3 , ς - 3 

96 η ευπορία ημων ἐστι ᾽ {τὰ ν λαό .. ο ΄ 3 ! ΕΡεα]. 115. 4, και Φεωρσῖτε καὶ ακουετε οτι ου µογον Έφε ο. 

σου, ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς Ασίας ὃ Παῦλος οὗτος πείσας µετέστησεν 
2; 5/ Ρ] » 

51 ἱκανὸν Όχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶ Οεοὶ οἳ διὰ χειρῶν γινόμενοι. Οὐ 
’ 4 - ’ εω ι ’ 3 .] ἃ 3 ω 3 η 

µόνον δὲ τοῦτο κιγδυγεύει ηαῖν τὸ µέρος εἲς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, αλλὰ 

καὶ τὸ τῆς μεγάλης Θεᾶς ᾽Αρτέμιδος ἱερὸν εἲς οὐδὲν λογισθῆναι, μέλ- 

λειν δὲ καὶ καθαιρεῖσθαι τὴν µεγαλειόΐητα αὐτῆς, ἣν ὅλη ἤ Ασία καὶ 

95 ἡ οἰκουμένη σέβεται. ᾽᾿Ακούσαντες δὲ, καὶ γενόµενοι πλήρεις θυμοῦ, 
90 ἔκραζον, Λλέγοντες Μεγάλη ἢ ἄρτεμις Ἐφεσίων! ὃ καὶ ἐπλήσθη. 

πόλις ὅλη συγχύσεως" ὥρμησάν τε ὑμοθυμαδὸν εἰς τὸ Φέατρον, συν- 

ς σ Τη[τα 90 4, 
1] ὰ 2τ. 9. 

0οἱ, 4. 10. 

.. 3 κ ῶ 

αρπάσαντες Γάΐον καὶ ρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήµους τοῦ ΙΠαῦ- 
- 

. ” ͵ 3 

3) Λου. Τοῦ δὲ Παύλου ῥουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, οὐκ εἴων 

31 αὐτὸν οἳ µαθηταί. 

94. ἀργυροκόπος.] ἜΤηε πνοτὰ δἰσπίῇες α 1οογζεγ 
ἐπ εἶνεγ; Ὀαῖ νυηεί]ετ ννς αγθ Ἠετε {ο απἀθτείαπά 
α εἰ/γεγαπεέ]ι, Οἵ ἃ πιαπα[αείαγεγ οὗ δπιαἰ{ οοἶπς, ἶ8 
αποετίαῖπ. ἜΤ]ε Γοτπιετ (ΠΙςἩ 15 {πε ορίηίοη ΟΓ 
Ώ1ε Ῥδεί Οοπιππεηίαίοτε) 19 να πιοτο Ῥτοῦαῦ]θ. 
Τε ναοὶ ἀργυροῖ ᾿Αρτ. 8τθ βαρροβεά {ο Ἠανθ Όθεῃ 
επια]] εἴ]νετγ πποᾶε]5 οὗ ιο Γεπιρ]ο οὗ Ὠίαπα αί 
Ἐρήεξης (οπο οΓ {πε ψγοπάετς οἳ {1 νγοτ]ά), οἵ αἲ 
Ἰεαδί οἱ ἴἶια οἰιαρεῖ, νυΏῖεἩ οοπίαϊπεἁ {ιο {απιοΙς 
είαΐαε οΓ {1ο ροάάθες. ἜΤ]εςε Ίνετε πιασο] ουσ] 
αρ, Ὀοι] {ος οκγίοδί(η (Ὀεῖπς πιεπιοτία]ς οῇ α Ῥι]ά- 
Ίηρ 5ο πιαίομ]εββ), απά Γος Ῥιγροδες ο ἀευοίίοπ (15 
ατα {ο πιοδε]ς οἱ εἶιο Βαπία Οτοοο ἂἲ Τ,οτείί{ο, ἵπ 
πιοᾷετη ππες], απά νγετο οαττ]εᾷ αΌοιί Ὦγ {τανε]- 
Ίετα οἱ οίἩμθΓβ, Ίο {ιο πιουραβίο αἰίατα ἵπ 186 
απποπσ νε Ῥοπιαῃ (α]ιο]ίος; πο πποάε] Ὀείπσ 
αἱ νναγς Ρτον]άεὰ νι α απια]] Ίππασε οὗ ιο ροὰ- 
ἆερε. οτε 15 Πε]ε ἀοαῦέ, ἴοο, ελαί ιο ἄργυρο- 
κόποι αἴκο εχεουῖοὰ Ίατρο εσἶπς τερτεκεπίίπρ Όια 
{απιρ]ε, νι να ἵπιασε οἱ Ὠίαπα, ο{ ννΠ]ο]ι 8οππθ 
Ἠανο Όεεῃ ρτεβετγεἀ. 

---παρείχετο τοῖς τεχνίταις, δεο.]  ρτοάποεᾶ τΠΙΟ] 
ραΐπ (ο, 45 Λος χν]. 10. ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρ- 
εἴχε τοῖς, δτο. ΒΥ Όνε τεχνῖται 4τε Ἰετο ἀρποίοὰ 
Όνο οἰίρΓ ννοκππεη; απά ὮΥ νο ἐργάται, ιο Ιπ[ο- 
τίοτ οἰήσθης επιρ]ογεά ἵπ πιαπα[αοατίηρ {πο τουσ]ι- 
εν νγοτ] οἳ έπθεο ροτίαθ]ο ο]αρε]β. Τὰ τοιαῦτα, 
1, 6. ΒΙΠΕΗΛΤΥ, ραηΐης, απά 5αο]Ἡ βοτί οὗ πατε 
οοππεσίεὰ νι νο Ῥαραῃ τε]ρίοῃ. 

25. { εὐπορία ἡμῶν.] Της 19 α ἵοτπῃ οῇ πιά ἁ]ο 
ων -/ ἵβ {ο Ἐν ἱπέοτρτοίοά ποοοτάἶηρ {ο 

.. ἈΒεε Νορ αργα χί. 20. 
36. πείσας µετέστησεν] “ας Ὦγ 8 ροτβιπείοηΒ 

ἄτανιπ ανίαγ. Μεβιστάναι εἱρηίβες ῬΡτοροτ]γ {ο 
μι, νο» Ῥοείοπ οὗ απγ ἠήηρ; {ο τοπἹονο ΠΠΥ 
οπο ΛΗΥ ρτοποπέ εἰπίοη: απᾶ, βριτα νε] 
(ο αΠοηπίο ΠΥ οπο)ς αποἨΏππση! {ο αποίμοτ, έ 
αἲ] νι οἩ 4επκος οκαπηρ]ος ατο πάἀ ποσά ὮΥ ην -- 
-λίγων ὅτι οκ εἰσὶ βεοὶ οἱ διὰ χ. πο) Γιο 

μον δ- - με «όν κ ο ωκνψο. η. κ Γο- 
ρατόσᾶ Πηπλμο» ο ροά α5 ιο σος {σπι- 
αἴπε,. Ἠεπες νο πιακοτη ο{ νονο ννοτο οπ]]οά 
θωποιοί. Απά οἩ Όνα τοππονα] οὗ Όνο Ίπππρον, 1ογ 

Όνα σος Ὀνοηκο]νον 1ο νο ακοή ΝΝΑΥ, 
οσον πατασερᾶ, Ιπάσσᾶ, 4ἱὰ πο προ κο 

βίος α ΓΑΠΕΥ1 γαι νο πμ ἰηταἰτοὰ ναί νο μον 

. ” 2 ” ., Ἅ. 6” ϱὰ 

Τινὲς δὲ καὶ τῶν Ασιαρχῶ», Όντες αὐτῷ φίλοι, 

ἵπ ἐς ΤΙ ΑΤΌΙΞ5Ε, απά (ιαί Ἰεπος {Π6Υ Ἱεγο 
θεῖοι, απἀ Ε]]εὰ υνϊίἩ νε Ῥγθδεπος οὗ {πο ΤΏεἱ{γ. 
ΤΠεΥ τεαᾶ!]γ αἱ]οννοά (παί (πε σος ἀῑὰ ποί πεεᾶ 
Ίπιασες ; νΥμΙοῇ, {Πεγ 5αἰᾱ, Ὑνεγε οΠΙΥ Ιηγεπίεά ἵπ 
οοπάεδοςηδίοη {ο {6 ννεακπεςθς οΓπΊἹεΠ: απά ΟΠΊΥ 
πιθαπί α5 /εῖρα, {ο ταῖςε {ιο δοιεἱ {ο Πιεαυεπ, απὰ 38 
βγπιρο]ς απά Παπάπιαϊἆς {ο Ἠε]ίσίοη. ἜΤπεγ τε- 
ρατὰθά {ο ἵππασες α5 τεργεδεπίαίῖυος οῇ {ιο σος; 
απά αφ απο] οπΗ{]εά {ο ανατγ Ποπουτ. ἘΙπα]]γ, 
Ώιεγ ππαϊπίαϊἰποά ιαί {ευ ἀῑά ποί αἀοτο ἴλο ἔπι- 
ασε», Ὀαί ΟΠΙΥ (α σος, νο, α5 ἴξ Ἡνετε, τοδ]ὰθὰ 
1π {ποπι. Ἰπ Γαο, ἴμο Ιάο]αίτίος οϐ {πο Ἠοπιίδ] 
ΟµατοἩ Ἠανο Ῥθυπ ονετ ἀε[οπάεά Ὦγ ίπεςο απἀ 
86] Ι]κο αγσαπηθη{ς: Ὑν ο] ννογο ΙΠπάἱσπαπί]Υ το- 
1εοίεά Ὦγ Ίνα ρτεαῖ (γὶδίίαπ Αρο]ορίςίς (1 ιαῖτ 
ΔΠΒΝΥΘΓ8 {ο Ο6]δας, ῬοτρῃντΥν, απά ο άΗαπ), Ὑν]νο 
ννου]ἀ, ἀοαρί]οβςα, Ίνογο 6υγ αἱῑνο ΠΟΝ, Ὃς 48 
βίΓΘΠΙΟΙ8 ΟΡΡοβοτ5 ο /κοηιΐδ]ι π5 Ιπεγ Ὑθτο 9Π08 
οἳ Ρασαπ ας. 
2. ἡμῖν τὸ µέρος.] Τ]νο 8θη8θ 56επης {ο 06, 6 (18 

οἳτ ρατί οἱ νο οοΠΙΠΟΠ οπιρ]ογπιοπί, πΐ5δ ου 
Ῥηαφίποςς. Βο πο Ἀγτ. απά Αταὺ, Ψδτβδίοηςδ. ο 
Τα. 18 (οτ νο (επίί, 

--- ἄπελε μὸν] ἀἱκσγασε, [Τοπη ἀπελέγγεσθαι, ἴο Ὦ9 
υ{{ετ]γ  οίοίο οἵ το]οοίσά, ἜΤϊο ννοτὰ οοσΙΓΒ ἴπ 
ΒΥΤΗΠΙΑΟΠΗΒ, απά ἐλεγμὸς ἵπ νο Ξερί. Ἔ]ο οοη- 
αίτησίίοη ΟΓ ή ραβκασο ἵβ βοπιοννησί αποπηα]οιςς 
απᾶ ἴ Ἠαβ (παγε[οτο Ώθοῃ {τοπίο ας οοτγαρέ, απά 
Ίχαβ Ώθοῃ {πππροτος ννἩ Ὦν Ῥοί] αποϊοπί απ πιος- 
οτη οτί{σ8. Βμί πο «πηρε 15 ΠΟΟΘΒΡΑΣΥ, ---εἶπορ 
Όνο βίγ]ο 18 ν/]ιαί { οπ]]οά ροριίαν, ππὰ πο 60Π- 
αίτπσίο 18: κινδυνείει τὸ ἱερὸν ---λογισθῆναι, τήν τε 
µεγαλειότητα αὐτῆς µέλλειν καὶ καθαιρεῖσθαι. 

93], θέατρον] ας Ὀοίπς νο ρ]ασο οὗ ραῦ]1ο τοβογί 
{ο ονοτγ Κἰπά οὗ ηβίηοκη ΟΥ ΡΙΘΠΒΗΤΟ, Συνεκδή- 
µους, (ο]]ονν (σαν ο]]ογΗ, οἳ, 18 ο λογη οχρ]αἶη, {οννηβ- 
ΠΠΦΠ, {λοβο πο Ἰπά Τε ἠνοίτ οουΠίτΥγ (οροί]νοτ 
νι π1. 

51. Ασιαρχῶν.] Ύ]νοκο ΑκίάνοΙι ννοτο ο νο 
πιο ο Όιομο αππα) πιπσἰβίγπίος, νο, ἵπ ιο 
οαµίοτη ρητί οἳ νο Ἠοπαπη Γπηρίτο, Νογο (κο 1ο 
Ἠοπιαη «1ήήκ) καροτὶπ{οπάσοπί οἱ ἠήηρν ροτία{η- 
πρ {ο το]ρίους ννοτεΠρ, νο οσ]ουγηίίοη οῇ Ίιο 
ρυμ]ΐο ρπππον, ο, Του ννοτο οπ]]οά, ποσοτά(ηᾳ 
(ο νο ψγορίπερ ΟνΟΥ νο (νου ργονίάσα, οἱ νου 
ΑλίατοἙς, Τ γεἰατοα, ΕΠΗ ΥΠΑΤΟΤΑ, ος Ἁγήατολα, 
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πέµψαντες πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἲς τὸ «Θέατρον. 
3 ε ή Άλλοι μὲν οὖν ἄλλο τε ἔκραζον Ἱ ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία συγκεχυµένη, καὶ 35 

Ἠβυρια 15. ΙΤ. οἳ πλείους οὐκ Ίδεισαν τίνος ἕνεκεν συνεληλύθεισαν. ' Ἐκ δὲ τοῦ 33 
. 3 - 3 

προβαλόντων αὐτὸν τῶν Ιουδαίων: ὁ 
δὲ ᾽αλέξωνδρος κατασείσας τὴν χεῖρα, ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήµῳ. 

Ἐ Ἠπιγνόντες δὲ ὅτι ἸΙουδαῖός ἐστι, φωνὴ ἐγένετο µία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ Ἡ 

Παν ὄχλου προεβίβασαν ᾿ἀλέξανδρον, 

ὥρας δύο κραζόντων" Μεγάλη 

ο. Τ]ο οῇ/ιοεο να οΠΙΥ {οτ α ὙΥθατ, απᾶά Ὑ/αβ 
εἰεοίίνε; α οθγίαἰπ ΠΙΠΙΌΕΤ ΟΓ Ῥογεοπς (1π Ῥτο- 
οοπβυ]ατ Αεία, {οπ) Ὀείηρ εἰοοίοά Ὁγ Ὠνε οἶμες, απᾶά 
5οηΐ {ο {οτπι α οοΠΙΠΟΠ οοαποΙ] αἱ 5οπᾳθ ρτ]ποῖρα] 
οἵίγ. ΟΗΕ Ἴνθρο ειπα Ῥτουοηπδι] αρροϊπ{εά οπε ἴο οα 
ιε Αδίατο] {ο τορί Ῥείησ Πΐς οοἸεασιςΒ, απά 
αἶδο βίγ]εὰ Αδίατο]ις: Γοτ ἴοςο νν]ιο Ἠαά Όογπο να 
ο[/ῇσο ντο α[ιογν/ατζ8 οα]]οά ΑδίατοΏς ΡΥ οουτίθςΥ. 
Απά Ἠεποο Κιίποοσὶ Οπ]κς Τί απεργία ννπεΏιετ 
πε ΑδίατοΙς Ἀεγο πποπ{]οπεᾶ ν/θτθ {ιοβο αοίπα]]γ 
ἵπ οβ]σο (ία (οαποῖ] Ὀείηςσ Πε]ά αἲ ων οἵ 
ἴποβο νν]ο /ιαά ῥεεπ κο. ἘΒπί ιο αἲτ οί πο οο0η- 
τοχί ονἰάεπ{1γ Ροίπίς {ο ια πα ; απἀ, Ιπάθεᾶ, 
Όιο πςδε οῇ νο αγέἰο[ε (ννμίσἩ, ἵπ Όνα Ἰαΐετ σᾳ5ο, 
Ὑα8 νΕΓΥ απ]]κε]Υ ἴο ανα Ὀθεῃ α9εά) ππακος 
ορτία!ίη. 

---μὴ δουναι ἑαυτὸν εἷς τὸ θέατρον.] ἵ εαπηποί 
αστεο υῃ Ὑαἱοκπ. απἀ ΚΥΡΚΕ, ἵη τερατάίπς (]5 
85 α Γογεπδίο πιος ΟΓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ, κα εἰσελθεῖν 
εἰς ὁ“ῆμον αεί Ῥε[οτθ. Ἐοτ ἴποισ] {πεγ αἀάποα 
οχαπηρ]ες οἱ (5 15ο ᾖοπι ὀοβδερβς, γεί {Ίοτο 
εἰς κίνόυνγον 18 αἀάεά. Τί εΠποι]ά ταίΠεγβοεπιίοῦΏοα 
ορμίαν Γοτπα οΓ εχρτθβδίοη, ἀεποίίπα, “' ποί {ο (τηςέ 
Πηβε][ ἵπ νο ἠιοαίτο.”. Θο Οἶσετο Ο. Ὑεττ, ΠΠ. 

19. Ῥορι]ο 5εαο οοτοης οαίιγιωπ,. 'ΤΓΗΙΒ, ἴπθτε- 
Γοτα, πιαγ ο οοηρἰἀετεά οπε οῇ ο Πιαπίσπιν ἵπ 
»ί, Το. 

90. ᾿Τηϊ8 νεγεο Ίπνο]νος πο Πα οὐβδουτίίγ 
ατί]γ {Γοπι {χο ννοτάς Ἠετο οσσυττίΠςσ Ὀοδίπρ υφοἆ 

Ιῃ α ΒΟΠΙΕΝΗαΙ ἨΠΟΟΙΠΙΠΟΠ 56η56: Ῥαί ολΙεῇγ 
{τοπη {ο οοηβίτασίομ Ῥείπσ ]α[ί Ἱποοπαρ]εία, απά 
Όπο οἰτουπηρίαποςς οῇ {πε (ταηδασίίοι ἵπ φπδβίίοπ 
υείπςσ ταί]ογ {ο Ὄαο σαεγεά τοπ νν]αί 18 καἱά, 
παν ἀἰκίποί]γ πατταίεἆ. Ἠεπεο οοπεἰάεταῦ]θ 
ἀϊῄοτοποο οῇ ορίπίοπ οχΙβίς, Ὀοί]ῃ αβδ {ο Όιο σοπ- 
δήγηοΓίοπ απά (πα 8ρπ9ο. Τ]ο οοηβίτας(ἶοηι οοπῃ- 
πΙοΠ]γ αἀορίθά 18 προεβίβασαν ᾽Αλέξανδρον ἐκ τοῦ 
ὄχλου " νηΙσολι, (πουισ]ι Γπνο]νίπσ α βοπιθγν]γαί Ἰαγβ]ι 
(ταπβροδ/ἶοπ, παὶσηί ο αἀπηϊεὰ, 1 [νο οοπέοτί 
π]οννοὰ οὗ π. Βαϊ Ος Τί ἆοος ποί; ἔοτ Όναβ πο 
(ο]οταβ]α αοσοµπί οαπ Ὀο ρῖνοη οῇ πο (ταπβασίοη 
1π απθβίίοπ. Ἡ πιυθὲ {ποτο[οτο Ὦο ἴακεηπ ῥε/ογε 
προεβίβασαν (158 ννας ἆοπε ΒΥ νο Ῥοβο]. 3γτ. Τταηβ- 
Ἰαίος, απ ἵψ νο πιοί]οά αἀορίοά Ὁγ αἲὶ Όνο νοβί 
ΙπίετρτοίοΓβ), απά α ποπηἰπα(ἶνο εαρρ]τεά, ---- οἴί]νο 
τινες, 38 το[οτγοὰ ἴο ἐκ τοῦ ὄχλου, ΟΥ ἴἼνο 6ΟΠΙΠΛΟΠ 
ε)Ιἱρεί ἄνθρωποι Πηιιδί Ὀθ ΒΙΡΡΟΔΕΚ αἱ προεβίβασαν " 
Όινο 86η5ο ο νη]ο]ι ἴστπι νν] ἀεροπά προῃ ο 
νίθνν (πκοη οῇ Ὠνο αΠαϊτ νεπ μοῖπα [οτννατά ς 
νο] Ίνα Όθδοῃ. πο α Ἠ]ο πηκαπάοτείοοά ὮΥ 
βοπιο Εκροβίίοτς, 5 Ἠαππποπά απά Βρ. Ῥεατοο. 
ΠΠ «νου]ά 5οοπα Ενας οργίαίη ννε]]-ἀἱκαροβθά Ρ6Γ8ΟΠΒ 
οῇ να ροορ]ο να νι α- νίονν ἴο απ]οί νο 
ἑαπα]έ, ννογο ἀθείτοις {ο οί 10 80116 οπς {ο π- 
ἀγθδς {ο πια] πάςο, απά οπάσανοιτ ἴο αρροαβο 
Ονοίτ ντα, γν εἰνοννίπς ναί Όνοτο να πο μοοὰ 
ΤΟΊΒΟΠ [ος Ἡ. Ἀονν νο «ριος ρτοβθηί ννοτο 8γο 
ο ]οίῃ ποπα, Ώθοπδο ο ανν ναί νο πησετ οΓ 
Όντο πα ταάο ννας ἀῑτοσίοὰ ασπἰηκί ΒοίἩ ελα ΟΗτίς- 
ὕαπα απά Ὀποπιβοίνος: απά νου Ἱνοτο απχκίοΒ 
Οναί Όνο ροακοτ εἰνοπ]ά αἲ Ἰσαςί ἰπίκα νο Ὀ]απιο 

ἡ ̓ αρτεμις Εφεσίων{ Καταστείλας δὲ 30 

ος Ειεῖγ εποι]άετε, παπά αγ ΤΕ, ---- νπειε  οασηε, 
Ώπεγ Οποιρ]νε, {ο Ῥε, ----οπ Όνε Οιγίκίαη». «Υ 
Ώνετρίοτο ΡΓοροβεά, 48 4 ῬΓΟΡρεΓ ΡΕΓΒΟΠ {ο ερεακ, 
οπθ νι .ν πι ο. Ἰαά α ἴα]επί [ος 
αρ]ίο βρεακίπα, απά νναβα Εγοβδείιίε οί ιο σαίε; 

ἴιο βαππο ῬτοῦαῦΙγ γην ΑΙεχαπάετ ἴἷο ο. 
απιᾶΠ. ΝΟ οὔνεγ νίεν Ρα Ό]ς οαππ ππακε απ 
Όνηρ Ιπίε]]σίρ]θ. Ἠεπος  αρρεατα ναί π ου, 
οπηποί ΠπεπΠ (15 ΟΥ 6ΟΠΙΙΠΟΠ Ὑεγαίοη τεπάετε) 
ἀγειο ου, 11] 1ε9ς (45 Ῥτοί. Βο]μο]ε) « γιωςέ 
να. 3 Τοτ Όια ννοτὰ 8 πενετ (ναί βεηξε; απά 
τα ἴπεα οοπ{εχί νγου]ά ποῖ ρεγπηῖξ . Ττ Ἰας πος, 

1 ὑπ, Όεεῃ εα/ΠοΙεπί]γ Ῥογπο ἵπ πηπἁ Ὁγ Ἐκ- 
ΡοβΙ{οΓΒ, ἴ]αί προβιβάζω απᾶὰ ἀναβιβήζω Ἀτο Υ6τΥ 
οβοη αδεά οἱ κε ἶπσ απ οπε 1ρ {ο αρεαί, ε8ρε- 
οἶα]]γ αξ απ αἀνοσαίο [ο οἴ]χετ: ΒΟΠΙΕΠΙΠΙΕΒ, 
Ἰούνθνοτ, ΟΠΙΥ {ο επργεβς {ιείγ φεπ(πιοπί». Ἐκαπι- 
Ρ]65 ἵπ αριπάσηςο ατο βαρρ]εά Ὦγ νο Οοπιπιεῃ- 
ἰαίογς απἀ ΒίερἩ. Τ]εραατ, Το αὔονε Ιπίει- 
τοίαίοη 18 βαρροτίοά Ὁγ ια απ]λοτίν ο Όνε 

Ῥονο]ν. Άγτ. Υ6ΓΒΙΟΠ, νλίοὮ τθΙάθΓ8 προεβίβασεν, ὈΥ 

αἲα. οἱ, αρροἰπιεᾶ ; Πιοτα]!γ, ““ δεί Λέπι τε, Πππᾶθ 
Είπα σεΐ πρ [ίο βρεακ];” ή Ὀείηρ οἳ νο Αρ]ιοὶ 

Οοπ/υραίοῦ οι ΣΩ. Ὁ ο «ο γἶοε. 

Προβαλόντων οί αΏίετ ππαΥ Ὃθ ἴακεῃ ἵπ α πιοία- 
Ἰιοτίσα] 8εη5ο [ογ ργοροείπς Ἠϊπα, τεοοπηππεπάἶπα 
πι [α α Πί μας οἳ Όνα 86ΠΏ86 ῬγοροπεΡε, 

Ἠγ/εί»., ΒΥρΚε, απά Βίαρ]εης ἵπ ῖς ΤἨδκαατ., Γατ- 
ΠἰδΏ ΠΗΙΠΕΤΟΙΒ οχαηρ]ε»5. Τ]εεο νΥογάς προβαλόν- 
των αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων ατε αἀάεὰ, ἴο ροῖπί οιί να 
Ρτοπι]ποπί ρατί ίακον Ὁγ [ιο «ἴοιος ἵπ Όπλα ἵγαηβας- 
Ποπ: νο, Ππάεεά, Ἠαά 5οππθ οπΗςο ἴο {εο] αἴατπι- 
εᾱ Γοτ ἠπεῖγ εα[είγ, εἶπος επεῖτ Ἠοβ11]1εν {ο αἲἲ ἰάο]- 
ν/οτβΒίρ ννας ννε])] Κποννη, απά πο Ὀἱίοτ απ]πιοεϊ- 

{εί Γονατάς επι Ὦγ ινα πια] πάς ἵ9 ρ]αίη, 
τοπα ἰεῖτ τεβακίπς {ο Ἠθαγ ἴ]ο αρεακοτ Όεσπακθ 
Ἡε Ὑγαβ α «Ἰοιο. ΟΕ ἀπολογεῖσθαι νο 5οηςε ἶς οἴθατ- 
Ἰγ Οιαί οἳ αὐάγεκείπις Όνο Ῥθορ]ε, {ο βἴνουν ἔποπα 
Όναί πο Ἰηβι]{ Ἰναὰ Όδοι οβετεά {ο νο γνοτεΒῖρ ο 
Ῥίαπας ος, αἲ Ἰοαςί, ναί Όλο «ειος Ὑνογο ποῖ νε 
ΡΟΓΒΟΠΕ νο Ἠπά ἆοπο {ο ντοημ. 

94. ἐπιγνόντες.] Τ]ς (Γογ Όνε οΟΠΙΠΠΟΠ ]οσίίοι 
ἐπιγνόντων) ἵβ νο τοπάῖπα οἱ ΠπαΠν οἳ πο εί 
Μ5Ε., ο) αἰπιοβί αἲὶ νο οατ]ν ᾱ., απά οἱ 
βονοταὶ Ἐαίεγςς απά ἵ 5 πἀοριοά ὃν αἰπιοβί 
ονοτγ Εάῑίοι ἔγοπι Ἠγοί». {ο γα. Απά τίσ)Ιγ: 
Γοτ Ἰνορβ]άθς ἴἶπε ϱ οχίοτηα] ονἱάεπος, ὑπίο 
ονίἀεηπσο {8 οαα](ο ἵπ 19 [ανουτ, 1 Ὀεῖπς πο πιοτθ 
ἀϊβηοπ]ί τοπάίημ. Τ 1, Ἰονύδνοτ, πο 8ο πιαοὮ α 
Νοπιϊπαίνο αὐφο]αίο, α5 1 Ἰπνοῖνες απ απατοίια- 

οπ. 

30. Καταστέλλω αἱρηίῇῆος ρτοροτ]γ {ο ρμί ἀοιοπ, 
35 Ῥς. Ἰχν. 8. καταστ. τὸ κίτος τῆς θαλάσσης. Βυῖ 
1 18 πιοτο (Γοηποπ(1γ αφοὰ {πα πιοίαρλοτὶσα] εθηςο, 
οἳ φιείπις α- απι]{. 

---γραμματείς.] Τί 9 θαβίοτ {ο ἀείεγπιίπο (να 
γαπά παπά ἁιήίεν ΟΡ Ως οΏῇσο, εναν ἴο τορτοκεπί 
Όνα ἴετπι Ὦγ ἄΠΥ οοτγεβροπάϊπᾳ οΠ6 οἱ πιοάθτη 
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ὃ γραμματεὺς τὸν ὄχλον, φησίν' Άνδρες ᾿Εφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν ἄν- 
"θρωπος ὃς οὐ γινώσκει τὴν ᾿Εφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς µεγά- 

96 λης [9εᾶς] ᾽Αρτέμιδος καὶ τοῦ 4ιοπετοῦς; ᾿ναντιῤῥήτων οὖν ὄντων 

᾿πούτων, δέον' ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλµένους ὑπάρχειν, καὶ μηδὲν προπετὲς 
’ 3 ή ) . ». ’ »” ς ΄. ». 

3Ί πράττει». Εγάγετε γαρ τοὺς ἄνδρας τούτους, οὔτε ἵεροσύλους οὔτε 

38 βλασφημοῦντας τὴν 3 Θεὸν ὑμῶν. Εϊἰ μὲν οὖν «Πημήτριος καὶ οἳ σὺν 
. ’ 3 3 

αὐτῷ τεχνῖται πρός τινα λόγον ἔχουσιν, ἀγόραιοι ἄγονται, καὶ ανθύ- 
”- 

ο γῤρόλ. .. Έτοπι {Πο Ραδξασες οἵ αποϊεπί Ἰγϊίετς 
αἀάπσθά Ὁγ Ὑεϊς., Ιξ αρρεα:ς ἴαί Ἠςε Ίνας Ργοοί- 
ἀεπί οἱ Πιο Βεπαίε, απὰ ελαί 5 ἀπῑίες επιῦτασεά 
ποςί οΓ ἔοβε οΓ οι (αποεἰίογ, απἀ Βεεγείατι ο 
Αίαίΐε. Τί πιαγ ὃε σοπ]εσίατεά ἴπαί ἐς {αποίΊοη- 
παν (ή ἀϊβετεπί ἀῑσηίιγ ἵπ ἀῑβετεπί οἴες) ν/ας 8ο 

οᾱἆ, ἴτοπι Ῥεῖηςσ {πο Χθερετ οϐ {Ἡθ ατο]ῃῖνες, 
οοπίαϊπίπσ αἱ] ἔπε γράμματα ΟΕ Όνε Θίαΐε: α5 ριῦ- 
στ ἕν-ονὰ ἀεοτεθΒ, απά ἀοοπππεπί5 οῇ 6νετγ 

---τίς τά ἐστιν, ὅτο.] Ῥεατορ απἆ Ματκ]. οῦ- 
8ογνε ἴιαί (ἶνχε γὰρ Ίαν Γεβετοηοθ {0 80Π16 ϱ]αμςθ 
οπιἱαεᾶ, απ {ο ὃε β]]εά αρ ενας: [Τπετεο 15 πο 
περεά οὗ ἴπῖς οἴαπιοτοις τοροΏίίοπ οἳ ΄έ(ατοαί 18 
Γίαπα,”” ] Γοτ νν]ναξ ΤηδΗ ἶ5 (Ἴετα, ὅτο. ΟΕ ή εἰ- 
Πριίσαὶ α5ε οἳ γὰρ αἲ νε Ῥεσίππίησ ο α 8ρεθς], 
Όπεγ αἀάπσοε απ εκαπιρ]ο ἴτοπι Ἠετοάοί. γι. 11. 
Ἐτὶ ξμροῦ γὰρ ἀκμῆς ἔχεται ἡμῖν τὰ πράγµατα : ᾱ- 4. 
1 απι πονν Ιπάασθεά 1ο αἀάτος γοι; Γοτ οἱγ αῇαἶγβ 

-ἆτο ἵπ νε αἴπιοβί ἀαπσογ. 
---νεωκόρον.] Τηε πνοτᾶ αί Ετεί ἀοεποίοά α 

5ι0εϱρεγ οί [ε" (επερίε. Αβοτννατάς, Ἠούθγος, 
(πε πο απο] οὗ τε]σίοις ἀογνοίεος πιαάθ 
Όνο οπσο εοασῃί αΏοτ ενεπ Ὦγ Ρ6ίςοΠς ο ταπ,) 
Όνο (ετπα Ίνας εππρ]ογοεά {ο ἀθποίο α ομγαίογ, 9Π8 
ννηοφς ο/]σθ 1 Ὕνας ἴο 56ο Ὠναί νο (εππρ]ε ΊναΒ 
Κερί οἶεαπ απ ἵπ σοοᾷ τεραΐτ, απά Γαγη]φ]ηθά ννῖτ]ι 
ετετγ ή τορετ {οτ να οε[ευταίίοι ο{ ραῦ]]ο 
νγοτβΠίρ. ο{θονετ, Ὑνηαί νγας Ῥτορετ]γ αρρ]ίσα- 
Ῥ]ε οπ]γ {ο α ρεγδοπ, 1νη5 ἰταηςίεττες, ὮΥ ῬΓΟΒορο- 

ία, το οείρα; εερεσία]]γ αξ Τί ννας αιμα] ἵο Ῥρεγ- 
βοπί{η πει. Απά Όνας, ΒΥ απ΄ ποσοπιπιοᾷα{Ιοπ 
ο{ ενα 5θη.α, πο ἔργα οπππς {ο αἰσπίν ἀρυοίεᾶ, 
εσπαρεγα/ρά {0 ἵπ Πίο ασοοερίαίοι Πῖ ννης αφοἆ 
πο οπ]γ οἳ Ε . Ὀηί αἱδο οῇ οίπετ οίες ο{ 
τεεσε απᾶ Απία Μίποτ. Ναγ, φοπιείίπιας οπ6 
παπά το βππηθ ο ψ ας σα]]θά νεωκόρος, ννἩ τε- 

{ το Όντο οτ 6νεῃ {οατ ὀἀϊΠετεπί σοᾷ. Ῥο 
πας (Πής ἀρνοίίοη οὗ 6ιο Ερ]ορίαης {ο Πίαπα, 

Όναί νε Επὰ οπι αι Ὑατ, Ηἶδί, ΠΠ, 90. Όνο 
οἵιψ ννας οἴγ]οὰ απ ἀνάβημα. Απά ναί Πέ οοι]ά 
Ἠπνο Όεοῃ Ενας αἰπο]εά ἔο ον αθτνίος, νο ΠΠΑΥ 
εαα]γ ἱπιασίπα; αἶπορ ΒΡΥ ἀενοίίπα Πδα]{ {ο ιο 
ρ , Όνο οτι να απ {ο Ἠαγο Ώθοοῃ ΓΟΥΠΙΟΤΙΥ 
αανοὰ οπι ἀσκίασίσῃ, πο αΏοιί {ο Ὀο βίογπῃ- 
εἆ Ὦγ Οτακας, (86ου Ηετοάο. 1. 30.} Το ἀοάῖ- 
οποπ ἵπ ααθµέίοη, νο Ἱσατη, ννας ποσοιηρ]{]ιοὰ 
ὮΥ α νοτγ εἰσηίβοπηϊ ποίῖοῃ, --- ΠΛΠΙΘΙΥ, (ναί οῇ 
Γπαίρπίης οστό {ο νο ννα]] απά σπίος, απά (γίπα 
Όνο οὔνθτ επὰ ἴο πο ρῇ]]αγη οὗ 1ο {οππρίο: Ίνα 
ΥΟΤΥ ΠΙΠΠΠΕΥ ἵπ νήσἩ Το Ἰκ]απὰ οὗ Βποποα νναβ 
ἀρόισπεοὰ {ο Λροϊ]ο Ὦγ Ῥο]γοταίον. 89ο Τηασγα, 
π, 91. ---θεῖς Ἰνείοτο Αρτέμιδος (νήσο ἵπ πο 
Γοαπά ἵη κδνοτα! ΜΒ. απᾶ Ὑοτκίοικ) ἵν, ροΆαρς 
πιριηῖγ, σπποε]]οᾶ Ὁγ Οίοκὺ,, παρρ, απά Ῥήεεπι, 

.. --τοῦ Διοπιοῖς] 9.0. ἀγάλματος, ΝΠΙΟΗ 
εαρρῇσά ἵπ Όνο Ἁγτ, Ὑοτκίοι, Ἡ κ τοπιπτκηβ]ο 
Όναί Ίπιπσον οὗ Άη απἠφμ{εγ κο τοπιοῖς, ΛΜ {ο 14- 
οεπᾶ Ὀογοπά αἩἲ Ἠήκεογίσα] τοσστᾶ, νότο βοἱσηποὰ 
ΡΥ Όνα ργίθκία {ο Ἰπνο σοππο /'[οπι Παπ." 
Απά ποπι Ἠδανοῃ, ἵπ α ο ρεπκο, Όνογ πρ] 9 

Ῥς 5αἱἀ {ο Ἰατο «0116, α5 {ΥΓ 45 τεραγᾷς {θε 1παίθ- 
γταί; αἲ Ἰθαςί ἵπ πο [γείταᾶε Ίππασες οΓ{]ιε σος, ---- 
5ἶπος αεγο[ῖίες οἳ ΊΠΙΠΙΕἨΡΕ 8ἱσ6, απά Πιοδί στο- 
ἴεσαιε «Ἠαρθς, ατθ ΚΠΟΜΠ ἵπ αἰ] ασες {ο Ἰανο 
Γα]]επ {τοπα {πο εκίες5. Όπο ος {νο ο{ ίεςε πηὶρ]έ, 
η πε Ιπ/απογ οῇ 5οοἱείγ απά {ε οτίσιη ο{ Ιάο]αίτγ 
(Ὀεατίησ, Ὀυ α ἔπδαςδ παταω, ἃα ταᾶᾷς τοδεπηβ]αποθ 
{ο Όνε Ἠμπηπσῃ Ὀις{) Ἰαγε Ώθ6εῃ τεσατᾷες ας Ιπιασθ8 
οΓ σοᾶς, απάἀ (45 οοπιίπσ {Τοπα {πε εΚΙες) 5οηΐ {Γοπη 
Ἠθανεπ {ο Ὃε ννοτεμἰρρεά. ΑΠετνναγάς, αἰπιί]ας 
ποτο]ίες, ποί παίμγαἰζψ «Ἀαροᾶ κα α δαςί, νΥγοι]ά 
Ῥο 5ο {ογπιοᾷ Ὦν απ. ΟΡ ἴια Ἰαίατ Ἰῑπά ννοτε, 1 
επδρθοί, ἴ]ια {αγ-απιοά Γα[αᾶία οἱ Ἔτου απά οΕ 
Αίποθῃς, Ὀοίῃ εαἰά {ο Ὦθ διοπετῃ. 3ΟΠΠΘΙΙΠΙΘ5, Ἠονν- 
6νος, ἴπ α τιάς οοπάΙποπ οῇ βοοἱδίγ, ἴε αετο]ία 
νγας Ἰε[ί ἵπ 15 παίατα] κίαΐία, υνλουί απγ αἰίθπιρέ 
{ο Γογπα Τί Ἱπίο α Ῥαδίΐ. ΟΡ Οδ νε Ἠανε αἱ ]6αςί 
{ιρο ΙΠΒίάΠΟΘΒ; οπο ἵπ πο {απιοις ῥίασᾖ δίοπε ἵῃ 
Όιο ααζα αἱ Μοσσα, ---- ννΠΙοἩ (ΊἼθγθ 18 ΤΘΠΒΟΠ {ο 
ή π]ς Ώας Όεει απ οὐ]αοί οῇ ννοτςΠίρ ΓΓοπα {πε ΘαΓ- 
Ἠεδί ασες: --- ίΠε οίμας, ἵπ ναί νο τεαὰ Ιπ Ἠε- 
τοῖαπ ν. ὃ, ΝΠετο Ἡς ΠΙεΠίΙΟΠ5 αφ οχὶκίίῃπσ ἵπ {θ 
Τεπαρ]ο οἳ ια Ῥαπ (αἱ Βαα]ῦες) α 5οτί οῇ ἴπιασθ 
ποί χεωοποίητον, Ὀμί ἀνεργαστὸν, ΟΕ Ῥ]ασ]ς 5ίοπθ, 
απά οῇ α οοπίσα] βσατε, Ὀδατίησ ΙΠ ΓΟΓΠΙ ἃ ΤΘΡΘΠΙ- 
Ῥ]απος {ο {ο 5, απά βαϊά {ο Ὦο διοπετές. Ῥτοῦ- 
αῦ1γ, ίσα, ἴἶλα ἵππασο οϐ Ὠίαπα αἱ Ερήεκις, (λοισ] 
καϊά {ο Ὦο ο/ Ροπή, νας, ἴπ Γποί, οἱ θ]ασ]ς είοπο, 

36. κατεσταλμένους] “« ααἰεί απά οτάοτ]γ.. Μηδὲν 
προπ. πράττειν, “' ἴο ἆο ποίλῖπᾳ Ργοοἱρίταίο, 15 4Π 
ουρ/ιεπιίφπι Πο ἨΠΠΟΟΠΩΠΙΟΠ ἵπ νο (]αβείσα] γυτί- 
6/5. Ἀε6 Νοίθ οπ 2 Τϊπι. 1, 3. 

3τ. ἡγάγετε γάρ.] Ηοτο ασαἶπ {ο γὰρ το[ετ8 {ο 
α βοηίοηοο οπίος, α. ᾱ. [Απά ναί γοι αῦε Όθε 
Ἰαβίγ απιά ταδ]ι 19 οοτίαἰπ͵} Γον γοι Ἰανο Ὀτοιρ]νέ 
Ἠέμθυ, ἃτο. 

--θεόν.] Ῥπο], {οί πο οΟΠΙΠΙΟΠ τοπάἶπσ θεὼν, 
18 Γουπά ΤΠ πΙπηΥ ΝΜΤΑΣ., πθατ]γ αἰ] πο οατ]γ Γά4., 
παπά βοιπο Εαΐλοτ: απά ἵέ 9 ρτο[οττοὰά Ὁγ ΜΗ, 
απά πἀορίοά Ὦ}γ Ἰλοίς., Μαι, (τίοδο., Είπα, 
απά αι Τ 18 αἱκο οοπβτπιοά Ὦγ ἐπίογπαί (οδί]- 
ΠΙΟΠΥ: εἶποο (νο φοτίνος Ὕνογο [αγ πποτο Ἰκο]γ ἴο 
οναπσο θεὸν Ἱπίο θεᾶν (Ίππο οοΠίΤΑΤΥ, 88 ΔΡΡΘΠΤΒ 
(γοπα ΕΠΑ, ---- ναί ΒΟ0Π16 νν]ο Ἠπά θεὸν ἵπ Ὠνοῖτ 
οτἰσίηα]α οἸπησοά τὴν Ιπίο τὸν, νπῖο. ΟτίοβΏ., ὉΥ 
α στίενοις Ῥ]απάστ, Ίαν ορ ἡεά, 

28. λόγον.] Ἀοπιο ἴπ|κο {8 {ο ΠΙΘΔΠ α οσ86 αἱ 
αι; Ὀπί οἱπσγα, ΠπΟΤΟ απστοσπρ]ν {ο νο αἰππιρ]ο 
αίγ]ο ο Γμακα, Γπίοτργοί Τί α οοπερ/αἰπή, Ὦγ απ οΗΜρ. 
ο{ μομφῆς, κο νο Ἠοῦ. η ἵπ κος. κνη, 16. 
5ο (οἱ. ΠΠ, 19. άν τις πρός τινα ἔχη µομφήν. Λί 
ἱπβγα χχῖν. 19. απᾶ Μαι, ν. 20. νο Ίνα ΑΠΙΡΙΥ 
ἔχειντι. ᾿Αγόραιοι πο]. ἡμέραι, “' σουτ 419 [αρ- 
ροΐπισὰ [ον ἱεγίηρ σπΗ κοκ].  Ἠολγο]. οχρ]αίηι 
ἀγοραῖαν Ὦγ δικαιολογίαν. "Άγονται, πτο [απρροϊπίοά 
(ο θα] Ποἱάση, 

--- ἀνθπατοι Ἱ νο οπἳγ πα ἡκβασοίοτΥ νΑΥ οΓπο- 
οομηΐηᾳ [ο πο ρ]ηγα!, ἵν {ο τομαγὰ 1 πο κο ΠΙΟ] 
πα ΑΠ ρΡΟΙε, 3  γορμίαν Ἰάΐοπα, ---ὉΥ. ΝΝήσ 
ενα Ῥ]ηγαί ἵπν ρηί [ο νο ἱπσα]ατ, ἵπ α- σοπεγίε 
κεπκο, α. ᾱ, “Πτα [ος Ἰαννν απά ργοσσηκ]η {ο ἀ9. 
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1 Τήπι, 1. 8. 

Κ Βρτα 16.1, 
δ 19.29, 
ἱπίτα οἱ, 99, 
4 ο7. 9, 

20, 
Τίαε 8, 19, 

1 Βαρτα 9. 49 
μι ' 
1 Οοτ. 10, 16, 
411. 20, 

ΑΟΤΡ ΟΗΔΡ. ΧΙΧ. 90 ---41. ΧΧ. 1--- 9. 

πατοί εἰσιν ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. Εὶ δέ τι Ἱ περὶ ἑτέρων ἐπιζη- 39 

τεῖτε, ἐν τῃ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται. 

ἐγκαλεῖσθαι σιάσεως περὶ τῆς σήμερον, μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος 
Καὶ γὰρ κινδυνεύοµεν 40 

περὶ οὗ δυνησόµεθα ἀποδοῦναι λόγον τῆς συστροφῆς ταύτης. καὶ ταῦτα 41 
εἰπὼν ἀπέλυσε τὴν ἐκκλησίαν. 

ΧΧ. ' ΛΙΗΊΑ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυθον, προσκαλεσάµενος 
ὁ Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ ἀσπασάμενος, ἐξῆλθε πορευθῆναι εἰς τὴν 

ἸΜακεδονίαν. «4ιελθὼν δὲ τὰ µέρη ἐκεῖνα, καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς 3 

λ1όγῳ πολλῷ, ἠλθεν εἲς τὴν Ἑλλάδα" ποιήσας τε μῆνας τρεῖς, γενοµέ- 
νης αὐτῷ ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῶν Ιουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἲς τὴν 
Συρία», ἐγένειο γνώμη τοῦ ὑποστρέφειν διὰ ἸΜακεδονίας. " Συνείπετο 

δὲ αὐτῷ ἄχοι τῆς ᾿Ασίας Σώπατρος Βεροιαῖος' Θεσσαλονικέων δὲ ᾽αρί- 

σταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ Ιάΐος «4{ερβαῖος, καὶ Τιμόθεος. ᾿Ασιανοὶ 

δὲ, Τυχικὸς καὶ Ἰρόφιμος. Οὗτοι προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Ίρω- 

δι". ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίπ- 
πων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρωάδα ἄχρις ἡμερῶν πέντε, 

οὗ διετρίψαµεν ἡμέρας ἑπτά. |!Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαβῥάτων, συνηγµέ- 

γων Ἰ τῶν μαθητῶν [τοῦ] κλώσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, 
µέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον παρέτεινέ τε τὸν λόγον µέχρι µεσονυκτίου. 

Ἴμσαν δὲ λαμπάδες ἵκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦσαν συνηγµένοι. καθή- 
µενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θΦυρίδος, καταφερόµενος 

8 

9 

οιάς 5α6Ἡ πιαίίογς.’. Ι πνου]ά οοπιρατο Ίδφιας ρ. τερεαί αὐτῷ, ποπα ιο ρτεσσθά(πᾳ, “« Τ ννας 5 ρΗτ- 
δΙ, 9. οὐσῶν δικῶν, «έ Εποιρ] πετ νγας α Ῥοννετ ο 
βοοκίπσ Ἰηείίοθ. ᾿ἘΕγκαλείωσαν ἀλλήλ. ἵ5 {ος 
ἔγκλησιν εἰσαγέτωσαν, “εί νειπι ο ἴο Ίαν νι 
εαςσῇ οἱ]θγ.”) 

30. ἑτέρων.] Ἱ. 6. οἴ]νετ πηπίίοτε οὗ ραυ]ο οοη- 
οστη, νοίπετ ρολἶσα] ογτε]σίοις. ΕΟΓ περὶ ἑτέρων 
10 ΜΒ. (8ος .π αποΙεη() Ἰανο περαιτέρω, 
νο νναβ απάουδίςό]ν τοαὰ Ὦγ πο Ῥ6δο]μ. Ἁγτίας 
Τταπβ]αίοτ. Τί ἱ5 Ἠκοννῖςο Γουπά ἴπ {πε νοτγ αἩη- 
εἶεπί Ἰαΐα, απᾶ να ρτοῦαβ]γ τοπά Ὁγ νο Ὑπα]ς. : 
{ος αἰίεγίμα ἴἨθγο 866ΠΠΒ ἴο Ὦ6 απ θττοτ ο) ενα 
βοτίρος Γοτ α/{εγίμς. 390 εἰεραπί α ἴΘΤΠΑ 38 περαι- 
τέρω ΝΥ38 516 {ο ο τοισΗ]γ Ἰαπά]οά Ὦγ ενα φοτίθες; 
οβροοἶα]]1γ α5 τι Ῥτοσεάςὰ, απά ἑ απά αἲ ατα, ὮΥ 
Τποίσπα, οοπ πια] Ιπ{ετο]αηπσοά. Ἰπ οοπβτητα- 
οι ο Ὠπ] τοπάίηρ εοο {νο ράββασος αἀάασεά ἵπ 
πΙΥ Νοίο ον Τπαογά. Π. 81. οκ. στ. Ἠδο]ιγ]. 
Ῥτοπῃ. 200. Μήπου τι προὔβης τῶνδε καὶ περαιτέρω. 

-- τῇ ἐννόμῳ ἐκκλ.] ἎΝοι ία Ἰαννβι] αβθθπῦ!γ,” 
{ο νο Άτι, 18 ποί ρ]οοπαρίίο, Ὀαί ιο τοσι]ατ π8- 
αοπιρ]γ : τῃ κυρία, ΝΝΗΙε 5 α Ροϊπίοά νναν οἳ 
Ἠἰπίηα ναί ἴἶνο ργοβοπί αβδοπαΡ]γ Ὑναβ ποί 8Η]. 

40. κινδυνείομεν.] Το 5οοοπά ΡοίδοἩ ἶ5δ ἀε]]- 
οπ{ε]γ 9ο {ο πε Ητεί, Ῥ6γ κοίνωσιν. Στάσις, ἵπ 
Όνο Ίαν 8οηςο, ἀοποίοά ποί ομ]γ «ρα µίοπ, Ὀαί {η- 
πι, ππὰ 19 ΓαΤίνογ οχρ]αϊποά ὮΥ συστροφῆς Γο]ονν- 
πρ, νπ]ο] εἰσηίβος α (ππυ]ίαοις αβδεπηθ]αρο, 
ξέστασις, 35 ἃ (αβδίσα] νντίοτ ννου]ά νάνο εαἱά. 

ΧΧ. Ὁ. ποσα] Α Νοπιπαί, αὐφο]αία, ος 
ταίπου απ απαπἰπροάοίοη. Αί αὐτῷ ἐπιβ. ὑπὸ, ἃο, 
ἐπιβουλὴ, 48 α νετρα], {ακον ἴο οοπείτασἰἶοη οἳ πο 
νατὸ οπι ον 1 ἵς ἀοτίνοά. Όπ Όνο ρ]οί ἵπ 
απθρίίοπ Οοπαπιθηίαίογς νατιοπε]γ «ροου]απίο, 
να ρτοραῦ]ν οπο Το οοπ(τῖνο Ἱποπης {ο ππακθ αΝΑΥ 
νι Ῥαυ] ννλί]ο οἩ ο νογασο. Αί ἐγένετο γνώµη 

Ρο5ο.” 
6. μετὰ τὰς ἡμ. τ. ἀ] «πβετ Ῥπβεονειτ ἄπποι 

Γοτ νε ὁ6ννς εροκε οἱ Ονείτ [εν να]ς τη νε 5απιθ 
Αγ 35 νο 4ο, Νε νο καν Οιγίκίπιαφ-ἶπιε, Οἵ 
ΜΙΟιαείπιας-ἐἶπιο. "Άχρις ἡμέρας π., “«ν ήπ Ώνο 
ἀαγς.. Τ]ή8 15ο οὗ ἴἶνε ποτά 195 Ηε]]επίκής, απ 
{οαπά αἱ Ῥοπι. υ. 39. χἰ. 30. Ἀεο Τήσηα. ἆε 
ΥΠ. Ρ. 90. 

Τ. μιᾷ τῶν σαββ.] Ἀεε Νοίθ οη Μα. κκνΠ. Ἱ. 
---τῶν μαθ.] Άδοιι ΙΤ ΜΒ5. απά εενεταὶ Ὑετ- 

αἴοης Ἰανε ἡμῶν, ννμ]σᾗ 19 ργο[εττοά Ὦγ Οτοι., ΜΗ, 
απά Βεπσ., απά οὐ]ιοά ὉΥ Οτίεδὺ., ἅπαρρ, Τπσσπα,, 
παπά γαι Βυα νηνουί εαΠοίοηπί ΤΟΠΒΟΠ. 8εο 
ΜαίΏι. ἜΤ]ο τοῦ ἵ8 οπή εὰ ἵπ παΠΥ ΛΙΡΑ. απά 
αἰπποςί αἲ] νο οατ]γ Ἐάά., απά ἵ οπποε]]εὰ Ὦγ 
Μαϊ. απά Οτίθεὺ. Τί ρτοθαῦ]γ οαππς [τοπ Όνθ 
πιατρίη, εεροοἰα]]ν ας 1 15 πο Γουπὰ εαρτα χν. 6. 
Οµ πο Εήπῃ δε] [κου Π. 49. 

8. 96ο Νοίο οἩ ᾖσομπ ν1. 10. 

9, τῆς θυρίδος] “« ἴἶνο νά ουν) ννήο]ι, έκοοπης, 
ννπς ἃ Κἰπά οῇ Ἰαἰάςσε, ος οπεεπιοηῖ, παπί οΕ 
υοῖηρ ἔγοννα Ὀπο]ς, 5ο ας ἴο 1εί αἲτ Πίο {ης αρατί- 
πιοηῖ, Ἠθπίοὰ Ὀγ 8ο ππς] οΟπΙραην απά 9Ο ΠΙΠΗΥ 
Ἰαππρα. μα πα ἴν πε] Πηκίταιοά ὃν Μτ. 
φοννθιί, ἵπ νο Μκείοπατν Ἠορ., απά τ. Αταπάςεϊ 
ἵπ νο 24 νο], οὗ Ἠὶ8 πιοτορίης 'Ώϊσσνοτίες ἵπ 
Αδία ΜΙποτ.” Καταφερόμενος ὕπνῳ, ΓΟΙ εἰς οἵ πρὸς 
ὕπνον, ΟΓ νν]ήσ]ι Ἱπίογ οοηκίτασοῦ. οκαπιρ]ες ατθ 
πόόπσοά Ὦγ ἴἶνο Οοπηππεπίαϊοτς. Τὴο Γοτππετ ἰ8 
Ηε]]επ]αίίς, Ῥαί οσσυγς ἵπ Ῥατί]εν. Ἐτοι, 10. εἰς 
βαθὺν ὕπνον καταφέρεσθαι. Τηο ϱοππιοπίπίοτε 
οἸοφε]γ οοππεοί νο καταφ. Υν τε ι ἔπεσεν, ἰακίπα 1 ἵο 
ΠΊΘΗ ΟΠΊΥ ἔπεσεν κάτω. Βυϊ Όνο Ἰαΐ{ογ πιαν ἀεποῖς 
Όνο οοπερζοίίοπ οἳ Όνο αοἴῖοη ἀθεοτῖυοά αξ ἵπ ρτος- 
τος αἱ καταφερ. ᾿Απὸ 8 ΓΟΓ ὑπόν οτ Ἶξ ππαγ Ὁς 
τοπάοτθὰ, '' {Τοπ νο ο εοἵ8 οἱ 5Ιεερ.” 
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σ . ή ο 3 η 

ὕπνῳ ῥαθεῖ, διαλεγοµένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ 
5 π 3 ᾽ .ά ΄ Π . 

10 ὅπνου, ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, καὶ ἤρθη νεκρός. ' Καταβᾶς μι. ΣΕΝΤ. 
ς - . 2 .. ς . . «ω -ά 

δὲ ο Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ συμπεριλαβὼν εἶπε᾽ Ί{η θορυῤεῖσθε 
2 Ἐιηρς 4, 94, 

ς ι) . .΄ - 2 .ν 3 Π 

11 η γὰρ ψυχῆ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. -ἄναβὰς δὲ καὶ κλάσας ἄρτον καὺ 
19 γευσάµενος, ἐφ᾽ ἵκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρις αὐγῆς, οὕτως ἐξηλθεν. ᾿Ἴγα- 

13 γον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὗ μετρίως. 
’ -” 3 

προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον, ἀνήχθημεν 
3 .) - ο 

τες. ἀναλαμβάνειν τὸν ΙΠαῦλον" οὕτω 

---τριστέγου] “« ἴἶνε επ]τὰ 5ίοτγ ;”) {0Υ στέγος 5ὶσ- 
Ῥίῇες κά]. α τοοῇ;, Ὀπί Μο ζόνας οί .. πρρεγ 
ο α5 Ρεῖησ α ΤΟΟΓ Το {Πε αρατίπιεηῖ Ῥε]ονν. 
ο πε Τιαϊπ ἐγίδίεσα {εεία, Όιε Ώχιτά Ποοτ. Απά 

ζαγεπα] 1. 199. Ταρα]αίΐα ἐεοία. 

ος πε ῆρθη νεκρός.] Μαπγ τεοθπί Οοπιπιεηίαίοτς 
{τοπι Βρ. Ῥεατεε ον” Όιε νοτὰ {ο ΊπθαΠ 6 γνας 
ἔακεπ {ου ἀεαά.” 6Υ υτσε (παί ρείδοης {α]]]ησ 
{τοπι α Ἠϊσί ρίαος ατα ο[ιεπ {ουπά ἴπα ΒΝΟΟΠ5 
απά ναί Έπεγε ἶ5 ποϊῃλίης ἵπ {π6 οοηίαχί ἐἶναῖ νου] 
1εαᾶ 5 {ο Γπ]π]ς πε ]αὰ ννας ἀεαά. ΊΧΝαγ Ολαί Ραυ] 
Ἠἰτηξε]Γ 5αγς, “η ἶς ποί ἀεαά. Τ]ε Ετεί ατσι- 
πηθηΏί, ἨονήΕΥΕΙ, Ἠὰδ πο Γοτοςθ ασαϊηςί ἴα Ρ]αΐπ 
ννοτὰς οἱ δε. ΤΚθ. Απά πε 5εοοπἀ απά Ο]τά 
Ἠανε πεχί {ο ποπθ. ΈΤηετε ἶ5 πο ἰταῖί ἵπ λε ΑΡο5- 
ες απἀ Εγαησε]κί5 ποτε τεππατκαῦ]ε, απ ἠεῖτ 
ανοἰάϊπᾳ 6ΥετΥ μίης Ἰκε φεἰἶπισ οἱ αΠΥ οἴτοιτῃ- 
εἴαπος {ο πα πἰπιοεί. Ασαΐπ, ἴί ὈΥ πο ππθαης Γο]- 
Ιονγ8 τοτη 8ἱ. Ῥαπ])5 εἰτείολίης ἨΠΙπιδε]Γ προῃ {πα 
γουπσ πιαπ Ὠιαί ηε ἐπουσ]έ Πἶπῃ αἱίνε, οἵ πιθαπί {ο 
966 ννΏθίΠθγ Ὦε νναβ 8ο ΟΥ ποῖί. Τ]με Αρορίε, ὮΥ 
ἀοΐπσ νε νε εν ν/π]ο] Ε)Ι]αΐι ἵπ αΙπηῖ]αγ οἵτ- 
οππαδίαποθς ἀῑά, ενἰἀεπί]γ τεσατὰεὰ Ἠΐπι α5 ἀεαὰ 
απἀ, πο ἀουὈί, πε ίαίεά (ᾗο Ῥτορ]εί ἵπ οΠετῖησ πρ 
Γετνεηί ρταγετς ναί Ἰε παϊσ]ί Ὃο Ὀτοισὴί {ο Η{6. 
Απά αθ {ο ἴἶα εχργεβείον οἳ Βί. Ρα], ᾗ ψυχὴ αὖ- 
τοῦ ---- ἔστιν, 8 4Γ6 ΠΟ ΠΠΟΓΟ {ο ΙΠ{6Υ {Γοπη {]ιαί, ναί 
Ένα γοιης ΠΙπΏ γναβ ποί ἀεαᾶ, απ, ἵπ πε πατα- 
ποπ αἱ Λαιά. Ικ. 14., [τοπι {πε ννοτάς οὗ γὰρ ἀπέ- 
σα, Εναί ενα ἀαπηθε] νγαβ ποί ἀεαά. Ῥ6ε ἴμε Νοίθ 

το. 
10, συμπεριλαβὼν] “' επιυτασῖησ.”  Α 86ηςο νο 

Τ4Τς ἵπ ες Ὀλαίσἡ νιγ]ίοτς, (ποιισ]ι σε -- 
[τοπι Ῥ]αΐατε]ι, 18 αὐάπσεὰ Ὦγ Ὑγεί». 

11. κλάσας ἄρτον καὶ γευσάμενος.] Ἀοππο ἀῑπετ- 
οποο οὗ ορίπίοη Ἠετο οχἰδίς α5 {ο νηοίετ Ες 18 
(ο ὃε απἀετείουά ο νο Γηε]αγίκέ, ογ ο α οΟΠΙπΙΟι 
περα. {με οἰάετ Εκροβίίοτ αάορί πο /[ογπιογ 
γίθνν; Όνοιςο {τοπ Οτο. ἀοννπν/ατάς, ἵπ σοπετα], 
Όνο [αρ ; απᾶ, Τ ΟΠ, προη σου στοιπὀς. Εοτ 
{ε πιαγ δο οὔφογνοά, Ἱ. ναί ἴἨο ΘχρΓΘΡΡΙΟΠ κλᾷν 
εν 15 οΠ]Υ αρρ]ίεά {ο να ΑΡονίϊς. 3. Ἠ πετονετ 

Ἠγαρς ἵ9 μπϱά οἱ Όνο ιαγίαί, ἵε ἵν αθοά 
«Ἠθγετ νι νο αὐά[τίοη οῇ καὶ γευσάµενος " 

ἱ .- Όνο ἔθγπη γείσασθαι ἱὰ πο Ιπαρ]γ 
ο. απ Ιάΐοπα Γουπὰ ἵπ οί ΟΝΝΠ 

Ιπησαλρε) οι ἰακίπς [οσά, νν]γείμοτ Η]ο ου 
οὐ γογνίκα. Ὁ. Τ]ο Γο]]ονίπρ ἵργπι ὁμιλήσας απ- 

Όνα Ἰάσα ος α οΟΠΠΠΙΟΠ πια, βίποςο ΝἩΘΓΟΥεΓ 
οσσυση ἵπ Βοτίρέητο 1 {9 μποά οἱ ογπαγή εη- 

»εγκαίσπ, ποῖ οἱ ργεαε]ήης, αν ἵπ Όλο Εουονίημί]- 
απ] νι τετα; [ος νήσο ]ν διαλέγεσθαι ἵ9 αλοᾶ, π5 Ί8ε 
Ἰρίοτα, Νο {ο πιοπίοῃ, ναί π νο Αροβί]ο Ἰνά 
αἰτοπάγ κο εχεεοδσά ιο υπ] πιο ἵπ ήν ἆἷκ- 
σοµγκο, ---Ἡνο νοσ]ά ποε, αἱ ναί απαοπκοπαθ]ο 
Ἠσαγ ο Όνα πἰσΊη, γε, ἵε, παπά οοπύπαο ἡ 4 
ποσά νηή]α, 1 ἄπγ-εοαἰς ς” ποτ ννου]ά Ἰνο «ση 
εκ/εδγαίε Εις ελα γία, νήσο Ἠπά ἁθή]οκκ Όσση 
αζπιπικιοτοᾶ αἱ απ ειΕΙΥ ροτίοᾷ οἱ νο πιοθίίπᾳ, 

᾿Ἠμεῖς δὲ 

εἰς τὴν σσον, ἐκεῖθεν µέλλον- 

γὰρ ἦν διατεταγµένος, μµέλλων 

Τηε πιεα] ἵπ απθβίῖοῃ Ίνας ἀοπδρί]εςς ίακαοπ ὮΥ οἱ, 
Ῥαυ] {ο 5ἰτεησίμεπ Πίτα Γοτ Ἠὶ5 ]οιΓΠΘΥ. 

---οὕτως ἐξῆλθεν.] Βεπάοτ, “΄ ίλεπ Ἰε ἀερατίες ; 
νλίοῇ ἶ5 ἴπο 5εη5δε εχρτεςςοἆ Ὦγ μα Ἀγτ, απά (ο 
Ῥα5ί πιοάριαπ Ιπίετργείθι. (οππρατο 1 Τ]ε5ς. 
ἵν. 17. 

19. αγ ΓΟΥ εἰσήγ. ἜΤ]9 5εη5ο 5661ης {ο ϱο, 
«Νονν ἴπεγ Ἠαὰά Ὀτοιση{ ἵπ, 7 ρτοῦαδ]γ ]αδὲ Ὀοε[οτα 
Ώιθ Αρορί]ο ἀερατίεά. Απά 5ο ἵπ {ο Όσα. Οαπί, 
15 αἀάεά .-..- αὐτῶν, ΄' α5 ΘΥ ννοτο Ὀἱά- 
ἀῑπρ εαος οίπετ {αγουνε]];”” (566 κκ. 1. κχὶ. 6.) 
ἀουῦί]εςς αη Ιηβεγίῖοη {ΤΟΠ {ο ππατσῖπ, Ὀα{ Υν 1 ο]ὰ 
56Γνος {ο βΊονυ {πε ν]θὺν ο{ {λα 5εηςο αἀορίαά Ὁγ 
Όπα πιοδί αποἰαηί Γπίετρτείετς. λε τηαγ οὔδετνο, 
Οναί χο ἹπίτούιασίίοἩ οἱ Επ]5 ππα{θ οἰτοιπηδίπησο, 
Ώιοισα α- Ἠ]ε οί ο ρ]αςς, Όεαις αροῃ Ιέ ία 
αίαπιρ οΓ παίαγο απά ἐπαίῃ, 
ον 6 α]ίνε απά ννοε]].. Τ]ναί εαοἩ 15 (πε 

εεηςα, απά Ἰοί αἰῖυε ΟΠΊΥ, (α5 ἶ5 αἱ]οσοά Ὦγ (ηοςα 
ΟοπηππεπίαίοΓ νο ἀ46ΠΥ ο πΙίτας|ο), 18 οἶοατ 
Γτοπα ἴπαο οοπ{εχί, εδρεοία]]γ {ια ννοτὰς Γο]]ουνίησ. 
ΟΓ 5 5εη5ε οῇ ζπν (Όαέ Ηήέ]ε Κπονύπ ος Βοίηθ 1Π 
πι]πᾶ Υγ Ιπίετρτοίετβ) εΧκαπΙρ]ε5 οσο 1ῃ 7οἡη 1ν. 
50. ὃ υἱός σου ζῇ. (ν]ιετο 9οο Νοίθ) 9 Κίπσε 1,2. 
απά 15. χακν ΙΙ]. 9. (οοπιρατῖης Όιο Πεὺ. απά 5ερί.) 
ΒΟΡΙ. Ττας]. 226. καὶ ζῶντα καὶ θάλλοντα κοὺ νόσῳ 
βαρύν. «δολγ]. Ασαπα, 600, καὶ ζῶντα καὶ βλέπον- 
τα. “εη. κ]νΠΙ. 21. “Ὑγιαίνει ὃ πατὴρ ὑμῶν ὃ πρεσ- 
βύτης: ἵο νο] λα αἨθννοτ ἵ8 ὑγιαίνει ὃ πατὴρ 
ἡμῶν, ἔτι ζη. 

10. προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον.] Νο αρ Ίαβ 
Ώδεῃ τεσθη!]γΥ 8Ροκεπ ο: Όιί αἲ ν. 6. πιεηίίοπ 
ν/αβ πηπάο οί οπο κα]ῖπσ τοπ ΕΠΠρρί. ἼἼετο- 
{οτο ἩΒρ. ΜΠάά]., ντ ΤΘάδΟΠ, 8ΙΡΡΟΡ6Β {5 {ο 
ψο ιο αλὶρ ἱπιρ]οά ς ἵπ ννμΙσΠ, 1ξ 86θ8ΠΗ5, Τακο 
απά 5 ρατίγ ροετ[οτπιθά νοῖτ οοπβπσ νογαρο 
(τοι Ἑληρρί, (οαοβίης αἱ Γτουν απά οἱ)ιοί ρ]ασθβ 
ΡΥγ να αγ, ΕΠ Όνογ τοπσ]ιοά Ῥαΐατα, απά Όιοτο 
οιηατκεὰ οπ Ῥουτὰ αποίΠμογ νεβδο] Ῥοµπά {ο Ῥ]α- 
π]οία. Τ]οτο 18, Τ ἐπίπΚ, Πε] ρνοβαΡΙγ ἵπ ιο 
βιρροβίίοπ οῇ Ὠοδάχ., Ῥοθατος, ΜΙο]πθΙΙ5, απά 
Κυΐπ,, ναί να Πρ Ἰπά Όσοι Πτοὰ {ο (πο 
νογαρο; νν]ήσ ννοι]ά βαγο]γ ἵπνοῖνο α οοδί ϱἱβ- 
δ- {ο Όνο τοβοιτοςς ο) ἠνο Αρονι]ο, 

Ἰνο ΑἴΑΥ πιπᾶο ΕΥ Ἰήπα ΠπαΥ ὃς αοσοη{οά [ο ὮΥ 
παρροδίησ, ναί νο αΒρ πππάο οσσπβΙοηα]]γ α βἴορ 
ος ασσουπί οὗ σοπηποτοῖα] Ἠβίησμα, Ἡ οι] 
β6οπη λαί Ρα] απ Ἰή9 οοπαραΠίοΠ ἀοροπάσά Γοτ 
Ὠνοίγ ράββαρο οἩ. 840] οοπβίῃπσ νορβο]ς ας ΓΙΟΥ 
κ ου]ή, πιοοί ντι, απά νι ο ννου]ά νο Πκοὶν το 
πποβί Γογννατά εποπα ο. νο να [ο ογΙΡΑΙΟΠΗ / 
οπιυγασίπα, πί Όνο βαππο πια, ονοτΥ ορρογίαπν 
(αβοτό ος Ὦν πο οσσπκ]οπα] ίορραρο οῇ ὔποβθ νοβ- 
κο] {ο νο ρήτροκον ο) (ας) {ο καλαίο απ ἵπ- 
αίτασί Ονοίς Οία Ὀτοίητοη Ὦγ (νο ναγ. 

---μέλλων πεδείειν.] Όπ νο γεακοπ [ο Ον 
Οσα πο μπίον νατίοικ]γ κροοσμ]αίο, 896 Ἠοσθῃς, 
ΒΥπορ. ἵ απῃ εἰ] ο ορίηίοῃ, Ενα ὲ να αἰππρ]γ 
(ο αγοἰὰ Όνο ἴοὐίοις απά (σομκίάστίηα Όιο ναί 
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αύὐτος πεζευειν. 

ΑΟΤ5 06ΗΠΑΡ. ΧΝ, 14 ---232. 

Ὡς δὲ συνέβαλεν ἡμῖν εἲς τὴν ᾿άσσον, ἀναλαθόντες 14 

αὐτὸν Πλθομεν εἲς ΠΜιτυλήνην κάκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ 16 
κατηντήόαµεν ἀντικρὺ Χίου. τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεθάλοµεν εἲς Σάμον" καὶ 

5 Ἱηίτα 21, 19. µείναντες ἐν Ίρωγυλλίῳ, τῇ ἐχομένῃ Πλθομεν εἰς Ἰίλητον, "' Ἔκρινε 16 

γὰρ ὃ Ιαῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονο- 
τριῤῆσαι ἐν τῇ Ασίᾳ" ἴἔσπευδε γὰρ, εἰ δυνατὸν ην αὐτῷ, τὴν ἡμέραν 
τῆς ΙΠεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. 

᾽απὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέµψας εἰς Ἔφεσον, µετεκαλέσατο τοὺς πρεσ- 11 
ο Βρτα 19. 10, 

ο 2 ) 

'Τωεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης 
ῥυτέρους τῆς ἐκκλησίας. Ὁ ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν, εἶπεν αὐτοῖς" 18 

ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν ᾽Ασίαν, 

πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην, δουλεύων τῷ Κυρίῳ μετὰ 19 

πάσης ταπεινοφροσύνης, καὶ [πολλῶν] δακρύων, καὶ πειρασμῶν τῶν 

συμβάντων µοι ἐν ταῖς ἐπιθουλαῖς τῶν Ιουδαίων" ὡς οὐδὲν ὑπεστειλά- 90 
µην τῶν συμφερόντων», τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ἡμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δη- 

Ματκ. 1. 15. 
κο 24. 47. 

µοσίᾳ καὶ κατ οἴκους, Ἡ διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι τὴν 9ἱ 
. . . ’ 9 Π ) 3 . ’ [4 . 3 - 

εις τον Θεον µετανοιαν, καὶ πίστιν την εις τον ἸΚυριον ημων {ησουν 

Χριστόν. ἸΚαὶ νῦν ἰδοῦ, ἐγὼ 

οῇ «ΚΙΙ] ἵπ (ο αποϊοπί πανίρρῶτβ) ἀαπσεγοις οἵτ- 
ουπιπαν]σαίίοη οἳ ία Ρτοπιοπίοτγ οἱ Γεοίταπη, 
ν/π]ο] οχίεηἀ5 α Ίοπς γναγ Ιπίο {ιο 96ᾳ ; ΙΠΒΟΠΙΗΟΙ 
Ὠναί ιο ἀῑδίαποε ἴοπι Ἔτοας {ο Α.8ο5 ἶ5 αρθουί 
οπο-(Πὶτὰ εἰοτίετ Ὦγ Ἰαπά ἴἶχαπ ὮΥ φοα. Απά να 
Δρορί]ο” Ρεγί]5 Ὦγ 8εα Ἠπά Όεθῃ 8ο στοαί, Εἶναί πε 
πλ]σλιί νι], Ρτοίετ σοΐηρ ὮΥ Ἰαπά5 οδρεοῖαἰ1γ νε 
Όπε ἀῑδίαπος ννας ΕΠΟΓίΟΓ. 

16. Τρωγυλλίφ.] ἜΤ]ε ΜΒ. νατγ, Μα]νὶ 
οὐ1ί5 Τρωγιλλίῳ, νήσο] 18 οοτίαϊπ]γ εαρροτίες ὉΥ 
βονογα] Ράβρασες ο) Τμαογαάἰάςς, 1π . νο ανα 
Τρώγιλος πιοη{ϊοπθὰ 48 0Π6 οἱ πο Ρροτί5 οἳ Ἁγτα- 
ουβθ; Ὀυ{ πΘΥοετ Τρώγυλος. Τί νναδ 8ο οα]]εὰ {τοπα 
3η. αὀ]αοεηί ν]]]ασε οῇ ναί παπηθ. 1 εαδρεοί ναί 
Τρωγίλιον ἵδ ΠΙΘΤΕΙΥ αποίιεν Γουπι (οτἱριπαι]ν ᾱἷ- 
πη]πι{1νϱ) οῇ Τρώγιλος, απά [πα ρτπα]άνε {οτος οΕ 
εασῖ ν/ας (]λαί ο) ους ποδς. 

17. τοὺς πρεσβυτέρους.] ΑΦ ἴπαδο Ρ6Γ5ΟΠΑ ατο αἲ 
νοτ. 28 οα]]εᾷ ἐπισκόπους, απά οερεοἰα]]γ ἴποπι α 
οοπαρατίδοπ οῇ οίμα6ς Ῥαββασος (α5 1 Τΐπα, Π1. 1.), 
Όπε Ὀδρί Οοπιπιεηία{οτΕ, απο]οπί απά πιοάστη, πανα 
ψΏν τοᾶδος. Ἱπ[οττεά ναί γα ἴετπις α5 Υεί ἀεποί- 
εἆ ἴπε βαπ1θ {Πίησ. ᾿Επίσκοπος πϊσηί ἀθποῖίε εἷ- 
παγ απ ουργίοοΚετ, Οἵ α οατγο-ίακεγ; απᾶὰ Όιοβα 
86η565 Νοι]ά Όο νουν εηἱ(αῦ]ο {ο οχρτθςς {6 ρα8- 
ἰοταὶ ἀμίίσςβ. Βπί ο ννοτὰ πρηί αἴδο (60ΓΤΓΘ- 
αροπάεπί]γ {ο Όο Πεῦ. 9) ἀεποίο α γἩ(οη, ΟΥ 

ΑΟΡΕΥΠΟΥ, απ Ἰάδα πα αγα]]ν ατίεῖησ οαί οῇ Ονο Γοτ- 
ΠΠΕΤ. Τ]ο {ΘΓΠΙ πρεσβύτερο: Ν48 Ὀοττοννοὰ ᾖγοπα 
Ότο ον] ἨίατατοβΥ, απά οοτγοβροπάοἆ {ο ελα 
19], οι Ατοζμγησσοσί οῇ νο ὦονν. ἈΝον 

41]. πρεσβύτεροι Ὑνθτο ο[ἱοίαΙ{ ἐπίσκοποι. Ὑαῖ να 
πτο ποί Ώνοτοίοτο {ο 1πζοτ εἶναι Όνογο ννας Ἠο δα- 

γηπέεπαἶπς ΦΗΡΤΕΠΙΕ πα λνογῖγν π Όπο ρηπι να 
πατο]ι ; (ΟΥ τθἈβΟη. νν] νου ἴἶαί πο εοοἰθίγ 

σαπ οχἰδί νου 8οπιο Ἰαννβ, απά οοπβοςπεη!]γ 
ΡΘ6ΙΒΟΗΒ ἴο αἀπη]ηϊδίογ ἴχοβο Ίαν. Ἴλετο οπη, 
Όιοι, Ὀο πο ἀοιαβί Ῥαί Οναί οπε οἳ Όιο ρτοεὈγίετα 
(α8 Έλοτο Ἠνοτο παπι πἲ Ἠρ]γοκας) Ἴναβ, 1 πο] α 
σ556, ἱηγοείθά ννἰι απ]χοτίίν ονογ ο οἴποτα, 
απά οοπβοφπθη(]ν ννας α- Πορ ἵπ νο πιοδετη 
εοηεο ο ιο ἴοτια, Απά εἶποο, αΠοτ Ερίβδοοραςν, 
ἵπ Ὠναί 86/86, Νας οπίαυ]]κ]ος, 1 Ὀδοσπηπο Ρτοροτ 
 Ἠανο α παπιε ὮΥ νν]ήο]ι {ο ἀθείσπαίο νο γω 

δεδεµένος τῷ πνεύµατι πορεύομαι εἲς 59 

Ῥτοβυγίος, ΠΟΠΘ βεεπιεά 80 ῬΓΟΡΕΓ 45 ἐπίσκοπος, 
Ῥεσαιδο 1 ννας ἴατ Ὀειίατ ρ ιο {ο ἀεποίε ἴθ 
Εγἰεεοραί Ένα ιο Ρακίοταί ἀαιες ὙνΗΙ]ε πρεσβ. 
Ἠαά, πο ἀουθί, Όεεῃ αἰν/αγς πποτε ἵπ πςθ {ο ἀεποῖο 
Ώιο ραδίογαί οτ παλπὶκεετῖα]. 

ατκ]. τὶσ]γ Ἱπίετε Γγτοτη νετ. 95, ναί Ῥαπ] 
οοπνοΚκεά ποί οπ]γ νε Ῥγεευγίοτα ο) Ερεσως, Ὀας 
ος 1ο αἰείγίεί; πο ρατί οΕ Πέ Ὀείηρ Πατ {οπη Ερ]ηθ- 
85 (ΠΑΠΠΕΙΥ, Ασία Ῥγογετ, πο αποϊεπί Τοπία), ἴἶνα 
Οιγκέίαπς ΟΕ αἲ] νν]ο] οοπβ ατεά νο Ο µγοι οἳ 
Ερ]ιεει». 

18. πῶς µ. ὕ. ἐγενόμην] “ Ἠονν Τ Ἰαγεο οοπἀποῖθά 
ΠΙΥςΕΙΓ απποπς γοι.”) 

19. ὀουλεύων πρλλκ--ων 3) 6 ἀῑδο]ιατσίηρ πε τηῖη- 
ΙβίτΥ οὗ Ώια Τ,ογὰ ουν τι υπο Ην απά πιοδςςίγ.” 
Τ]ιο μετὰ πιπδί Ὃς τορεαίεὰ πί Απμη ππά τε. 
ἁλά, μα απια]] αοοοπηπιοάσίοη ο πο 8εη86, 
απιῖά κε, ΟΥ α δέ. 3ο νο Ηεὺ. ῇ, ὃψ. Συμβ. 
ἐν, 3 ἐς ννη]ο]ι ννΊσα-- τουσ ος Ὀγ.” θες 
πιΥ Νοΐε ον Τπασγά. Π, το, Ν. 8. 

30. οὐδὲν ὑπεστ.] ᾿Ὑποστέλλεσθαι αἰσηίμεα, ἵῃπ νε 
ΜΙάά]ο Γοτπα, “" {ο ννμ]νάτανν οπε’ 9εἰ[ Ονγουρ]ι 
Γοαγ:) απἀ, ἵπ α ἀεροποπί 8θηβο, το νι λάτανν, 
Κεερ Ῥαοκ αηγ ἐπίησ.” Ἰπ ἀναγγεῖλαι καὶ ὀϊδάξαι 
Ώνογο 8εΕεΠ]ς {ο Ὦδ α ΤΕΓΘΤΟΠΟΕ {ο {πε (οερε] 
Ῥγοσσμθά, Ῥοῖηᾳ αἱ οπος α πιο απά απ ἠπκέγας- 
εἶοπ. Τ 19 ρ]αΐπ (Τοπ Όνο Γοτοροίπῃ ἴοΤπι ὀημοσία, 
ΝΠΙο Ίνας το[ετοηςς {ο ππεείίησς οὗ [πο οι 
κοιν πὲοποςθ, Ὠναί κατ᾿ οἴκους Ππηδί Ππθαη, 
ποί ' ἴοπι Ἠουκε {ο Ἠουβς,” Ῥα ἵ ἵπ ρεϊναίο 
Ἰουφος, (11ο κατὰ ΟΠΙΥ --- γοίαβίοπ)}, Π8ΠηΘ- 
Ἰγ, Όνοςς ννηετο δεραταίο οἳ Ότο ννποῖο πΗΠη- 
Ὀογ οῇ Οτικίαης πποί. 39 κατ) οἶκον 6αρτγα ΙΙ. 46. 
νηθγο 9οο Νοίθ. Ότ ο Παν (νι Μοβμείπα 
4ο τερας απίο Οομεί. Ἱ. τ.) 8Ρρο8θ ὁημοσίᾳ ἴο 
ἀθποίο νο ρ]ασε Ὑνετο νο ἂς α- --- Όνο 
ἀϊβοτοπί οοπρτοραίἶοπς, οἱ ννμ]ο]ι Οτο] οἳ 
Ερβορις να οοπΙ . πιθί; απά κατ’ οἴκους, 
Όνο Ἠοικος ννηοτο πο ἀϊβετοπί οοπμτεραίἶοης 38- 
εοπιυ]οά. 

3. ὀεδεμένος τῷ πνείμ.] ἵΜαπγν ϱοπιπποπίαίογ 
ίακο πνεύμ. ἵο ππεπη νο Εοίν Βρϊπ, Βαί Όναφ 
δεδεµένος ΔΑπιΙς ΟΓ πο βαἰα[αςίογγ 86η86, παπά {9 
ποχί οἰαή.ο ἀῑδοουπίσπαπςσθς πια Ιπίετργείαίίοῃ, 
Ἡ ἵ9 Ῥετίος, νν ιν οἴλοτα, {ο ἴπ]κο πνείμ. οἳ ελο 



ΑΟΤ5 0ΗΠΑΡ. 

23 Ἱερουσαλὴμ τὰ ἓν αὐτῇ συναντήσοντά µοι μὴ εἰδώς' Ἱ πλὴν ὅτι τὸ ρουσαλὴμ ἡσοντά µοι μὴ ὴ 
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α Ἱπίτα 21. 4, 

ι « ώ ῃ Ηνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεται λέγον, ὅτι δευµά µε καὶ 
χ Ἱηΐτα 91, 18, 

1 94 Φλίψεις µένουσιν. " αλλ’ οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι, οὐδὲ ἔχω τὴν Ψψυ-ω τ 
΄ ” ς .. 

χήν µου τιµίαν ἐμαυτῷ, ὡς τελειῶσαι τὸν δρόµον µου μετὰ χαρᾶς, καὶ 
Τις, 1. ὃ. 

τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ 

2 εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Καὶ νῦν ἰδοὺ, ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι 
” . Π Π ς α, Π ” Σ - ι ; ’ 

ὀψεσῦε το προσωπὀν» µου υμεῖς παντες, ἐν οἷς διηλθον κηρυσσω» την 
«Γα/ε7, 80, 

Ἀ. 1. 11. 36 βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. «4ιὸ μαρτύροµαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρῳ, ὅτιιλ γα ο ο 
Τήπι. 8. 1, 1. . κα αν,  Ἁ 9 ν ο’ ΄ .μέΝ . ' ς , »λὶ 

91 καθαρος εΤτω απο του αιματος πανγτων ου 7αρ υπεστειλαμην, του ἃ 4.16. 
ΕΕ ΙΣΗΕΙ.1, 

᾽ 3 - εω » .. - ΄ Ε] 

93 μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ. ' Προσέχετε οὖν Εν" Ι.Τ. 
0ο]. 1. 14. 
1 Ροι. 1. 19. ς ο Λ κ - ; ες ” η - η ϱ’ 3, 

ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ υμας το Πνεύμα το αἅγιον ἔθετο πενδ.ὸ. 

πππά οἳ 8ε. Ῥαυ]: α ΥετΥγ Γοπεηπί 5εηςθ ΟΓ ίηθ 
πνοτά. Δεδεμένος 15 νε]! εχρ]αϊπεά Ὦγ Βοβδεππι]- 
Ίες, Καῑπ., απἀ ΜΙάάΙ., “' απἀετ α είτοησ ἵππρι]ςα 
ο πιγ ππά;” ὮΥ α πιείαρµος ΥετΥγ 5ἰπιί]ατ {ο ια 
. συνέχεσθαι τῷ πνεύµατι αἲ αγΏι. ὄ, ν]ετο 9ε6 

οίε. 
29. πλὴν ὅτι] Ῥαῦ. ἓν απά τοῦτο, “ Βαΐ πὶς 

οπε Οπσ [αἶοπο Τ Κπον] ναι.” Θο Βορῃ. Ε]. 
496. πλείω δὲ τούτων οὐ κάτοιδα" πλὴν ὅτι πέµπει µε, 
ὅτο. πε ἓν ἵ5 εαρρ]ϊιθἀ Ὁγ Ατίορῃ. Ῥας. 227. 
Θεε Ἠοομεγ. ἆε ρατί. ΙΠ Ὑοο. Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον 
19 πσ]η]γ (ακεπ Ὁγ (ἶνε Ὀθεί Οοπηπιθηίαίοτε {ο ἀ4θ- 
ποίο ΊεΓδΟΠΙ επάμεά ὕπι ἴιε ΠΗοίη Ἁρίγή, Τηε 
Ἠοὶγ Ῥρίπε ἴπ ευετγ οἵγ ἰεςΙΠεά Ὁν λα πιοιί]ι 
οἱ ἱπβριτεά ρα» 966 χχἰ. 4, 11. ἨΜένουσι, 
 αγγαΙί της.) 18 86επῃς ἴο Ῥε α Πα ἰπίςπη. 

24. οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι] “1 πιακο πο αοοουπέ 
ο{,” «ατθ ποί {ΟΥ αΠΥ ΟΗπςρ. Απ Ιάίοπι οσοσουστῖΏ 
ἵπ Όιε Ὀθεί τει. ΧΝοί 5ο {πε Ρῄταβεο]οσγ οἳ 
ιο πεχί εἶαμφα, ννπ]ο] ἵ6 ἵπ Όιο ρορωίαγ 5 ἴγ]ε; 
απά ἔχω ἵδ επιρ]ογεὰ αοσοτάἶηρ {ο {πε ΤιαΠπ 196 
ος Ὀ. Μαη, απά Καπ. (ππκ Όιετο 19 απ 
ε)ΙΠρ. οὗ οὕτω, υπ] 5 επργεαδεά ἵπ α αἰπη]]ατ ρ38- 
..ρν οἱ Τήῦαπ. ρ. 401, οἶτεὰ Ὦγ είς. μήτ) οὕτω 
ποτ. α αιμι τὴν ἣν, ὥστε πόθῳ τοῦ ζῃν 
λα, ο Ἶν τελειῶσαι τὸν πο 
Όνετο {5 απ ασοπἰφίο ππείαρΠοτ. ἨΤελειῶσαι 18 εΠι- 
Ρ]ογοά ἵπ νο 86Π865, αἀαρίεά {ο νε (νο ἀῑπετ- 
επί οἴπαφες {ο νο] 1 Ώε]οπσβ. Διαμαρτύρασθαι --- 
Θεοῦ ἶ9 εχερείίσα] οἱ διακονίαν. 

25. ἰδού.] Τε 86η8ο ο νο εχρτοβείοη, (15 αί 
νετ. 22) ἵψ Μίπά/ Οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τ. π. µ. 
ΑΑ Τε 6 ποχί 1ο ορτίπίη ναί Όνε Αροβί]ο ἀἱά ασπ]Π 
γίκίί Ρτουυηκα]αγ Αδία, αβίοτ ή το]εαβο ΓΓοπη Ίπῃ- 

φαοπππεπί αἲ Ἐσππς, Όνο (οπιπιεη{α(οΓΒ ατο αί ἃ 
{ο τεσοποί]ο νν]αί ἵς Ἠετο ααἷὰ {ο Γποίβ. 

ΤΊνεγ βαρροφε, εἴε]νετ ναί αἲ! νο Ετεβῦγνθγη πουν 
Ῥτεκεπί νετο ἀεπά νο 9. Ραυ]ἱ αρπίη γἱαοὰ 
Αεία, οἱ ναί ο πησηῖ πιθπη, Ίο «Ποι]ά πο 5εο 
Όνοπι αἲ! ἵπ,. ΊΤ]ο {ογππςγ φοἱηίίσπ, Πονθγετ 
5 ίσο πππεὮ κα α “ ἀενίοο {ογ ο ποπος,} απά 
Όνε Ἱπίοι ἵν Γαγ-[ο{ο]λεὰ απἁ ΠΠΠΘΟΘΗΒΑΤΥ: αἶπορ 
νο Ίαν οΠΊΥ {ο φαρροϱο μαί νο Αροθίϊα Ίνογο 

πνεύµατι, ποοοτά(ηπρ {ο 9 Ἠαίπαῃ αρἰτε 
οτ πήπᾶ, απ Ὀνετοίοτο (απ Ίο καιὰ ]1βί Ὀο[οτε) μὴ 
εἰδῶς, ποῖ οεγα(π{η Κπονίηρ ναί Π Ἱροµίά Ὦς ο, 
Ρας ργεκασίπᾳ παοἩ τοπη νο Οιγοπίοπίης ἱπήπηα- 
εσην Ίνα νὰ τοσεἰνοὰ. Ίπάσεά (νο Γογπα οἵό ὅτι, 
οἵ ογεη εὖ οἵδ' ὅτι, ἵν ροτρο(μα]]γ ακοά {π Όλο Ἰνονί 
ντήοτ το ἀεποις κοπιοήηρ (αγ κἰνογί οῇ οσγίπίῃ 
Κπονισάμε, παπά οπ]γ οἱ ορήπίοπ, ΟΓ Ῥγρκοί ρετ- 
»ωαείοη, ἆ9ο πι Νόιο οπ ΤἨασγά, μ, σ8, 

25. νετ ἵν κοατος]γ ΛΗΥ ρβλασο οἱ νο Ν. Ἡ. 
ση νο] Όνο ορίπίσηα οὗ Ογίίσν απά Εκρονἱίογν 
πτο ποτ ἀῑνίάδά Όνπη Όνο ρτοποηί, ἵπ οχααίη- 
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ης νν]αί ἶ9 ια τταθ γοαάὔπς. ἵη οτᾷςτ {ο αδοθγίαίἩ 
Όινε οχαοί 5εΠ5ε, Ίνε Βπὰ {πο ΜΡ5. οβετίπσ πο Ίε58 
Όναιπ ΓΑ τοαάῖπσς, ΠΑΤΙΕΙΥ, τοῦ Θεοῦ: --- τοῦ Κυ- 
ρίου :----τοῦ Χριστοῦ: ----τοῦ Θεοῦ καὶ Κυρίου: --- τοῦ 
Κυρίου Θεοῦ :--- απά τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ: Τη το]α- 
νε πιετὶί5 ΟΡ ἴΊιοςσε ατο ἀἰδοιςεεά Ὦγ Ἰλείς., 
ἀτίθδο., Καῑπ., απἀ Ὀτ. Ῥγο Ῥπα(], βοπίρ. Τοεί. 
γο]. ΠΠ. Ρ. 66. κα., πο ἀθοῖάς ἴπ [πνουτ ΟΓ Κυρίου. 
Οπ {ιο οοΠίτατΥ, οἴπογ Ογ]ϊςς οῇ ποί 1655 οπη]- 
πθεπος, α5 ΜΠΙ1, Βεησα], οἱ, Ψδπειια, ΜΙο]αε]5, 
Ἐτηεείϊ, Ὑαἱο]κη., Ἰαβεοηῦοτα, Μαιῃ., ὙΝακεβ, 
Τπύπη., Ὑαΐοχ, Βρ. ΜΠάάΙ., αἀταίσ, απά Ἠ]πε]ς, Τε- 
1εοί Κυρίου, απά αἱπιοςί αἱ] τοαά Θεοῦ: [πουρῃ 
8ΟΠ1Θ, 45 Μαϊίμαφὶ απἀ ΜΙάά]., Ῥτε[ογ τοῦ Κυρίου 
καὶ Θεοῦ. Τ 18 Ιπάεεά α ααθεβίίοπ οῇ Υγετγ ἁἰβιοι]έ 
ἀεοίδίοη ; ἵπ νλπ]ο] ια ΟτΙάσαὶ αγσαπαθΠΙΒ Ι51ΣΙ1Υ 
εππρ]ογεά ἆγαιο ἔιοο 1ρας; ΙΠΡΟΙΙΠΕΗ ἐλαί α ΟτΠ- 
σα] ο άτγ πηὶσΏέ πηοδί ργμάοπί{η τείατη α γοτάϊεί οί 
Νον ΤΠΩύΕΤ, απά (πὰ5 α ροφϊἼνο ἀείογπιΙπαξίοη 
ο{ {16 οχαοί τοπάἶπρ παὶση{ Ὃς ἀο[οττεὰ αά (γασας 
(ζαἰπάα»φ. Τπ ια {οτπιετ Εάῑίοι οῇ (15 ννοτκ Ἰ 
ἀεο]άεά ἵπ [πνοιχ ο πο οΟΠΙΠΙΟΠ τοπάἰπς τοῦ 
Θεοῦ. Βαί Τ Ἰανο Όεεῃ ἱπάποεὰ, Ὀ} νο ταιλατ]κ8 
απά εασσοφί]οη5 οΠοταᾶ, ἵηπ απ αθ]ο ΟτΙΠφαε 0Ἠ 
Οία ννοτκ ἴπ {θ Εο]ασίίο Ἠονίονν {ος Ώεο. 1905, 
ίο ρῖνο (πα ν]ο]ο αποδίίοη α πιοδί αεπίίνο 6- 
οοηβἰἀεταίίοπ, ἔἶνο τοςιι]{ οῇ νν]]ο]ι 1 ενα] ρτοσθεά 
{ο Ίαγ Ῥοίοτε {ιο τοαάογ. 

Απά Πγδί Ἰοί 15 οχαπηίηο (νο βίαίο οῇ ια ογ|- 
ἀεπος Ὀο[οτο 18. Ῥετρ]οχίης α5 1{ αρροατ, Υοί 1 
πιαγ Ός πο] οἱθατεά Ὦγ ιο οοηρϊἀσταίίον, ελαί 
{ηγοε ου οἳ ενα αῦονο εἰκ Ὑαττ, Τ,οοΓ{. (ΠαΠΙΕΙΥ τοῦ 
Χριστοῦ, ----τοῦ Κυρίου Θεοῦ, --- απ τοῦ Θεοῦ καὶ Κυρίου, 
ατθ βοατοθ]γ ομΗ(]εά {ο πο αρρε]]αίον οὗ θα. 
ἰεεί., Ὀεῖπς Ρατ (οτπθὰ οἩἨ. πο οἱ]νοΓβ, παπά 
νοοννφ { Ρτοσθθάίηρ {οπι απ΄ ον]άοπί αἰίεγα[ἶσπ {ο 
αυοσίά α αἰ[ιομίῃ; απᾶ Ἱανίηςρ εοπτος]γ ἄΠΥ πι- 
Οιοτϊγ οὗ ΝΤΒΕ., Ώνογ πποτῖί πο αΠοΠΙΙοΠ, οχοερί 
35 ϱαγπήκ]ήπρ ἁἀαία ἵο αβεῖεῖ 5 ἵπ Ἰαπάσίπςσ ο πο 
τοπιαἰηίπς {ιγερ ΡΗΙΜΛΗΥ ΠΕΛΡΙΝΩΣ, ἨΠΙΙΘΙΥ, 
τοῦ Θεοῦ 1--- τοῦ Κυρίου }---απάᾶ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ. 
Τ,οί 8 πονν οχαΠΙΙΠΟ {Ἴνθρο τοπόίηρε, 45 [ο ιο 
ογἰάσποο οχίργπα! ππά ὑπίογπαῇ. ΑΝ Το (1ο [ογππεη, 
Κυρίου ἵς σμοίου ΡΥγ 12 ΜΗ, (νο ο) νοπι ΥΟΓΥ 
αποίοπε, απά νο τονί ποιο πΠοΙοΠί ΠΟΓ ΝΘΓΥ 
ναπαβ]ο), Ὦν νο Οορίίο, βαλθίο, απιά ΛΤΠΙΠΙΠΗ 
γογείοπα, παπά κοππο Επίοτ, ολίοβν Ἰμαίη, 3, 
Τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ 9 καρροτίοῦ Ὦγ οπε νοτν πΠ- 
οἶοπε ΝΤ, απά 03 οἱ]νογε, ποΠΟ οἱ πηοῖι ΠΙΙΩΤΙΥ 
ογ οὀΠβο“πσησο, αί ο αἡ[οροί Γη (ές, 31Ο ὮΥ 
ἠἶνο Βο]πνοπίο Ὑογκίο, νο Εά1, Ῥίπο,, οἱ Γαβ{{Η, 
5. Τοῦ Θεοῦ ἵπ παρροτίοῦ Ὦγ νο πιοµί πποίομί οἱ 
νο ΜΣΣ, (νο η γαι) παπά ΤΤ ο νοκ: κοπο 
οὗ νο 1009, Τὰ, οἱ Γι οσµατίο», Ὀς πιο οὗ 
Όνομα Πποτο πούστη : απο Ὦγ νο ομοἩ, γή. ἵλ 

ΤΙ 
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ἐπισκόπους, ποιµαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποι- 

α0)ει,0. 1, νά . ὃς εϱ/’ 

μεξος Σ 1. Πσατο δια τοῦ Ιδίου αἵματος. " γὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσον-- 99 
ται μετὰ τὴν ἄφιξίν µου λύκοι βαρεῖς εἰς ἡμᾶς, μὴ φειδόµενοι τοῦ 

εοπιε ΗΝ. ; Ὁγ Όνο Παπ Εωραίε; απᾶ, ποοοτά- 
ἵης το 8οπης, ἴἶπο ΟλΙορίο. ΕππαΙ!γ, Τε 15 αποιεὰ, 
οι το[ετγεὰ (ο, ΡΥ ἴρπαι., Γοτία]]., Βαξ]., ΟἨτγκοεί., 
Ερίρ]ταῃ,, Αππυτοςς, ΤΠδορ]γ]., ουπαθῃ., απά 19 
οἴ]νος Εαίλιογο οἱ ἴἶιο (ποσο απά Ἰμαίη Ολατο]. 
Ίνονν ὲ 15 πιαπ]{[εκί, ναί τοῦ Κυρίου 8 ρτεαί]γ ἵπ- 
{ετίοτ ἵπ ΜΑ. αα]οκ{γ {ο τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, απιὰ 
ποί ΕΙΡΕΤΙΟΓ {ο τοῦ Θεοῦ: απά οἱ {ιο 4. να]ιαῦ]ο 
γεπίοεε ΜΡΒ. Ἰα{εΙγ οο]]αίεά Ὦγ Ἠ]πο], ἔιρο Ἠανο 
τοῦ Ἀωυρίου καὶ Θεοῦ, ΟΠε τοῦ Κυρίου Θεοῦ, παπά οπε 
Θεοῦ. Απά 48 τοῦ Κυρίου νγαν ενιἀεπ{]γ Γογπιθὰ ΟΠ 
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, Ειαί Ἡ ἀεείκίνο. (ϱοπεθφπεπί- 
1Υ Όια τεαάἶηᾳ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ Ίνα απ ππάουδίοά 
ΕΙΡΕΓΙΟΓΙΙΥ ας {ο εχίεγπια[ ενἰἀεποθ. ΑΦ Τἵο ὑπίρ- 
πιαί, ἴλε τοπάἶπᾳ Θεοῦ Ἰα5 Ῥεθῃ οοπίεπἀεά Γοτ ὮΥ 
επ]πεπί Οίε]ος (ορ ντ] νετγ ἀ]ετεπί νῖονγς) 
ΒίΤΟΠΙΟΙΙΒΙΥ, Ὀαί, Τ ποιο Επϊπ], ποί αὐ]ίο 5ποςθςβ- 
{111γ: {ος νν]ή]α ο Ῥ]ιγαδο ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ο6- 
ους 12 επιες ἵπ οί, Ρα] Ερίδί]ος, ἐκκλησία τοῦ 
Κυρίου 18 [ουπά ποιθ/εγο ἵπ ιο Ν. Ἔ.: οοπβε- 
αοπ]γ, Πέ ννας {αγ ποτ Ῥτοβαρ]ο (αί Κυρίου 

βποι]ά ο αἰίετοὰ {ο Θεοῦ ἴΠαπ Θεοῦ ἴο Κυρίου. 
Βεβίάο», ιο ΓΟΓΠΙοΤ πηϊσηί ο ἆοπο νν]χουί αΠΥ 
ον! Ιπίοπίίοη, λα νε Ἰαΐετ οοα]ἀ οπ]γ ατῖδε 
{τοπ βΙπ]κίετ ἀοθῖσης νο ουσΗί 5ατο]γ πενοτ 
ο Ρο ἱπιραίθά ννζχουί ΥΘΤΥ 5ίτοης ΤΘΡΟΗΒ. Νον/ 
ΙΓ τοῦ Θεοῦ Ὀο ἴιο ἵτας τεπάῖπα, ἴο 86ης νη]]] ὃθ 
Όιαί αβείσποά Ὦγ ο αὐονο-πιεπιίοπεά Ἰεατποά 
Ἠονίδννες, /' Εοοά ιο Οτο] οἳ Ηίπι νν]ο 18 
ο, νο] Ἰα Ἰαν ρατο]αδεά νι Πΐδ ον/Π 
Ρ]ουά ;”) Ἱπαρ]γίης απ αβδογίΙοΠ αἱ οπος ο {Ίνα Πλεί(η 
απά ο ΕΓωπιαπί{ οἳ ους Τ,οτὰ, νντηνοιί οοπ/{ουπά- 
πσ {ο «νο παίμτος.. Ὑεί ή 19 5οπιθνν]αί 
Ἰπαγ8/ὴ, απά σαπποί {αἰτ]γ ϱο ο]ἰοῖ(θά {γοιη πε ννοτάς; 
απά {]λοτο[οτε {ποτε ἵ8 {Πο 1655 ΤΕΔΡΟΠ {ο ἱπραίο να 
τοπθἶπσ {ο απΥ Ρρίοις5 πιά ον νο ρατῖ οῇ λα 
Τ γπήαγίαπς. Απά απ Πίο τεάδοπ 15 Ώνετο {ο 
Ἱπιριίο νο τοπά]ἶπσ Κυρίου ἴο απ α]ίοταίίοη οῇ επ 
Αγίαπα ; Γοτ, πο {ο 84Υ ναί Όνεγ πονετ Ἠπά ια 
Ώο1ΡεΥ ἴο [οἱςί πα τοπάἶπς, 5ο α5 {ο Ἱπίτοάμος Τε 
Πίο αΏοναο Όνο-(π]τάς οῇ Όνο ϱορί6ς, ευ ννεγθ 
ποί ἀτίνεπ {ο 4ο 5ο {γοπι ποσθβεΙ(γ; Πανίηᾳ, α5 νο 
βοο Ιπ {νο σα5ο οῇ Ντ. Ἠλ/ακεβε]ά, οοπίτίνεἁ 51ο 
ἃ 5οτί οῇ Ἱπίοτρτοίαίοῃ α5 {ο Καερ οί ΛΠΥ 86Π866 
Όναί ταση οοπηργοπηίεο Οαοίγ ορίπίου», Τί ππαΥ, 
ιπάθεά, ο ατσιοὰ ναί τοῦ Θεοῦ, α5 Ὀεῖπς ππ(6ς- 
ΕΠ οπαῦ]ν πο πιοςί αἱ/Ποιίέ τοαάῖπα, ουσηί {ο ο 
Ρτο[οτγοά. Απά 1 15 ίτας ναί νο τοπάίηρε ΠΙαΥ 
Ρο]ιαρς αἲ] οὗ χοπ Ὀο ποσοπη{θὰ ΠΟΥ 45 50 ΠΙΠΠΥ 
γατίοις αἰοπιρίς ἴο εοῇοῃ ναί Ἰαγεμπθςς. οι 
Οναῖ 9 ροτ]ναρς ἴσο Ἠγροίμοίίσα]. 

Γ,οἵ 8 πουν ρτοσσρᾷ {ο οχαπαίηθ ἴο οοπιραγαννο 
ονἰάεησε, οχίοτπα] απά Ιπίοτπα], ΓοΥ ἴνο τοπόἴησε 
τοῦ Κυρίου απά τοῦ Ἐυρίου καὶ Θεοῦ. ον επ{εγπαὶ 
ονίάεπος 19 ἀοσϊάσα]γ ἵπ Πινοιτ οὗ Όνο αεν; Ὀυί 
ὑπίεγπαί ονἰάεπος 8 κοπηθννμαί ἵπ πνουχ οὗ χο 
Γοτπποτ:; {οτ ποιρ] Βρ. ΜΙάάΙ,. (αΏοτ Μαιν.) 
Οπκς ΤΕ απἶτο αφ ρτοῦαβ]ο ναί ἴἶνο τοπάΊηρΒ τοῦ 
Θιοῦ απά τοῦ Κυρίου ΠΙΔΥ Ἠανο ατίκοῃ Ὦγ αὐνίάίις 
Όιο τοπάῖπς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, αφ Οναί χο τοπάἴη 
τοῦ Νυρίου καὶ Ονοῦ ΝνΑ8 οοπεροιιάρά οἳ ΌἼνοβς τοπ - 
πρβ; πονογίλε]οθς, 5ἶπσο εε [όπιο οἰτομπηκίαπος 
8Ο νοτΥ τατο]ν ος ο ΓΕ, απά πο Ἰαίίοτ ο (οφποπΙΙγ 
{η αἲἲ ντίοτε, Τ τοπ]]ν οπηποί στου πα Όνο 
Ἰοατπεά Ῥτε]αίο, Τ απα απ]{ο ἀἱκροβοά {ο πεεοπί ἴο 
νο οὐκοτνα{ἶοπ οὗ Ώτ. ψνο Απηϊί]ι, (ναί, “, τοῦ Κυ- 
ρίου Ὀοείπς αὐπιοὰ {ο ὃς ο οτἰρίπαϊ τοπάίπα, αἲὶ 
Όιο οίπετς ππαΥ Ός αοοουπίοὰ [ος ΡΥ ναρροδ[ίοηθ 

636Υ απά ρτοῦαῦ]ε ἵπ (εππφε]νες, απἁ πονγη ἴο 
Ἰανε Όοεῃ τεα]χεὰ ἵηῃ παππετους Ἰπείαποε».” Βατ, 
ιο αἀνετί {ο νε εγἰάεποςε 48 τερατόΒ 1ο εεεσπάα 
τοαά{ΠβΒ, --- λε τεπάϊπᾳ Χριστοῦ εαρροτῖς Εἶναῖ οἵ 
Κυρίου; πά ἴ]νε τεπάἶπᾳ τοῦ Βυρίου Θεοῦ βαρροτί5 
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ; Νν]ί]ε τοῦ Θεοῦ καὶ Κυρίου, ἵ 
Ον ης, βαρρογίβ τοῦ Θεοῦ: [οι Ἡ 8εεπις {ο Ἠανθ 
Ἀπίδεη {ποια πε αλἰεταίίοη οἱ δοπ1ς νο, κἰαπαυ]ίπσ 
αἱ (νε Ἰαγεμηςκς οΓ Θεοῦ, βαρ]οίπεά καὶ Κυρίου, ἵπ 
οτάετ {ο 5ΙΡΡΙΥ 8οππς Ὑοτά {ο Ἠ]ο]ι τοῦ ἰδίου 
αἵματος εοι]ὰ ὂε αρρ]ίεά. [πάει αἲ] ενα οἴτοιπῃ- 
βίαποςς,  Ίνανα πουρέ ρτορετ (νῦν ΜαλναΙ απἀ 
Υαίετ), {ο αἀπιέ νο ννογάς Κυρίου καί; Ὀαῖ, Γγοπη 
Όιο αίαίο οῇ πο οοπιραταήνε ὑπεγπαί ενίάεπος, 
ΊἸανο ποίῖ «Ἰοδεῃ, νι Ὑαἴετ, ἴο ἠγαεΚεί καὶ Θεοῦ ; 
αίπος, α5 αἲὶ {νο οἵετ τεπάίησς πιαΥ Ὁε αοσουπίεά 
{ο (ουσ νην 1958 ΡτοβαΘιΗ«γ), οἩ λε εαρρο- 
Βἰἱοη (αί τοῦ Θεοῦ 8 ία ἵταε τοπάἶπᾳ, ἵ Παγ, 
α[Ποτ αἲ], Ός εαςἩ : απά Τ πιαδί Όε ον/πεὰ ναί νε 
{αβίΙπιοΠγ οἱ Ὑετείοης απἀ Εαίνετς 18 είτομσ]γ {π 
1{8 [πνοιτ, απά αἱκο ναί 1 ἶ5 Γουπά ἵπ νε πιορι 
αποϊεηί ο ΜΒ. Απά οετίαίπ]γ 1 15 πιοτε Ικε]γ 
ο Ῥο (ια ογἰσίπαὶ τεπᾶϊπᾳ ΑΠ τοῦ Ἐωυρίου καὶ 
θεοῦ. 
Ἡ 15 5οατοε]γ ΠΘΟΘΒΦΗΤΥ {ο οὔσετνε ναί 1 Όνο 

τοπάἶπᾳ τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Θεοῦ δε πα επίίς, 1 αἴ- 
{οτὰς α Σίτοηρ ῬτοοΓ ο{ νε Ὠ]νιπ]ν οἳ ουν Τ,οτὰ 
ᾗ σεις ΟἨτῖςίις 5ἶποο (48 Βρ. ΜΙάά1. ας εἸποννη αἲ 
Ίατρθ) {πο εεηξε πιεί Ῥε, οὗ Ηίπι Ρείης (1.6. 
νν]νο κ. [,οτὰ απά οά.. Απά ονοῃ ἰ[ τοῦ 
Κυρίου Ὀο (ια (τας τοαβιης, Υοί (να μφᾳ νι] 
1] ο δατ αἰτοβίαίΊοη {ο [πε 6αππε ἀοσίτίπε : ου, (38 
νο Ίοατπεά Ἠονίοννοταθονς πποηοπεὰ οὈδεγνεβ), 
Όνα ρῄταφο “' ΟἸητο]ι οΓ (νε Τ,οτὰ ”΄ εοααἰ]1γ ἀεποίεΒ 
Όιο ὨϊνιπΙγ οὗ νο Ῥτορτίείοτ παπά Ἠεάεεππετ οἳ 
Ότο Οτο], νο Οὐ]θοί οἱ 15 υνοτκλήρ, Ὑν]νο Ἠπβ 
ρίνεν Ἠήπιςο]{ Γοτ ἴτ, ναί ιο πὶσλῖ απο τἰν Ἡ, απά 
Άγεδοπί τί {ο πιεί α αἰογίσια (μάγοι, οι Ἡ 
ὦτ; πηθτο (45 τν. Βωτίοῦ τεπηατκε) Ὑνο εἰνοι]ά 
ταιἶιοτ ανο οχροοῖεἀ τῷ Θεῷ: Όαί δί. Ῥαα] 1εθβ 
ἑαυτῷ οἩ ποσοουηί ο ενα απίοη ο) Όλο Εαίνετ απά 
Ότο 30η. 

---ἣν περιεποιήσατο.] Ἡ 
πππκο οπθ’5 ονἩ Ὦν ρυπο]αες.”. Ὠοο Ὀτοεῖσ. ἆᾳ 
Υ. Α. ρ. 218. απά λππετς Οτ. ατ. ὁ 5.5. Το 
ἴθγπα ἵνα οὔενπ αφεά οὗ αοαπἰτίης α τἱσηῖ ἴο ΑΠΥ 
οπθ”5 βογνἰσθΒ, ΡΥ Ργεβετνίηρ οἵ ερατίης 5 Πο ἴπ 
νναγ. 366 Ἠετοάοί. 1. 110. Ἠλεί5. εοππραγες Ὠ{ο- 
Ἠγς. Ηα]. ἵν. 11. ὃν (8οἳ]. γῆν) ὑμεῖς ὁϊτ αἵματος 
ἐκτήσασθε, 

90, δι. Ῥαμ] Ἰθτο αἀνοτί {ο πο γεακοπ Γοτ 5 
ΒΟΊΘΙΗΠ πώ πποπΙἶοῃ, παππε]γ, νο σπσογ νεμ]οῖ 
ννου]ά α]νογί]γ ονετίακο νο ϱἨηγο]ι [τοπ /αἶδε 
ἐοαε]ιογς, Νο86 Γαρασίϊη ὙΝοι]ὰ ὃς 5 στοπῖ 38 
Ονθίτ ηρουγίκη. Νο Ίνανο Ἠετθ [νο 84Π1Ε Πηείλ- 
Ἀος αφ αἲ Μας, νυν. 10, 16. κ ηετο 9ος ἸἈοίο, 
η Όιο ρτοβοπί ηλίπησο, Ἠοννονος, Όποτε ἶς α πο 

α]]ακίοη {ο ἴο σᾳπ86 οἳ νο «εΠορ]οτά, οὐ Ες ννπ{ο]ι- 
4ορς αρροϊπίοά {ο μπατά νε βοςκ. στα θνίης Ὀνεῖτ 
νοταοῖίν Ὁγ ονοη Ρτογίπῃ οἩ 1ο ΒοοΚ Ικο][. ο 
Ρίο Οᾳ8. Ρ. 3980. ἐπὶ γὰρ τὶς ἀγίλας ὑμῶν φύλακες, 
οὗ κύνας ο λὲ νοµέας, ἀλλὰ λίκους πέµπετε. οπα/κ:, 
Οναῖ. νἰῖ, οὐκοῦν οὐδὲ τὸν ποιµαίνειν παρά σου τα- 
χθέντα, εἰ λύκος ἀντὶ ποιµένος ὀφθείη, κερδαίνειν τὴν 
προσήκουσαν δίκην ἐᾷς. 3ο 3 (οἵ. χὶ. 20. νο Α 
ο, νι τῖν ακοή {ο βοἩ ἴ6αςἨθτγε, βαὖς: ἀνέχεσθε 

εσθε γὰρ, εἴ νά ὰ 

ποιεῖσθαι αἱρηίβος “«{ο 

τῶν ἀφρόνων, Φφρόνιμοι ὄντες ' ἀνέχ 
ἡμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, ἃο. 
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ς ώ ς:ς -» } ο 3 ΄ 2» ν Ῥ». 41. 9. 
3) ποιμνίου" καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διξ- Ίπως, 96 δι, 

. ο, - 3 )» . - 5ρτα 1. 17. 
81 στραμμένα, τοῦ ἀποσπῷν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. ᾗ 4ιὸ γρηγορεῖτε, 1 ονα από ο 

ο) Ἀνρτα 19. 
; ς/ ἕως 32 , 

μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν, νύκτα καὶ ημέρα», οὐκ ἐπαυσάμη» μετὰ 
- ς νυν 28ΗΡΤε 9.9]. 

Καὶ τανῦν παρατίθεμαι Ὁυμᾶς, Βρι.Ι. 1, 3 δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 

ἀδ ὶ, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λό ης χά τοῦ, τῷ ὃ 4 ἐ ελφοὶ, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ ἐποι- 

κοδοµῆσαι, καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονοµίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. 
3 28 Ἀ » 3 ' - : 3 ια 1 Βαπι. 12. 8. 33 "᾽4ργυρίου ἢ Χχρυσίου ἢ ἵματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα ' Ὁ αὐτοὶ δὲι ος ο 

Ἅ. ο Ἑ .ὰ Ξ - ο ε 20ος, 11. 9. 
84 γινώσκετε οτι ταῖς χρείαις µου καὶ τοῖς οὖσι µετ ἐμοῦ υπηρέτησαν αἵ κ νο. 

- . ο , ς- , [- ο 9 5) . π- 9 "σος τη 30 χεῖρες αὗται. "Πάντα υπέδειξα ὑμῖν, Οτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἄντι- 1 μες ο ο 
’ - .] ΄ ’ .. ’ - ͵ 2 Τ]μεςς, ὃ. 8. 

λαμβανεσθαι των ασθενουντων, µνηµονενυειν τε τῶν λογων του Κυρίου «1 οος.θ. 1. 
2 5 5/ .α. 3 να] . ; ’ ’ υ 1) 

Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε᾽ Ἰακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν. 
- . . ’ 3 - - »] ϱ, , 

36 ἆ Καὶ ταῦτα εἰπὼν, Θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ, σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύ-- ἆ Πο 31.5. 
ς : ' ΄ ’ 3 

3τ ἕατο. Ἱκανὸς δὲ ἐγένετο κλαυθμὸς πάντων καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν 
. ΄ δε 2 ν 

55 τράχηλον τοῦ Παύλου, κατεφίλουν αὐτόν ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ 
λό εί 3 ., / »] - 1] ᾽ ’ . . 9 .ω 

7 Φ ειρη κεί, οτι ουκετίι µε/λουύσι το προσωπον αντου ΣΩρείι». 

. ) 2» ον -- . . 
προέπεµπον» δὲ αὐτόν εἰς το πλοῖϊον. 

πα ων 3 » - 3 ’ . ο δε, ην 

ι ΧΧΙ. ΩΣ δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ αὐτῶν, 

εὐθυδρομήσαντες Πλθομεν εἰς τὴν Κῶν, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν “Ῥόδον, 

ἀϊίοῃ {ο ταραεῖ(η απἀ, 1 ποι]ά 56απι, Πηρουγίςη, 
Ειθ Αροεί]ε, ἵπ {Πε πεχί γετςε, 5αῦ]οίης {πε σοιοῖ 
οἱ Πιεγεδίες απιἀ δε]έσπιΒ, 5αςἩ 35 {λοξε οὗ Ρηγρεὶ- 
Ί18 απά ἨΗεΓΠποσεπες, απά οὔννετς, νο α[τογν/ατὰς 
Ρτοπηπ]σεά πε ἈΝἱοο]αίίπη ΘΕΙΤΟΓΒ, αραἰπδί ννηίσ]ι 
βοπιθ ρά55ασες ος 5{. «οιπ5 (.ο5ρε] 5εεπι ἀἰτεοίεά. 

30. διεστραμμένα] “΄ εττοπεουις.; 39 Αιτία ορ- 
ὀόγματα ὀρθὰ απᾶ διεστραμμένα καὶ στρεβλά. 

πηθίαρ]ος 15 χε βαπιθ ας {λαί ἵπ οι αὐ]εοίίνε 
1ογσπς, ννίοἩ οοππες [τοπ ἴπο Ληρ. βαχ. ρρίησαν 
(ο Ειοίεί; απἀ Πτετα]]γ εἰσπ]ίῆες [5οππείΠπίπς] νντεεί- 
εἆ {ποια νε τισ]ί (1. ε. κἰίταἰρη{) Ἠπε ος οοπάοῖ. 

91. τριετίαν] Ἱ. 6. αὈοιί ἴἶιο 6ρασς οἳ τος 
γεατα; {ος Ώπετε ἵ5 ΠΟ Ο0ςΛΒΙΟΠ ἴ0 ΒΗΡΡΟΒΟΘ ἴαί 
Όνε Αροβί]ο Ἠετε 6ρεακς νι απἨππεισα] εχαεί- 
πθε, ἜΤπουσι Ιπάεεὰ, 1 {ο πθ {ιο ΎθαΓβ νε 
ασ ἵπ Όνο Ῥο]ιοο] οἳ Έγταπηι5 Όο αὐάεάὰ ἴἶνε 
Όντας πιοπῖ]ς ο (απασηί ἵπ νε γηασοριε, απά 
Όνο πιο ας (πασί ρτϊναιο]ν νν Λααα απά 
Ρεήκοῖ]]α, ννε Ίανε φοππεήπρ ποῖ {αχ β]οτί οῇ Ώιτεε 
6418. 

: 33, καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ.] Λόγῳ τῆς 
4ρ. πιαν (νι ενεταὶ ειπίπεπῖ Ππϊργργοίοτα, πη- 
Ὃ ία απά πιοᾶστη), ὃς (πκεπ, Ὁγ α Ηουταίΐρη, Γος 
Όνα σγαερ {πεί[, ρετ Ηεπάίπάγη, Απά Όναβ ὀυνα- 
ον «τος νο το[εττοά {ο Ὕσά. Βαι Τ 18 ροτ]ναρε 

{πκθι (νι Ῥΐκο,, οί, Ηείητ., Καῑπ., πα 
Ἁγτ., Αταῦ., παπά ουσ ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ὑ εγβίοη) {ο ΠΙΘΠΠ 
Όνο Οσερεί απά κ ἀοοίγίπρα, νι] ο] οπη π]οπο οὐ 1(γ 
ΠΠΘΗ, ἃσ, 86ο 7 πα. 1. 12. Ερ]ν. Π, 20. 1 σου, 
4, 10. Το ἐπ ἵῃ ἐποικοδομῆσαι ΠΙΥ τε[ετ {ο Όιο 
εγα μα! οὐϊβοπίοη οἱ Όνο (Πορε!, Ἡψ Ῥ(]ά{ηρη 
ατ τακοᾶ, εσΓΑ {ή εσΗΓε, ὮΥ νο ατολ]έοος, 
Τ]νο πο ίαρ]νΟΥ ΤΠ κληρονοµία {9 τποπηϊ ο αρρονί 
Όντο εργα πέη οἳ νο τοννητόν [αἱ πρ 1π Ἠεπνοη {ΟΥ 
νο ἠἱρ]ρουν, Τοῖς ἡγιασμίνοις ἆοομ πο (19 ππονε 
ο σππιοππίοτν ἱπιπρίπα) Ίνοτο απ αἲ χχνἰ, 18, απά 
Ηεῦ., κ. 14., ἀσποίς περ] ἐπ, Ὀαε , Όνοκο 
νο Ἠπνο πρα/κρά ωογίύη οἱ Εἰνοίν Μάρ] σα] πρ 1 

νημ.”” 
κο Ἠγηαε ἵν Ίνεγο απὶᾶ νγπν ονἰάσοη]ν «αραοκέοὰ 
ΡΥ να οοπᾶποί οἳ Όνο κο (ρποίνοτν, ΒΥ ἵμα- 

τισμὸς 5 ππεαπί {λαί Ἰαπάδοπιο οἰοίλίπς νν]]ο]ι 
απποηΏςσ Ώπε Ηεῦτεννς Ίνας τεοκοποά ρατί οἱ αΠΥ 
οπε”5 υνεα]ίἩ. εεο Μαϊ. γι. 19. 9 Κίπσς ν. 26. 
απά εδρεοἰα]]γ α Ρα5βασο οῇ Τηαογά, Πἰ, 91. ννηετο, 
ἵπ τουκοπίηπςσ αρ {πε τενεπιθς οῇ {πο Ἰῑπσ οὗ 
ῦἨταςς, οπε Ίἴεπι οοηεἰςί5 ο{ δῶρα ὑφαντά τε καὶ 
λεῖα, καὶ ἡ ἄλλη κατασκευὴ, 5αΠς, Ὀοί]ι επηυτοϊάεταά 
απά ρ]αίη, απά οίπετ Ποιδομο]ά [αγηίατο.. Τηεςο 
1ὲ ταἰσ]ί Ἠανα Ῥεθῃ 5αρροδε Ίο Ἰναά αποοθρίεὰ 38 
Ρτεβεηί5, οερεοία]]γ δἶποο Ερήεδας ννας [41ποιΙ8 
{ο ἴε ππαπ/{ασοίατο οἱ είς. Απά νο πιαγ ἱπίεγ 
ἔτοπι 1 6ογ. ΧΙ. 21. ναί πα (οασ]ετ Ὑετο ραίά 
Ρατί]γ {π σοοᾷςν. 

94, αἱ χεῖρες αὗται] “«ἴἼοεο Ἠαπᾶς, Ἰο]άίπσ 
Όπεπα πρ. πετο ἶ5 α θΙπαῖ]ατ Ὀεα γ 1 Χχνι. 99. 
παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων. ἜΓ]α ϱοππιεπίαίοτβ 
οοπΙραΤΘ βεγοετα] ῥᾳββασο» οῇ ο αβδίσα] τιστς, 
βοπτόοε]γ ἄΠΥ ΠΙΕΣΗ {ο ἴἶιο ρατρο8ο. ανα, Ἰον- 
6νος, ἵπ Ἠθοςθῃς, ὤγπορ., πάόάασοὰ α νοτγ αρροβίίο 
οπε {οπι Εη]οδίταί, ΥΠ, ΑΡ. Π. 90. πολλὰ ὁέ µοι 
καὶ ἀπὸ ὑένδρων φύεται, ὦν γεωργοὶ αἴδε αἳ χεῖρες. 
ΕΙπα]]γ, τοῖς οὖσι μετ ἐμοῦ ΤΙΛΥ ο τοσατάεὰ πδ ἃ 
Ρορι/αγ περ]ίσεποε οῇ βίγ]α, {ΟΥ ταῖς τῶν ὄντων μετ) 

οῦ. 
9ῦ. πάντα ὑπέδειζα ὑμῖν.] 90. κατὰ, παπά ἴπκο 

ὑπέδειξα {ΟΥ ὑποδείγματα ἔδωκα, 5 ἵπ ἃ ΚΙπάτες ρᾳ8- 
βασο οὗ 1ο χΕΙ. 10. 

-μακάριον ---λαμβάνειν.] πϊς ἵ οπο ο) νο 
βαγίηρς οἱ οιγ [,οτά απτοσοτάςὰ ἵπ πο (1οβρο]ς, 
(566 ;οἨπ χχὶ, βπ.} Μπο] α5, πο ἀσυΕί, Ἴνοτο ννογο 
νο ΠΙΠΗΥ οἰτον]αίοῦ αΠΛΟς νο Οκ ίπης, παπά 
ΒΟΠΠΘ οΓ νο] ατα τοσοτ ες Ὃν νο οπτ]ν Επ νότες 
ος νο κος Εππίο, (σο4. Άρος, Ν. να. 151., 
ππά ομροςσἰπ]]γ Ότο νουγ βοπτος ἴταοί οὗ ΟΡΜΟΥ 
46 Βογιποπί ος ϱ κ! ἀγράφοις, Γρ». ΙΤπο, Όνο, 
ον Ον απ ζπιοπί νο ϱ οππποΠίπίογν ΟΟΠΙΡΑΓΟ 
ΠΙΠΗΥ Γγοπη νο (Ἰπακίσα] ντο; ππά ο πο ΠΙΛΥ 
υο οσον ἵπ πι Νοιο ον Ἔπασγα, Π, 91. νόµον ---- 
λαμβάνειν μᾶλλον Ἡ διῤόνα, Μακήριον αἰσπίβοι 
πιασία [ραί,' ἵν ασπάος ντι α ρτοσίοτ Ὀἱονκίηα, 

5τ, ἠπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχ.] Λοεσοτά(πᾳ ἴο η 
Ονομα] ομβίοπα, κ τοιπίποὰ ἵπ νο Εαμί, 
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ϱ 8αρτα 90. 99. 
Ππίτα νετ, 19. 

Βωῤρτα 20, 96. 

ΑΟΤ5Ρ 6ΗΑΡ. ΧΧΙ. 2---10. 

κάκεῖθεν εἰς Πάταρα. Καὶ εὑρόντες πλοτον διαπερῶν εἰς Φοινίκην, 

ἐπιῤάντες ἀνήχθημεν. ἀναφανέντες δὲ τὴν Κύπρον, καὶ καταλιπόντες 
αὐτὴν εὐώνυμον, ἐπλέομεν εἰς Συρία», καὶ κατήχθηµεν εἲς Τύρον 

ἐκεῖοε γὰρ ἦν τὸ πλοῖον ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον. "Καὶ ἀνευρόν- 

τες τοὺς μαθητὰς, ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπιά" οἵτινες τῷ ΙΠαύ- 
λῷ ἔλεγον διὰ τοῦ Πνεύματος, μὴ ἀναβαίνεν εἲς Ἱερουσαλήμ. ' Ὅτε 
δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα, προ- 
πεμπόντων ἡμᾶς πάντων, οὖν γυναιξὶ καὶ τέκνοις, ἕως ἔξω τῆς πόλεως 
καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προσηυξάµεθα. Καὶ ἀσπασά- 
µενοι ἀλλήλους, ἐπέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ 
ἴδια. "Ημεῖς δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες, ἀπὸ Τύρου κατηντήσαµεν εἰς Ἱ 

Πτολεμαΐδα" καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν 
3 .) ω 

παρ αυτοίς. ε Τῃ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες [οἳ περὶ τὸν Παῦλον] Ἠλ- 8 

-Φομεν εἰς Καισάρειαν' καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ 
Ἡ 1ο6ἱ 2. 28. 
8ωρτα 2. 1Τ. 

1 Βαρτα 11. 28. 

εὐαγγελιστοῦ, [τοῦ] ὄντος ἐκ τῶν. ἑπτὰ, ἐμείναμεν παρ αὐτῷ. 
τῷ δὲ ἦσαν Φυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι. 

Στού- 9 
Ἐπιμενόν-- 10 

των δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλείους, κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς Ιουδαίας προφήτης 

ΧΧΙ. ὃ. ἀναφανέντς τὴν Κ.] ο να ἰθχίηβ 
τοοθρία5, α5 νθ]] α5 {1ο Εά. Ῥτϊπο., απἀ αἱπιοβί 
α] μια ΜΗ. πα Βίερ]απίο τοπάἶπσ ἀναφάναν- 
τες 38 ίακεηπ {ΤΟΠ ο Εταβιπίαη ΕάΠίοΠς, Ἱπ 
νΠπ]ο] 1ὲ νγα5 Ρτοβαβ]γ οπ]γ α (γρορταρηίσα] 6ΙΤΟΓ. 
βίδρ]εης απά Βεζα οοπ]εσίατεά ἀναφήῄναντες, νν Πάο]ι 
ν/ου]ά ππακο Τί οοττοοί ἵπ (ἄγαπωπαν, παπά όν. 
1π ζάΐοπι, 5ἶποςῬ ἀποκρύπτειν τὴν γῆν 580 μ56ἀ. Ῥ6θ 
Πιο εχαπηρ]θ8 αἀάποεά ὮΥ πη ἵπ Ἠθοςηβ. ΒΥΠΟΡ. 
απά οἩἳ ΤΠαογά.ν. 05. Π. Απά 5ο Όιε Τ αἴῑπ Ιάΐοπι 
αγοτίτε ἵετταπῃ, ἴο πιαζε Ἰαπά, οτ α οοαεί. ὙΥεί 
νετγ ἀΠετοπί 18 εια Ιάΐοπα Ἠετο αἀορίθά, οἱ νο] 
Όιο Οοπιπποπίαίοσς οἶίο εχαπηρ]ας, (15 Τ]μδυρ]ιαῃ. 
Ρ. 992. ἀναφανέντων δὲ αὐτῶν τὴν γῆν) απά τεσατὰ 
Όι]5 α5 α παιἶσαι ἰάΐοπι ΓοΥ ἀναφανείσης τῆς Ῥύπρου. 
ΊἼιετο ἶ5, Ιπάθεάᾶ, α 5οτί οῇ πηραίίασε, (ἀνεφάνην 
τὴν Κύπρον νεῖπρ εφ πἱνα]επί {ο ἀνεφάνη µοι ἡ Κ.), 
απά απ ε)]Η1ρ. ο{ κατά. Τηε 5εηςε ἶ5,'' Ὀοῖηρ Ρτουρ]ις 
Ιπίο νίονν ο Ογρτι».”. 96ο ἴπθ γμ]ς. 

---Καταλιπόντες αὐτὴν εὐών.] “]εανίηρ ΙΤ οἩ να 
Ίο... ΟΡ ή Ιάΐοπαι οχαπιρ]ες ατο αἀάποςὰ ὮΥ 
ΥΜείδ. Ῥοτ]ναρε ἔΊνετο 8 απ εΙΠ1ρ. οῇ κατά. 

----ᾗν ἀποφορτιζόμενον] Γοτ ἀπεφορτίζετο, Ποτα]] 
ένας δεν. μάς ν αλα 1π ανα (ον 8η μα 
οπαησο οὗ Ρραδί ιν Ῥτοβθηί, {ο ἀοποίο νν]ναί 18 
ἑπ[ογιάεά παπά 8οοπ ἴο Ἠαρρεῃ) Τί αἰσηϊῇος «ένναν 
βοοπ {ο ππ]οπά.”. 3ου Ἰλπ. ασ, ατ. ὁ 906, ο, 
Τ]8 9Ἠρ, απά Ὠναί ποπ οποᾶ αἲ χχν]. 5. 86ΕΙΗ {ο 
Ἰανο Όεθ ἵπ πο οαττγίηᾳ ἰταάθ. 

4. τοὺς μαθητᾶς] “΄ ἴιο ἀῑκοίρ]ος,'' 1. 6. 54ο] ρογ- 
Β0Π8 38 Ἡθτο ἀἰκοίρίο.. Ἔ]οταο ἵ5 πο ποσοσβεΙίγ 
(45 Βρ. ΜΙά4]. «αρροφοἆ) {ο οπι{ ἴἶνο Ατισ]ο. 
---ἔλεγον --- μὴ ἀναβαίνειν.] Ἔ]ετο ΠΊΥ 866ΠΑ 

βοππείπίηᾳ βίταησο ΤΠ {Ἴχοςθ Ρ6ΓΒΟΠΕ, απάετ πο ἵπῃ- 
Ρα]δε οὗ πο Βρίγίε, Ὀιάἁἵπς Ῥαυ] ποί {ο πο {ο σοτ- 
βαἱοπα, Νηθῃ Τξ ννας ἀοιὈέ]οβς ένο νν]] οὗ ο ναί 
Ίο οποπ]ά ο. Το τοπιονο Οπής ἀἰβήοα]ίγ, 8οππο 
Οοπιπιεπίαἴογς ίακο διὰ τοῦ Πνεύμ. ἵο ππεαῃ “οκ 
Ῥτορτίο αρίτία,). Βασ] α ΡἨΤΑΒΘΟΙΟΕΥ, Ἀονδνοτ, 
ννου]ά ὃο ππρτουθάοπίσοά. 301] πποτο οὐ]θοίίοῃ- 
πΌ]ο ατα οίποτ πποΏιοςς αἀορίοά ὃν [οτείμη Όσπι- 
ΠΙΘΠ(ΔΙΟΓΝ. 6ο Ἠοςθῃα. Ἀγπορ. ἜΤ]6 εχργοβείοη 
πιμςί τοίαίη 18 [οτος, απά ὃδ τοπάστοά, '' απάςγ 
Όιο Ιπβασπος οῇ (πο ἨΗο]γ Βρίσι,” Το ἀΙβιοιΙ1γ, 

Ἠοννθνεχ, Ὑπ]ο]ι ἐπαί Ἰηγο]νας, ν]] ὃς τοπιονεὰ 
ὮΥ εαρροβίηρ ἴἵπ ἔλεγον --- μὴ ἀναβαίνειν απ Ἰάΐοπα 
οοΠΙΙΠΟΠ ἴπ αἰ] πε εςί υτιίοτς, ο. στ. Τασγἀ. νἱ. 
29. ἔλεγον ---πλεῖν: ὮΥ νεηῖσ]ι εἶνε νιοτὰ, Ὀεὶ 
ἀδοά πετ, ΤΠΑΥ Όε απάετείουά αξ Ἠπηὶ 
ὮΥ 8οπηθ οἶαμδε οπαϊίεά; απά ἴἶνης νο 5επεο νν]] 
με, '' Ώνεγ οοιηκε]]εά Ἠάπα [1Γ Ίο να]αε Ἰῖς καβείγ] 
ποῖ {ο ρο {ο ογαβα]απα.”) ο Βρίτιί ἀά ποῖ οἵ- 
ἀετ (πεπι {ο Ρἱά Ἠϊπι ποί σο: Ὀιῖ οπ]ν επαυ]εά 
Όποια ἴο ρτοεά{οῖ, ναί Όπετα που]ὰ να ἀαπσεγ ἵπ λἱ8 
ροΐπσ. Τί ἵς ρ]αίη Ολα ΟἨηγβδοεί. 5ο ἴοοκ να 
νογάς; Γογ Ίο οχρ]αῖης (ειπα Ὦγ προφητείουσι τὰς 
θλίψεις. Απά ναί Ρα] 5ο απάετείοοὰ ναί ΤΠεΥ 
εαϊά, 18 ορτίαῖη; Γοτ 1{ πε Ἠαά τοσ]]1γ τερατόεὰ Ἠήτῃ- 
βο]/ ας /ογδίάάεπ Ὁγ νε Ηοῖγ Βρίτιϊ ἴο ρο Ίνα ννοι]ἆ 
ποῖ Ἰανθ ροπο. 

ῦ. ἐξαρτίσαι] “' Ἠπὰ οοπιρ]είεά.”. Τ]ή η9ο ο 
ἐζαρτίζειν ἡμ. 18 Ηο]]επ]κο, 
|Ἡ σπασάµενοι ἀλλήλ.] “' Ἰανίηα Ὀπάο αἀῑει.” 
Ίω εἰς τὰ ἴδια. 36ο «ον χνι. 50, απά Νοῖς, 

Τὸ πλοῖον, {. 6. πο «Πἱρ Ὦγ υν]οἷι νου Ἰναά εα1)εὰ 
Γτοιη Ραΐατα ἴο Ἔντοα. . 

Τ. τὸν πλοῦν διαν.] ἜΤ]ο οπ]γ πιοάς ο) τεππον- 
ἵπσ ιο ἀῑβιοα]γ Ιηνο]νοά ἵπ Οής οκρτοκείοη 18 
(νι Ματκ]απά απά Καπ.) {ο ίακε νο Λοτίςί αφ 
Ρυΐ {οτ νο Ῥγοδοπί, απἀ τοπάςτ /' Όνας αοςοπῃ- 
Ρικβίηα ους οοψαρε, 1. 6. νο φαζίπς ρατί οἳ ουσ 
ΙΟ ΤΠΘΥ. 

8. ἐξελθόντες ---εἷς Κ.] Τι 8 ποί οαπἰίε ορτίαίη, 
ννθί]νοτ που ννοπί Ὁγ 86α οἱ Ὃν Ιαμάς απά Οοπῃ- 
πιθηΙπίοΓ8 αἴθ ὀἰν]άοά ἵπ ορίπίου, ουν ἐζελθ. ο8Ἡ 
ΟΠΊΥ ΠΙΘΑΝΗ ἴπσ, απά Ὠναί {5 πποτο εω(αυ]ο {ο 
οἷπα ὮΥ Όναι Ὦγ 8εα.. Ἴπετε οππ ο Ἰτ]ο 

 υυδί Ῥαί Οδ ευ ννοπί Ὃν ἰαπά; νο εΒἱρ, ο 
86ΘΙΠ8, αίορβίησ αἲ Ῥιοἱοπιπί Ίοηροτ ἴηπη ὐι 
οοιι]ἀ αν είαν. Βοείάος, νο Ἰαπά Ἴρας. 
ΠΘΥ {ο (ῳβατθα Ὕνας πποτο οοπνεπ]επέ ἔπαη Όλαῖ ὉΥ 
κοα νησι πιακί ανα Όδοεμ ἴθόίοις απά ἀπηρετ- 
οὐκ οἩ αεσοοηί οὗ ἀοαθ]ίης ἴἶνο Γογπιίόάαυ]ο Ῥτοπι- 
οπίοτΥ οὗ Μουπί (ατπηε]. Τα Όνευ 1εβ ἰνεῖς 
οοππραπίοης οὗ 1ο αΒ{ρ, 14 Ρ]αΐη τοπα νο ο πα]1θν- 
πρ οἶπηκο οἱ περὶ τὸν Παὔῦλον, Νο, Ἰοννονοτ, τθ- 
οεπί Εάῑογς Ἠανο απαάν]κοά[γ οαπορ]]οά, οπ να 
πι ]νογν οἱ κοπο ΜΠαπηκοτὶρίς απ Ὑογείοης. 

ϱ), προφητεύουσαι] '' οπἀοννοὰ νι 1ο Γιου]{γ οἳ 
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ο Κβαρτα 90. 99. δὲ. αι . . κ. 4 38 . ῃ 
καὶ ἐλθων προς ἡμᾶς, καὶ ἄρας την ζωνην τοῦ Ἰωμωνος, δδ 

Παύλου, δήσας [τε] αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας, εἶπε Τάδε 

λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον' Τὸν ἄνδρα, οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, οὕτω 

δήσουσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἳ Ἰουδαῖοι, καὶ παραδώσουσιν εἲς χεῖρας ἐδ- 
3 νῶν. Ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἳ ἐντόπιοι, 

19 τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ. | Απεκρίθη [δὲ] ὁ Παῦλος '!5υρτα 30.38. 

το Πά ποιεῖτε κλαίοντες καὶ σουνθρύπτοντές µου τὴν καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὗ 

µόνον δεθῆναι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ 
- 35) - ἕο νι ἁ «νο Ἡπν : αὐτοῦ. {-. πι Μαιι. 6. 10. 14 του ονοµατος του Ἀυριου Ίησου. 14η πειῶομένου δὲ αὐτοῦ, ησυχά- .. τ. 

σαμεν, εἰπόντες' Ἰὸ θέλημα τοῦ Κυρίου γενέσθω. 
16 

ᾱ 92. 49. 

Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας Ἰ ἀποσκευασάµενοι ἀνεβαίνομεν εἲς Ἱε- 

16 ρουσαλήμ. «ὙΣυνηλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν 
ἡμῖν, ἄγοντε παρ ᾧ ἔενισθῶμεν Ἰνάσωνί τιι ἸΚυπρίῳ, ἀρχαίῳ 

μαθητῇ. 
κος α οτ ΡτεασΠῖης ππάετ ἀῑνίπο Ἱπερίταἴοῃ. 
εε Π. 18. 
11. ἄρας τὴν ζώνην, 8το. εἶπε.] Της {οονίῖης 

Όιο ουδίοτη οἳ Όπο Ῥτορλπείς5 οἱ επε Ο. Τ., νο, ἵπ 
οτάετ {ο Ίππργεβς πποτε είτοησΙγ οἩπ πηεπ)ς πηἰπα5 
Όινε ἠήπσς νν]ήσο]ι 6Υ Ἠαά {ο οοπιπιπίσαίε 
(μείνετε ρτεάϊοίοης ος ἀεε]αταίίοηβ), αβεά {ο 
μα. 5οπιθ οοττθεροπάϊΐησ ετίεγπαἰ εἶσῃ 3ΥΠΙ- 

οἱ Όπε Οήπρ. Όεε ᾖοτεπι. χα. 1: καν]. 2. 
Ιλ αακχνίή, 10 ὃς 11. 1 Κίπσς αχ. 11. Ε. ἵν. 
1-19. Ξεε αἶξο νυν. 11 ὅτ 12. Ηο». Ἱ. 2. 8εᾳᾳ. 

}  Ἱέννας πο, Ἡούγενετ, οοπβπεά 
{ο Όιο Βγορλεία; [ος νε επιρ]ογπιεηί οΕ οἷ- 
-εαΐ αε[ίσης Ύνα8 ἃ ΟπδίοπΙ ρεπετα]]γ ρτενα]επί ἵῃ 
Όνα ας κ. -- δοί απ]οηᾳ {πε ἆεννς απἀ Ώιε (επΠ- 
ά1ρς. Νοίο εαρτα χἰκ. ὁ0. 

19. οἵ ἐντόπιοι] “' ενα Ιπ]αρίίαπίς [οἱ νε ρ]αςε], 
{. 6. (νὰ νε Ππαιζαάοη εασσε»ί{εὰ ὮΥ ε1ε οἴτοιτῃ- 
βίαηποες οὗ πε οα8ε) πε Ομτίκίαπς οὗ Ο,κατεα. 
Ἐντόπιος ἵφ Ρτορετ]γ ΒΥΠΟΠΥΙΠΟΙΣ γη] ἐγγενὴς, 
«έα πανε ος 4ΠΥ ρ]ασς;” Όαῖ 1έ ννας, Υ νε Ἰαΐετ 
υπέρ, α5οἆ ΓοΥ κ απ ἐπ]ιαθίίαπί οῇ α Ῥίαερ. 
σει νε ΓΌσπει αἰσπίβοαίίοι ἶ5 {ουπά 1η Βορῃ. 
αά. Οοἱ. 841. 

19. τί ποιεῖτε.] Τη] 19 τοσατὰεὰ Ὁγ Μαγκ]. 45 α 
Ῥορα]ατ Γοτπα, ΓΟΙ τί βούλεσθε:; απά Καπ. οὔβοτνος, 
Όιαί νετὺς ἀεποίίπρ αε[ίσηπ οΡΏοη Ιπάϊσαίε, πο ἴ]πε 
ε/[Γεοί οἳ ενα ασάοπ, Ὀαί οπ]ν νο Ἱπτεηί απά νν]]. 

τί ποιεῖτε ἵ5 πο, 15 Ἡς Ἱπιαρσίπες, Ρ]εοπαφίίο. 
ΑΑ {ο Ένα ἰάΐοπα, 1 9 (οαπά 6υεῃ ἵπ οἳί ον/η Ἱπη- 

κ Τπ συνθρύπτοντες ἴἶνε συν Ἠάβ 3Η .-- 
απ ἵῃπ συντρίβειν, συγκλᾷν, συντήκειν, ὅ-ο., 4Ώ 

Ἂτνπαν Ἀνώνονουῄό μκνοδλννεάκι Οδ )Υ Ἱ9 Ὀοίηα 
εγπαιρά (οφείεγ, πιά να Ῥτοκεπ πρ. Ετος 
οπηρατες ΠΙπΙΕΤΟΙΒ "μου οὗ νε Ο]αβείσαί 
νπτετν, Ἡ ἵν είτπησο Ἠθ α]ιου]ά Ίνανε {οτρο[ίσῃ 
το πἀάπσο 1ο “Οἱ τηε φπεγο]{ς οκαπίπηας (ης 1 
--χ--- ο. -- ος κλαίοντες .- συνθ. 18 
. νν ; υ.] ους απράαίησ πι 
νβως.ι- ἐ-- ας .τ. ἵπ πο [οἱ]οννίημ 8ση- 
ἔρησς ν η] Ἠπνο στο ἴαιγ, α. ἆ. Εοτ ερµγασε 
Γ απε, Ἰείηᾳ τοπάγ, ος. ΤΠ ἑτοίμως ἔχω Ὑνθ Ίνάνο 
απ οχαπηρ]ο οἱ ναί κα οἱ ἴχω ὮΥ νε] Πέ {8 4ο 
1 ποά γην αἩ αάνοτὸ, αν {ο {οτι α ρηγηκο ση (ν- 
βἱοηέ {ο .. Ενά αή[/εε(ένο οογτεκροπά(πῃ {ο αι 
πι νο τῇ, μη Ον ποῦ]ο οπή ππσηί «ΟΠΙΡΑΤΟ Ἡ 
εἰπη]ας οπο οἵ 5, Ῥαυ], 5 σος, χὴί, 10. 

15. ἁποσκενασάμενοι.] ΤἼοτο Ίνα Ἠσγο Ὦθυη πο 
Εις ἀθίνρ ας ο νο εσάς, πο Μ858. βυς- 
(ωσές είνεθῃ ἀποσκ., ἠπισκ., παρασκ., πιά ἁποταζά- 

µενοι, ΟΓ νυῬ]ο] {16 Ἰα5ί {ννο ατο πηθτε]γ σίος8ε5 ΟΠ 
Ώιε Ῥτεσθάϊηρ. ἜἘπισκευασ. ἶ5 Γουπά ἵη 5ογοτα] 
. Μ35, απά εατ]γ Εάά., 45 αἱξο π (Ἠτγδοεί., 
ἨδορΗγ]., απά (Ἐομππεῃ., ἶ5δ Ργε[ειτεά ὈΥ πηοβέ 

Οτίῆςς, απά ἶ5 εἀ{εὰ Ὦγ Βεησ., Μαιμ., Γϊμπη., 
απά ἵνα. Βυαῖ νλομί εα/Πο]επί τεαδοΏ. ᾿ΤΙΠΕΥ 
οὐ]εοί, Ιπάεεὰ, {ο ἀποσκ., ἰλιαῖ (με γγογὰ οπΏ ΟΠΙΥ 
εἰσπΙ{γ {ο ππραοίς ἰμσσασε: νἈθτεας {πο οοπἰοχ! 
τεηυτθΒ8 ἴἨε 5εηςε {ο εοἰζεοί οΠε’5 Ὀασσασε {οί ἃ 
10ΓΠΕΥ 7 ΥΙΟ] ἐπισκευάζεσθαι ἄοες ΕΧΡΤΕΡΝ, Ῥείησ 
ος πεαιθεηί οοοΙπτεησς Τπ {με Ὀεδί ντιίετς. Τη 
19 Υετγ {αο. Βαί ον ἴπεη ατθ νο {ο ασοσοοιπί 
{ος πε αἱἐεταίῖοη ο{ ενα οτάΙπατγ {εττη ἐπισκ. Ιπίο 
ναί Ίνα Ῥεεπ (λοιρ]ί {πε αποππα]οιΙ5 {ΘΥΠΙ ἆπο- 
σκευασάµενοιἲ ΤΗ8, Ι οοποεΐνε, ν]] ο {αγ {ο 
Ῥτονς, εαί (πε πε τεαάίηρ ἶ5 α Ππετο οίο5ς, απά 
Όνο οἱά τεαάίπς (πε ἴγας 9Π6. Α8 {ο αἱ]εσίπς ναί 
ἀποσκ. ἵ5δ ποῖ 5αδοερ{ίῦ]θ οῇ νε τεφαἶτεά 56/56, ἰέ 
ν/εγε ευτεΙγ Ἠγρετοτῖσα] {ο 8εί Ἠπα{ς {ο πε εἱσ- 
πἰβοσ{ίοης οῇ οεγίαίη (Γθε]ς ννοτάς. Απά 38 ἀπο- 
σκευὴ Ὀοί] ἵπ νο Βθρί, απά [ο (]αβείσα] ννγίίοτς 
οβς6π ἀεποίες ῥασσασε (5εο Βίερῃ. 1659. απά 
Βολμ]οιβ. Τ,οχ. Ὑ. Τ.), νἩγν «οπ]ά ποί ἀποσκευάζε- 
σθαι ΤπΕαΠ ἴο ραεᾖ πρ οπε᾿ ῥασσασε, ]αδῖ 45 {γοπα 
ἀποσκευὴ ἵπ γε ΒΕΠ8Θ οποπεγα{ἰο αἰυί, νο πανε νο 
γετῦ ἀποσκευάσασθαι ἴο αἰσπ]γ ϱτοπεγαγε αἰσιπη. 
Τη [αοί, απ επαπρ/ε Ίιαν Ὀδεεπ αἀάισεά Ὦγ Ῥαἰαϊτοι 
{τοπι ΏἱοἨΥ8. Ηα]. Ικ. 29. οὐδὲ ἀποσκευάσασθαι ὀύνα- 
µιν ἔσχον οἱ φεύγοντες ' ἀλλ᾽ ἀγαπητῶς αὐτὰ τὰ σώ- 
µατα διέσωσαν, οὐδὲ τὰ ὅπλα πολλοὶ φυλάττοντες. Το 
νηίο]ι Τ αάά Ροἱγὺ. ἵν. 81, 11. τὰ ἀπὸ τῆς χῶρας 
ἀπεσκευάζοντο, νηστα, ἐοιρ]ι ἴ]λο βεηβο 19 γοπουεᾶ, 
γεί (μαί Ιπο]αάες πε ργίπιαγη ἰάσα, οΓ ραπ αμ, 
Ρτονίους {ο τεππονα!. (τιθκίν, Ίνας Ίνογο ειοννη 1Ἡ- 
πβαα]. ἀἰκοτείοι, γ τοϊαἰηίηρ 1ο ΟΟΙΗΙΛΟΠ. τοπὰ- 
πρ; Ῥργ]αρε ἠροαικε αι γε}εςίς {. 

10, ἄγοντες --- Κυπρίφ.] Το ΜεπΠ8ο οῇ ιο ρᾳ8- 
βασο ἵ4 ρἱαία: Ὀί πο 8ο ιο οσπδίγιοΓίοπ, ορί 
Οσοπιππεπίαίογη {ποπη Οτο. {ο Καῑα, τουομηίχο Ἠθτθ 
α Πε)γαίσπα, νο ἀαίίνον Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ Ὀδῖηπμ 
ηΐ, Ἰκο Όνο Ηοῦ, Ψ, {ο αοοιφαήνθι νν(]ν πρός. 
οἱ, Πέ παν ἵνα οκοτνος, ἴἶνο (νο Αροβί]ου νογο 

ποί ροίηµ {ο εα// οπ ΝΤΠΒΟΠ, Ὀμ{ {ο {οάσς αἱ )η 
Πσµκε. ἴ 1, νοτοίοτο, Ὀνοίίοτ (νι Ώοτα, Βγη., 
Ἠ/οἱί, ναἰοκπ,, απ Βογποπι.) {ο «αρροκο Ἠστο ἃ 
{Γουαοπί Ἰάΐσπα, (Μαν οπἱ1οά ία, Όαῖ πι τοβ]]- 
ν οκίοπά(ημ {ο νο ΕΟΠΗΟΠ ἀἰα]εοί) Ὁν νο α 
πο η ἵν αγπσιοὰ {ο νο σακο οἱ 1ο τοἱπ νο, ας {η 
Μαι, η, 3. μα, {ν 4. Λο κκ, σεν αχηὶ, 58, 
Εοπα, νἰ. 17. ἐπηκούσατε ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεύόθητε 
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Γενομένων δὲ ἡμῶν εἲς Ἱεροσόλυμα, ἀσμένως ἐδέξαντο ἡμᾶς οἳ ἀδελ- 11 
η Βυρτα 1δ. 18, 
σα], 1. 19. φού. τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἴσμει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς ἸΙάκωβον, πάν- 18 

τες τε παρεγένοντο οἳ πρεσβύτερο: Καὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς, ἐξηγεῖτο 19 

καθ΄ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὃ Θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσι διὰ τῆς διακονίας 
π 3 ’ .. 

Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν Κύριον ' εἶπόν τε αὐτῷ ' 50 
ϱω ΄ . ’ . ” 

Θεωρεῖς, ἀδελφὲ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν Ιουδαίων τῶν πεπιστευκότων ΄ 

καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ Ῥόμου ὑπάρχουσι. Κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ, 31 
5 3 ΄ Λι 4 -””. 3 . .) 2 ΄ 

Ότι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Ἰωῦσέως τοὺς κατὰ τὰ εῴνη πανγτας 

Ιουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσι 

ο Ῥοπαη, 10. 3, φαν. 
αἱ. 1. 14. οντου. 

περιπατεῖ. 

Βαρτα 18. 18. 
ατα, 6. 2, 19, 

18. 

Τί οὖν ἐστι; πάντως δεῖ πλῆθος συνελθεῖν' ἀκούσονται 99 
᾽ ε/ ’ Ῥ -- τ , ., ΄ δν. 4 ςα 

γαρ οτι ἐληλυθας. ᾖἙ Ίουτο οὖν ποίησον, 9 σοι λέγομεν. εἰσὶν ἡμῖν 53 

ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαυτῶν" τούτους παραλαβὼν ἁγνί- 34 
᾽ 3 ” 9 ’ 3 .] »” [ο ’ . 

σθητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ ανὐτοῖς, ἵνα ξυρήσωνται την κε- 
ρα 9 -- ’ ευ] τ ’ 9 -- 2ς, 

φαλήν καὶ Ἰ γνῶσι πάντες, ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, 

ρα 15.390, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν γόμον φυλάσσων. 

τύπον διδαχῆς, ΓΟΙ τῷ τύπῳ διδαχῆς, εἰς ὃν παρ. Της 
1π ιο ργόβεηί Ραβλασο 1 ἶ9 35 1Γ1Ἴθτο Ἰαά Ῥθεν 
ντ]έίθη : ἄγοντας (ἡμᾶς, {ο Ὀε βαρρ]ίεὰ {ποπη ἡμῶν 
Ρτοσεάίηπᾳ) παρὰ Μνάσωνά τινα, Ἱύπριον, ἀρχαῖον 
µαθ. παρ ᾧ ζενισθῶμεν. Ἐκαπιρ]ες οἱ Όλα ρηταδο 
ἄγειν παρὰ ατα πάάισοεά ὮΥγ Βογποεπῃ., ΠΟ Β4Υ8 1 
19 Ῥτοίίγ Γδφπεπί ἴπ {πο ἄτθεκ ντίίοι, ΟΕ πε 
ηαΤηΘ  Αηνή βονοταἰ εχαπιρ]θ8 ατα αἀάποεά ὮΥ 
Ἠλείς. Τί 86ἙΙΒ Γοτπιθά {οπι πα Ἐπίατο µνήσω 
ΟΓ µνάω, ἵο πιαΚθ αΠΥ 0Π6 ΤΘΠΠΘΙΙΡΕΓ: ]αθί ας ἴ5 
µνήµων [ΟΠΠ µέμνημαι. Τί ἵδ Πλογίο [οι Ἠπεεοῃ. 
ΟΡ να βαπιθ ΓΟΥΠΑ ατθ βουετα] νγοτάς ἵπ ἄτεεΚ, α5 
Σείσων, Καύσων, Δώσων, Φώσων, ἄνο. 

18. ᾿Ιάκωβον.] Ῥεΐετ απἀ 1 ο]η ἨνθΓθ, 1 866Π1Β, 
Ῥοί]ι αὐθεπί; απά απςθ8 (86ο οὗ ΛΙρΡΗΦβ: 866 χν. 
19.) ἵ8 εαρροβεά {ο Ἠανα Ῥτεδίάεά, νου, ἡπ. Ἰής 
Αροείο]]σοα] ολαταοίοτ απά 45 ΒἰςΠορ οῇ εγαρα]επη, 
αἱ πο πιοοίίπς πον/ Ἠε]ά {ο οοηδἰἀετ ος πα Ὀης]- 
ηθ5ς Υν]ΙοἩ τεσατὰεά Ῥαυ]. 

21. κατηχήθησαν π. σ.] “ἴΠπεγ παν Ῥεεπ ΤΠΓΟΓΠΙ- 
οἆ οοποργηϊπςσ {οο.). Έοτ Εαὺ. οἨ Βεχέ, -- 
255. 909. Ἰα8 ΒΠΟΝΥΗ κατηχεῖσθαι ἵο ππεαΠ “' αιαί- 
έίοπε εί [απιᾶ ρεγοίρετε.”. 96ο Νοίθ οἩ χν]. 20. 

29, τί οὖν ἐστι;] Της (α8 ἵπ 1 0οἨ. χἰν. 15. 260.) 
Ε6ΘΠΙς {ο 6 α Ῥορμίαγ Γοτπια]α, αἰτηί]ατ {ο ΟΥ 
ἔέπρ]ιαί (ιο!) Ἱ. 6. Ὑ]αί επ [18 {ο ὂο ἆοπε ) 
ΒΗ). πρακτέον. Ματ]. οοππρατθς “΄ φπίά ογσο ορί 1) 
απά φμίά ἑσίίην ενε7 ἵπ Οἶσετο παπά ΤήνΥ. Ὦο ναί 
Π{ τηαΥ ο α Πιαἰὐπίσα; [ος ἵ απ πο αννατο ναί Τε 
θνετ οσστ ἵπ {πο (Οτεεκ Ο]αβείσα] ντε. 
Τ]οισ]ι ιο Γοτπια]α τί οὖν (Πίο βοππείίπιες ος- 
ους Ἰπ νο Ῥ]]οβορ]ιοτς, απά οῇ νηίο]ι Κγρκο 
οἶίος οχαππρ]ος (οπα Αττίαν οἳ Ερίοί.), 5 6ΟΠΠΘ- 
νν]ναί φἰπιίαν. 

--- πάντως δεῖ πλῆθος συνελθ.] Ῥ]δο., Ῥοσα, απά 
Τοί. απἀεγδίππά πίς οὗ α γεσµίαγ οσπυοεα(ίοπ οἳ 
νο ρεορίε, 48 οοπίταδἰεπσα]κ]ηοά γοπα νο Ῥγες- 
ῥηήεης. Βπῖ ὰ Παρίάς απ Ῥτίεσης, γην αἲ] νο 
Όοβί γεσοπί Οοπιπιοπίαίοτε, β6οπῃ τισ] ἵηπ ἀθίοί- 
πηϊηίησ νο 8οη5ο {ο ὃς, “ Τ 15 απανοϊἁαρ]α, Όαέ 
Εναί α- πιά ο «]ου]ά Βοοκ να «.-ς, Νο 
9 οπίίο αρτοσπὺ]ο {ο Ὑν]ναί Γοἱ]ονν. δεῖ Ἰκο 
Μ.. οΏοιι ἀθποίος οπ]γ ναί πια απἀ οί 
πΡΡΟΠ. 
͵ «τοῦτο οὔν ποίησον.] ἜΤ]ο Ὀοςί 0 οπιπιοπίαίοτς 

πτο αρτοσά ναί Οπής 19 {ο ὃο τοσατάεἆ αν νο α- 
11ρο οῇ αἀυίΐσε, πο οὗ αὐλογπίνο ο . 

Ρος α Ιαβἡβοαιίοη ο) Όνο σοπάποί οἳ νο Αροδο, 

Περὶ δὲ τῶν πεπιστευ- 56 

ἵπ Όναβ οοπο]αἶπσ {πο Ίοννς μα Όνα οοπηργοπηίβο 
38 8ΟΠΠΘ Ἠανε (λουρη!, ο 1ἶνα Ιεπάίπρ ἀοοίτίπες ο 
ὔιο ο”. 5εο Ἰγδίμς 4ε ΥΠᾶ Ῥαυ κ., Ὀτ. 
ἨΗα]ες Π1. 606. δᾳ., απά Τοννηβδεπά. Ῥιῇιος 1 το 
βα, ἴμαί (λοισ] ιο Αροεί]ε (αασΏῖ Εἶναί «ζειρίσὴν α8 
ν/ε]] αδ ἀεπά]ε ΟΗτίδίαης ατο {τοεά {τοπ {πε οὗ- 
βοἴναπος οΓ ιο Μοβαΐς Τ,ανν, Υεί Ίνε πενετ Γοτυαὰςα 
Όνα «εισί]ι οοπνετίς {ο οὈφετνο Ἱξ, ο: 4ΠΥ Ρατί οϐ 
Π, οἨη ια 8οοτε οὗ επγεάίεποη. Έπος Ίο οσσᾶ- 
αἰοπα]]γ ἀῑά ϱο, (ναί Ίνα πηὶσ]ί “' ραπ νε πποτς 
ίο Ομ, Ὦθ6ο 1 Όοτ, Ἱκ. 90. Αοίβ χν. 9. 
Ἠγιείλοτ εὐχὴν ἵς {ο ὃς πἀετείοοά οὗ υοέπι οἰσί]ε, 
υπάετίακεη ΟΠ ποςουΠί οΓ τ6σσγετγ {γοπη βἴεκηεββ, 
ος ἀε]ίνεταπος {τοιη οπ]απηΙίγ, οἵ α Όσιο ο Ἆατα- 
γζεκέρ, ἵ ποῖ ο Ἰαδί 5 πο πιοτθ 
τοῦαρ]ε ορἰπίοη, δἶπος {6 ἴεγπι --- ή] 
Ὀ]]οννς {5 αρρτορτίαίο (γετείο, Ὦεε Ἀαπιῦ. νἰ. 
94. ἁγνίσθητι, ἃς.] 1. ο. ἵ' απἀετίακο {ιο βαπῃθ 

αὐείίπεπος απἀ ρωτῖίγ επ]οϊπεά ὮΥ νο νουν,”. απά 
ΡαΥ (δίτ εχρεηςος Γοτ ἴἨθπα; παππε]γ, νοβο οἱ 
Όιε βαοτίῇος, ΟἨ ποίπς ιο 16 {επιρ]ε, Γογ ἴἶνο ρ- 
Ρο86 οῇ Ρείησ τε]θαςεά Γτοπα 1116 γονν ὃν αἸανίης 
Όνα Ἰοαά. Έτοπι νν]ναί Ἰας Όδοῃ πώ ὮΥ 
ἨΜείδ., γίδ., απά Ἱιατάπετ, ἴ αρρεατα ναί Ον 
Ρατίιοἱραίίοπ ἵπ πο ἁγνεία ἀἱὰ ποι πεοεεεατί]γ 
πηακο Όιο ΡοΓ8Οη τγ ὁ α Ναταγήε; απά αἱφο, 
Όναί {ο 8ο ραγοἱραίο γη, απά ραγ Όο ϱχρεηφες 
οἳ Νασατίίθς, Ίνας ποί ππακαα] απποπᾳ πε ενα, 
απά γναδ τορατάεἆ-αδ α πιατ οὗ εἰπρα]ατ ρ]οῖν. 

--- ἵνα ξυρήσωνται.] ἸΜοππίηα, ναί Όνευ πηαΥ 
οπά ἰαίτ νου) ϱΥ αλανίηα νείτ εσάς: νε] ο) 1ου 
οοι]ά ποῖ ἆοσ 1 νο Γογπαϊπαίίοπ οὗ πεί γονν : 
απά Όαί οου]ά οπ]ν ο Ὦγ οβοτίηᾳ καστ]ῇσο : Ὀπῖ 
Ώνεγ ποί Ὀοίπᾳ πὈ]ο {ο ρτον]άε νε οβετίης, οου]ἀ 
ποί βπανο (οῖτ Ἠσαάς. Τ]μις ἶνο Ρῄγαφθς {ο οσ5ε 
απη Ναταγίε {ο δε «1ογή, απά {ο η εχρεπδες, 
οαπηθ {ο ο οοηνογήρ]ο. Ἀο Μαϊπιοπίάςε βαγ8: 
“ΜΗΝ Ἱποαπαυί αἲ γαάαί(γ Νατίγαις ρε) πιο.) 

---γνῶσι.] Μαπν ΜΒ. τοπὰ νται, Νο 
18 αμα Ὦγ 8οπιο ὙογείοηΠς, απά οὐ]ιοά Ὦγ 
Οτίεςῦ. απά Τηΐπι, Βιαί Π «6σπΒ {ο Ἰανο αΓί8ΘΠ 
επ επιεπἀαίίοπε. Ὑτοιχεῖς φΦυλάσσων τὸν νόµον αἷπ- 
πίβος, “« ἠναί Όνοι Ἰνοειί ἵπ Ένα Ἰαδίταα] οΌβοτν- 
ππορ ΟΓ 1ο Ίαννς” Στοιχεῖν, Κο περιπατεῖν απᾶ 

Όνο ἨΗεῦ. Τσ, δοίηᾳ αεεά ο Μαὐίέαα] αοἰῖοη. 

30. περὶ δὲ τῶν πεπ., ἃοι] ἜΤμο δὲ ἵ6 αἄνεγ- 
φαΐέΐσε, απά Όλο 5εη8ο 18, "'Βυΐ ας ἴο Όια (ζεπέίες, 
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΄ . ν - ς ϱ . Π . . νά ο. 3 
κοτων ἐθνῶν ημεῖς ἐπεστείλαμεν, κρἰναντες μηδὲν τοιοῦτον τηρεῖν αὖὐ- 

. ᾿ ; " τ 
τοὺς, εἰ μὴ φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ τὸ αἵμα, καὶ 

96 πνικτὸν καὶ πορνείαν. 
κ , ς - ι ν »/ ὃν τ Ναπι. 6. 18. Ίοτε ο Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τη {στι δα 

ἐχομένη ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσήει εἲς τὸ ἱερὸν, διαγγέλλων 
. 3 [ή 4 ς ” .. ς .. ’ ς ΄ ς υ 

την ἐκπλήρωσιν τῶν Ίημερὼν τοῦ αγνισμοῦ, ἕως οὗ προσηνέχθη υπὲρ 

31 ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά. Ὡς δὲ ἔμελλον αἳ ἑπτὰ ἡμέραι συν- 
- 3 - 2 2 ” [ ο. Ἡ . -” 

τελεῖσθαι, οἳ ἀπὸ τῆς Ασίας Ιουδαῖοι Φεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, 
΄ / ᾿ ” ., ο Ἡ 3 ” ὰ 3 Ἀ ὴ ’ 

συνέχεον πάντα τον Οχλον, καὶ ἐπέῤαλον τᾶς χεῖρας ἐπ αὐτὸν, κρᾶζον-- 

29 τες άνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε / οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ 
- -- - ’ -”- ιά - 

τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ γόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ δι- 
’ ., [ή .) . 

δαάσκων ' ἔτι τε καὶ Ἓλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἵερὸν, καὶ κεκούωκε 
5 Βηρτα 20. 4, 

-- Ἱ . α / - ϱ 3 . ’ ’ . 
29 τον αγιον τοπον τουτον. "ησαν γαρ [προ ]εωρακότες Ίροφιμον τον ο τιν ορ, 

3 . 3 .. ’ 3 .- [ια να. ι.) 3 ο. η 3 , 

Ἐφέσιον ἐν τη πολει σὺν αὐτῷ, ον ἐνόμιζον Οτι εἰς τὸ ερον εισηγαγεν 

20 ὅ Παῦλος ' Ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ ' «Πππα 26. 51. 

καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου, εἶλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ Ἱεροῦ" ' καὶ εὐ- 

31 θέως ἐκλείσθησαν αἳ Θύραι. Ζητούντών δὲ αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἀνέβη 

3 φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης, ὅτι ὅλη συγκέχυται Ἱερουσαλήμ ὃς 
- . ’ ν , ’ ώς 3 

ἐξαυτης παραλαβὼν στρατιωτας καὶ ἑκατοντάρχους, κατέδραµεν ἐπ αὐ- 

τούς. 
΄ . ν ’ 

Οἵ δὲ ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας, ἐπαύσαντο 

33 τύπτοντες τὸν Παῦλον. " Τύτε ἐγγίσας ὃ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ, Ἡ3.Σε1 Η. 
καὶ ἐκέλευσε δεθῆναι ἁλύσεσι δυσέ᾽ καὶ ἐπυνθάνετο τίς ἂν εἴη, καὶ τί 

34 ἐστι πεποιηκώς. ᾿ἆλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων ἐν τῷ Όχλῳ. μὴ δυνάµενος δὲ 
γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν Θόρυῤον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἲς τὴν 

30 παρεμβολήν. Ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμοὺς, συνέβη βαστάζε- 

[ια σαςε ἵ9 ἀῑβετεπί, απά] Ἱγε Ἰανο οτάετεά [ενας]: 
ἀείεπιϊηίηρ ναί,” ὅτο. 

30. ὄγνισθείς] 3εε Νοίε βαρτα γ. 24. 
.. έλλων τὴν ἐκπλήρ., κ. “ σῖν]ησ ποίῖσθ 

[1ο νε Ῥτιεκί»] οἳ νε [ρετῖοὰ οὗ Ηιε] οοπρ]είίοπ 
οἳ νε ἆαγ» οἳ ρατίβοαίίοη :”) νμίοἩ νο Ρ6Γ8οΠ8 
Ώπγοπηβε]νες, Ιξ 86εΠΠ5, Ἠπὰ ποῖ Όεεῃ αὐ]ε {ο ἆο, 
Ῥεεααφθ {16Υ οομ]ά ποί ρτονῖάο πε οὔετίησ. Τε 
Ρετίοᾶ, 45 1 αρρεατς ΓΓοπι νν]αί Γ0110Ν/Β, νναβ {]ιαί 
ἆπι ιερά. Ἐνετγ οἨ8, 1 58ΕΠ15, Ὑνά9 α]]ουγεὰ {ο 
Εκ νο ρετίοά οἳ ή νοίῖνε ρυτίῃσοαίίοη, εἶθ]νετ 
ννΊνεη Ἡς εοπωπρπερά Ἡ, οἵ αἲ ΑΠΥ πιο ἁατίπα 18 

{ 6οΠΓΡΕ; 5ο Ὠναί νε Ῥτίεκί5 Ἠαά Ρτορετ ποβίσε, ἵπ 
αγταησεππεηί5 38 {ο 

. ἄο. Έως οὗ, “αἲ νο] ας ἵπ 
«8. αχ. 16. 18. ολη Ἱκ. 18. Προσφορὰ 18 
προσφεροµένη. 3ε6 Ερῃ. ν. 2. 

31. αἳ ἑπτὰ ἡμέραι.] ΑΑ νο παπη νετ οῇ ἆαγα Ἠπά 
πο ὕσεῃ Ὀοίοτο πιοπήοποᾶ, Ες πιικί ὃο ραί Γοτ 
αἱ ρα, ἑπτὰ οἶσαι. Σννέχεον ἵ8 {ΟΥ συνεκίνουν. 
Βο Ώεπιοβί]ι. οτεὰ Ὁγ Ῥομ]εις. Τμεχ. συγχεῖ ὅλην 
τὴν πολιτείαν. 

28, βοηθεῖτε] Το ϱοηφο 8, “«0οπιο {ο οἳτ 
πἱά πανω Ὀής ρεγκοπ].’. ΛΑ Αοπο οῇ 
Όνα ννοτᾶ γετγ ΓΓοφυσπ!γ οσοσυτΓίηρ ἵπ Τπασγά. 
απά Όνα Ἰνοα νγέογη. ἝἛλληνας ἵφ οοπείἀστεὰ 
Καν, 4. αη οκ Ίσπ Γοτ Ἓλληνα, Ευ τη 
να αοτ {ο ππ Ἰάΐοπα, (ουπά ἵπ αἲἲ Ἱππραῃ- 
μυ. ὮΥ οἩ νο ρ]αγαὶ ἵπ αφοὰ Ἱπκιοπᾶ οἱ νο 
εἰπσα]ας, κε ᾳεπετίσκ γι α κἰπσ[ε ποίοπ Ὀοίπρ 
---- ο απ ἵΓ 18 νγοτο Γιαλήα]. 

50, προεωρακότες.] Το προ Ἱ ποῖ Γουπᾶ ἵπ νοτγ 
ΠπΗΥ Λ35., ανετα] Ὑεγκίομα, παπά Επνοτη, ανά 

αἲ] Όινο οατ]γ Ἐά4. εχεορί ο Ἐταφτηίαη, απά 18 
οαποε]]εά Ὁγ Βεησ. απά ΑΤαι. . 

30, συνδρομή.] ἜΓ]ε νγοτὰ 15 οβεῃ π5εά ο γἱοί- 
ος αρκρπιδίασε. 6ο Ἰεἵς. 

---εἶλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἑερ.] 1.6. ἵπ οτάθτ (18 
0ἨΤγ8. βασσε»ί8) {ο αγοῖά ροηηίπςσ νε Τεπιρ]ο 
νι πιπτάετ: απά αἶκο, 1 εἰοι]ά 86απα, {ο Ὦθ 
πποτο αητοείταϊπεὀ, ἴπαπ {πα Ἐτίιοβίς απά Τ,εν]ίοΒ 
οοι]ά ἀεσοεπί]γ ρογπη{ νεα ἴο Ὄθς νο αρρθαΓ 
{ο Ἠανο {πεπηβε]νος οἱοβθοά {1ο ἆοοτΒ, ἴπ ογάεγ {ο 
Ῥτθβοτνο (ο ἜΤεπιριε {οπι ρο]ίίου, απἀ ὃ6 
Ώποαρῃί {ο Ἠαγε πο Ἰαπὰ ἵπ νλαίενοτ πηὶσ]ί ϱη- 
816. 

31. φάσις Γοτ φήμη ἵψ οοπβπος {ο {νο Ἰαΐοτ νντίι- 
6/8, 

30, δεθ. ἆλ. δυσί.] 366 Νοίο 8πρτα χίὶ,θ. Ῥοη- 
Ίναρς ἵπ νο ρτοροηί οᾳβο {ιο [οοί αἱδο ννοτο ο πὰ 
νι α ομαίπ, Αί Ἰομδί 8ο νο πΙαγ 54ρροβο Γγοπι 
βαρτα ν. ΤΙ. 

. τὸ ἀσφαλὲς ] “« νν]ναί ννας αβεγο]γ πο ἔτι η. 
8ο αχί. 90. κχν. 20. Παρεμβολὴ Ῥτοροτ!γ εἰρπ]- 
ῄοη α ρ]πος νν]οτο ἴ6Πί8 παρεμβάλλονται. Βατ 
Ἠοτο ἀσποίο {ο Ῥαγγποἷκα ἵπ ἴο οπβι]ο ο) Απίο- 
πία. Απά ες ἵν σοπβτιηοὰ ὮΥ ο ἀναβαθμοὺς 118 
αΏοτ; Γοτ Όνο σαβί]ο ο Απίοπία ννας ααπιοὰ οἨ 
4η οΠπίποπος, 

30. τοὺς ἀναρ.] Τη ἔοτπῃ ἵ επρροεοά {ο ἆο- 
ποῖς νο β{ρ]η ο κἰαίτη Ἰοπάΐπς (τοπ νο ροτίσο 
οὗ νο Τοπιρ]ο {ο ιο σπµί]ο οὗ Απίοπία, νΥΙσἩ 
ποατ]γ ]οΐμοὰ νο Ῥοπηρία, Ὀνοίης Ὀα 1 (1 νο βιὰ 
ῄτοπα ομορ]ι. Β. ν. ὅ, 5.) πἲ απ απρ]ο οἱ α, ἴπ Η 
Πηκ γα {ση οὗ Όνο ργοκοΠ{ ῥπακασα, [ νου] πάάπορ 
απ αρροκίίο οπο οί ) οπορ]ι Ρο]. ν. ὃ, Ὁ. ἰνδστέρῳ 
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4 « .. - στο 

σθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου. 3 ἠκολούθει 36 

Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ χιλι- 3Ί 

ο) »” . ο. 6 3 ’ ς . ’ . [4 - ΄ 

οκεις; οὐκ ἄρα συ εἰ ο 4ιγυπτιος ὁ προ τούτω» τω» Ίηµερων ανα- 38 

στατώσας, καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας 
τῶν σικαρίων; 7 Εἶπε δὲ ὁ Παῦλος" ᾿Εγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰου- 39 

"Επιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναθαθμῶν κατέ- 40 

χ Ίνακοε 8. 18. 

σσ. πίτα ο ᾽ . - - . ’ 

γὰφ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ, } κράζον' «4ἱρε αὐτόν / 

άρχῳ᾽ Εἰ ἔξεστί µοι εἰπεῖν τι πρὀς σε; ὍὉ δὲ ἔφη: Ἑλληνιστὶ γινώ- 

γ δαρτα ϐ, 11, 

ο 8 . ὃν ο ᾽ - 2 2 ή ΄ , ΄ 

δαῖος Ίαρσεὺς τῆς Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης" δέοµαι δέ 

σου, ἐπίτρεψόν µοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν. 
Σ ΒΗρτα 19. 17. 
4 19. 16. 
4 19. 60. σεισε τῇ χειρὶ τῷ λαῳ” πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης, προσεφώνησε τῇ 

“Εθραΐδι διαλέκτῳ, λέγων. «Χ. ΧΙ. "άνδρες ἀδελφοὶ, καὶ πατέρες, ἀκού- 

σατέ µου τῆς πρὺς ἡμᾶς νῦν ἀπολογίας. ᾽Ακούσαντες δὲ ὅτι τῇ Εθραϊδι 3 

διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς, μᾶλλον παρέσχον ἠσυχίαν. Ναΐ φησιν ̓  

δὲ τούτου (κοῖ]. ἦν) τὸ πᾶν ὁιάστημα (1 τοπᾷ {ο 
Οοά. ΒΙσος., ἀνάστημα, ααἰ[[είια, ἰγποίγα ), τὸ δὃ 
ἔνδον βασιλείων εἶχε χώραν καὶ διάθεσιν. µεμέριστο γὰρ 
εἰς πᾶσαν οἴκων ἰδέαν τε καὶ χρῆσιν, περίστοά τε καὶ 
θαλανεῖα καὶ στρατοπέδων αὐλὰς πλατείας, ὡς τῷ μὲν 
πάντα ἔχειν τὰ χρειώδη, πόλεις εἶναι δοκεῖν, τῇ να. 
τελείᾳ δὲ βασίλειον. ΕΤΕ ὮΥ {Ἠθ περίστοα 3Τθ ΠΠΕαΠ{ 
οοιγίς εαττουπάοἆ ὮΥ οοΙΙπης. Απ ΒΥ (με στρα- 
τοπέδων αὐλαὶ πλατεῖαι, Όθ κοἰάίεγς) ΔαγταεΚα, Ιπἱὰ 
ουἳ, 1 ου] «οαεπι, ἵπ φμαάγαπσ]ίοδ. ΑΦ ἴο ἴιθ 
ν/ογάβ πόλεις εἶναι δοκεῖν, ευ αΤθ, Ρετῃαρς, οοἵ- 
ταρί. Τ οοττεοί, «ν6γ σαπ οπ]γ τεί[ετ {ο ῥαγγασΚα ; 
απά {Ἠοη βασίλειον Πηδί Ὃς νντοπς, απάἀ βασίλεια 
ν/ου]ά νε τεφαῖτοά. Βαί δµσ]ια ἀοφοτίρίίοι ννοι]ά 
ποί ὃ6 εη]{αῦ]ο {ο {νο ῥαγγαεζα, απά 18, πο ἀουῦί, 
ππεαη{ οῇ {χο 10/ιοίε οί {ιο εἴίαᾶεί, π]η]οἷι Γογπιθὰ α 
βοτί ο πι/αγι οἴίῃ. Ίου (ή 8εη5ο (νΠΙοΠ 18 
απάἀουβίοά]γ πο ἵππθ 9Π6) πιαΥ Ῥο οὐίαϊποά ὮΥ 
ΕΙΠΙΡΙΥ τεπάῖῃσ πόλις Ἱπείοαᾶ οἳ πόλεις, απά {ος 
δοκεῖν, δοκεἲ, 05, [Τοπ ο Ο0οἆ. Βίἱροί., δοκοίη, 
πηίο] ον]ἀεπί]γ τοφμἶτΘΒ πόλις. 

---ῥαστάζεσθαι] “« οαττὶεὰ οἨ πεί θμου]άοτα; 
ου μα Όιο νίο]οπος οἳ Όνα Ροορίο, 
Ῥτίο. απᾶ Ἰλ/αίς., Ἀοννονος, (]π]ς νο ἴθτπι ἆοθν 
ποί πιθαἩ ἴαί νε ννας Π{οτα]]γ οαγτίεά, Ὀαξ νναβ 
βοτπε οβ' 5 Ίοσ8 Ὦγ ἴἶνα ργο5ς. Απά {116Υ Ρτούισθ 
ἃ Ῥάβεασο ο Πίο 0ἨτγΒ. ντο οπθ 195 ἀθφοτίροά 
βαδίζοντα ---- ὑπὸ ποῦ ὄχλου. Βιαῖ λετε ἶ5 Ίστο ποῖ]ι- 
κα, πΌουί α στοαί Ῥγρ8ς. . 

ε ἃῖρε αὐτόν]. ἵ' ανναγ νι Ἠάπα γία. ἴτοπη νο 
οπγίἩ. 30 κχΙ. 22. αἷρε ἀπὸ τῆς γῆς. 

97. εἰ ἔξεστι, ἃτο.] Όπ Ον ἐνἷοσα αλλον πγῖςος 
[τοια α Ὀ]οπάίπᾳ ο ἴἶνο ορα{ίο ἀἰγεοία υν]ι νο ἡ- 
αἰγεεία, ἵ Ἰνανο Ὀο[ογο (τοπίσά. 

---Ἑλληνιστὶ γινώσκεις.] Βα0. λαλεῖν, καρρΗοἆ {η 
ΊΝομοπα. ΧΕΙ. 24, Της ἵ5 ποί α Τα άπίρπα, αἶποορ 
νο Απά ἵπ Χο. ΟΥΓ. νη. ὅ, 1]. τοὺς Συριστὶ ἔπι- 
σταµένους. 1ο ὑπίογγοφαίση νετ, 18 οὔἴεμ, ἵπι- 
Ρογί5 ευτργῖρο. 

9δ. Αἰγύπτιος, ἃ οι] ἜΤ]ο είοτγ ἰψ το]αίεά ἵπ 
/οβ6ρῇ, Απίικκ. 8, 6, απά Βο]]. Π, 15, δν Ὀδίννοσῃ 
πήολ, Ἠοννθνου, απά νν]ναί ἵς Ίνοτο εαἷά, α σοπείά- 
ογαβ]ο ἀἰκογοραπογ εχἰκίαι [ος ᾖοφορ]νς, ἵπ ο 
Ἰατίοτ ῥαβκασο, τουκοής ἴποπα αἱ 50,000, Μαπν 
πιο]ιούς Ἠπνο ΌθοἨ. πἀορίοά {ο τοππονο {πο ἀἱδ- 
ΟΓΘΡΑΠΟΥ. ΟΕ νο πιο ατο πιοτο ἀθνίσθα {ος 
Ότο ποπσο, παπά ῥτοσςθά νν]νο]]ν προπ εαρροβἶοη, 
Πο οπ]γ οβεσίμα] πποὰο 9 εᾖαί καρρ]]οά Ὁγ ἶνο 
πιά οὗ ορείσπε, αρρ]ιοὰ ἴο νο ἰοχίς ο) νο νο 

νιτΙ{θτβ, ἵπ 9Π6 οΓ ννηοπα Όνογε ππαςί Ὃς βοπηθ ΘΤΤΟΥ, 
ἀουβί]εβα ρτοσθεεάἵπῃ {Γοπα {γε εογίλοφ.. ον Όνετε 
ἱ5 ΠΟ ΤΘΔΒΟΠ {ο μι ΔΠΥ εττογ ἵπ 8. {κε 
{οχί, εἶπος {πε 55. μον απά [νε ΠΙΠΙΡΕΤ 18 α 
νετγ ρτοῦαβ]ε οη6. 6 ειτοτ, Ἠετείογε, πηυςί 
τοςί υγ] «οδερ]ιμς, α5 Ἠς Εάῑοτ, Α]άτίιοΙ, Ίνα 
86ε: (πουσ] Ἰς ας ποί βαοσθεἀθᾶ ἵπ εἰνονίηπς 
Ίρ]ιεγε Τί 168. Τ]αί νετε ἵ5 α οοτταρίίοηυ ἵπ ο- 
8ερΏς ἶς οργίαίπς ἴπε πατηῦετ 90,000 Ῥείης ἵῃ- 
ογαΚΙῦΙγ Ίατρο. Απά πνῖ]α ἵπ 9 Απίίφ. Ἡε Β4Υ3 
ένο παπιρογ ννας ὁ0,000, απά οἳ Όιοθε πλεῖστοι, 
Όεγ! παπα, Ἠετθ β]αίπς γεί ἵπ ή Ἐαγα, πνουρᾶ 
Ἡο ἆοθς ποῖ πιοηίίος να {οίαί πάπα σετ, Ἠε 84Υ8 
ναί 400 ννετο εἰαῖπ, απᾶ 3900 ἴακεῃ ΡΓΙΒΟΠΕΙΑ. 
ἌΝονν 400 οαπποί ὃε οοηβἰἀρτοά Όεγη πιαπι ου οἳ 
90,000. Το πεπιονε (Π ἀἴβοτθραπογ, Α]άτίοἃ 
που]ά ἵπ Ὦιο Απίία. τεβὰ ὀισχιλίους Ιη5ίεπά οἳ 
διακοσίους. Α οοπ]εσοίατο, Ἠούννενετ, ΗΠ]ε Ῥρτοῦα- 
ν]6:. απἀ, Ιπάεεά, έ 19 ποῖ Όνο παπι νετ οὗ να 
2ΥΙΦΟΠΟΥΦ ναί Ὑνο ατθ οοποετπθά νι, Ὀαξ Όναι 
οΓ μ εἰαίπ. ἵ απι ρογευιαάεά ναί νο 6ΓΓος τθεί8 
ΟΠ τρισµυρίους. Ὑδί Ἰ ννου]ά πο, νι Α]άτίςΗ, 
τοπά ἵπ Όπαο Απίϊᾳ. τετρακισχιλίους, Οπ΄ ΡΗγΡοφε ο 
πιαΚ» {]ιε ποσοιπῖς οῇ οραρδα απά δι. Τκο ετ- 
αεί ασγεε. Βαῖι Γοτ τρισµυβίονς 1 πνοα]ὰ τονὰ 
τρισχιλίους, ὙΝἨ]οἷν νν η] ππαΚε οβερ]ς οοπεϊείεπε 
η ΠΙπΙΒΘΙΓ; Γοτ ορτίαϊπ]ν 600 πιαν ὃς οοπεῖάετ- 
οἆ παπι οιί οἱ 9000. Απά νο ἀΤετεπος Ὀείνθθη 
νο ποσοιη!ς 1η /οβθρ]ς απ ἴμαί οὗ ἤιο ΟΠ Ιατε]ι 
ο Ἀι. Τ1κο) 18 οὗ πο 6οΠΒεΓΓεΠοΘ. Τ 15 5οατος- 
γ πεσθβκατγ {ο οὔεοτνο Ἠουν ΓΠεοπεηΙ]ν χίλιοι παπά 
κκ ἵπ οοπιροβ οι νι ὃς, ἃο. αγο οομ{ουπά- 
οᾱ, οπι (6 αἰπαϊ]ατίίγ οὗ πο οοπίταςἴῖους απά 
αἰηρ]ο ννογάς {ο ἀαεποίο ἴἶνο πυτηΐνοτς ἵπ οαποβίῖοῃ. 
Ἠαά Ιπάεεά ἴἶνο τοι] παπα νετ Όεεῃ 50.000, 1ο86- 
Ρ]8 ννου]ά ποῖ Ἠανο ο {οἳ ἵπ Ἠὴς Απίια, {ο α- 
νοτί {ο {νο στγεαί πι) έιάε ΟΓ ΡΘΓΡΟΠΝ. 

---σικαρίων.] Τ]νο ἴθτπι 86οπης ἴο ἀεποίο ῥαη- 
αμ, οτα]]γ ο-ιγοαίς; ποπ είδα, Όο α]οτί 
ου {]ηςς (οἱ Οτἰοπία] οτἰσίη, π βιοῖ ης Ἀγίενε ο 
Ἰπάῖα απά ΟΕ πα), ννμ]ο] γνας ομττ]εά ππάετ {θ 
ΆΤΠΑ Ἰϊκο 1ο Πα] Ίπη «ῑείο. Ἐτοπι Ὀεῖηρ ργίναίε 
αλκακείπα, Όνο Ῥ]οατί αἲ Ἱεπρην Ῥοσπιπο ρυρ]ίο 
πηαγάρτογε απά τοῖς. Τῆο αἲτ ο νο οπθείίοη 
βοοπης {ο ἱπαρ]γ, Ενας πο οβῖσοτ Ἰναά Όεεῃ {ο]ά, 
Όναί Ῥαμ] 1οας Οναξ Εσγρίίαη. 

39, οὐκ ἀσήμου πόλ.] Άη οἰοραπί Ἰτοίος, {ο ἆθ- 
ποῖίο ''α οε]ευταισά οἱιψ.. 8ο Βιορ], ΒΥ7. οπ]] 
ἰἰ πόλις ἐπισημοτάτη. 
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α Βαρτα 9, 11. 3" Ἐγὼ μέν εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννηµένος ἐν Ταροῷ τῆς Κιλικίας, Ἡσ το 
20ος. 1]. 29. 

ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς πόδας Ταμαλιὴλ, ορια. 
σα] δ , νο, ” ’ , ἂν κεκα Ῥοπι. 10. 3 πεπαιδευµένος κατὰ ἀκρίῤβειαν τοῦ πατρῳου }όμου, ζηλωτῆς ὑπάρχων Ἠοτν 10. 3. 

. . ο ΄ ς - Ν , 
4 τοῦ Θεοῦ, καθὼς πάντες ἡμεῖς ἐστε σήμερον ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν το 

» , . Ἱηίτα 28. 9. 
ἐδίωξα ἄχρι Ῥανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἲς φυλακὰς ἄνδρας τει ους 15 8. 

πα]. 1. 19. 
αγ: - ς 3 . ϱ - . 

6 καὶ γυναῖκας ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ µοι, καὶ πᾶν τὸ πρεσ- 1 Το. 1.18, 
Π 4 ., 5 Έλσα ᾽ ξε” Δ ν 3 3 3 

βυτέριον παρ ὧν καὶ ἐπιστολᾶς δεξάµενος πρὸς τοὺς αδελφοὺς, εἰς 
ο Βαρτα 9. 2. 
ἱη[τα 26. 12. 

. 3 ’ 2]. Ν ια) 3 - », ῃ ὼ ς 

4αμασκον ἐπορευομην, ἄξων καὶ τους ἔκεισε ογτας δεδεµένους εις Περου-- 

ἆ Βαρτα 9. 8. 3. - 3 ’ ΄ ’ 

6 σαλὴμ, ἵνα τιμωρηθῶσιν. Ἱ Εγένετο δέ µοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι Ἱμρν ος. το. 
1 Οο5. 15. 8. . » ” Δ γ 2. ϱ » ων » ν , 

τη 4αμασκῳ, πεοι µεσημβρίαν», ἐξαίφνης εκ του οὐραγου περιαστραψαι 2 0οἱ. 12. 2. 

ν ᾽ ΄ » ” . Π », υ. 7 φῶς ἵκανὸν περὶ ἐμέ. "᾿Επεσόν τε εἲς τὸ ἔδαφος, καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐν 39. 14, 

Βλεγούσης µοι Σαοὺλ Σαοὺλ, τί µε διωώκεις ; Ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην | 
. 5 . Ρ] 3 μή ω 

Τίς εἰ, κύριε; εἶπέ τε πρός µε" Ἔγώ εἰμι Ιησοῦς ὁ Ἱναζωραῖος, ὃν 
’ » υ ὁ ΄ / 

9 σὺ διώκεις. ! Οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐδεάσαντο, καὶ ἔμφο- φώς κἸὼ 
, ᾽ 3 »” .. -- (αρ 

10 βοι ἐγένοντο" τὴν δὲ φωνὴν οὐκ Ἰκουσαν τοῦ λαλοῦντός µοι. Εϊπον 

δέ Τί ποιήσω, Κύριε; ὁ δὲ Κύριος εἶπε πρόὀς µε" ᾽Αναστὰς πο- 
’ μ με μι ας ’ , στ ' 

ρεύου εἲς «αμασκόν ' κἀκεῖ σοι λαληθησεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί 
- ς ᾽ 3 . 2 » 

11 σοι ποιῆσαι. Ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον, ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου, 
ς . 5 3 

12 χειραγωγούμενος ὑπὸ των συνόντων μοι πλῶον εἰς 4αμασκόν. ξ΄άνα-- 5 Βαρτα 9. 17. 

. ’ 1... 3 ᾽ ᾽ ’ ΄ ς ᾽ ’ 

γίας δέ τις, ανγηρ εὐσεβης κατα τον οµον, μαρτυρουύυµεγος υπο παντων 
- 3 2 . ’ 3 Π Ἵ 

13 τῶν κατοικούντων Ιουδαίων, ἐλθὼν πρὀς µε καὶ ἐπιστὰς εἶπέ μοι 

Σαοὺλ ἀδελφὲ, ἀνάβλεψον κἀγὼ αὐτῇῃ τῇ ὧρᾳ ἀνέβλεψα εἲς αὐτόν. 
ης  -Ἡ ... 9 14 : ος. " ὁ . 8 8. 14, 1” Ο δὲ εἶπεν Ο Θεος τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατὀ σε γνώναι τὸ Ἠ σημα 

Ἱηίτα 26. 16. ΄ 27 - α ” ᾽ ΄ 9 3 . ᾽ ” ” ’ 

Φέλημα αὐτοῦ, καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον, καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στό- 1 ]ουμ ὅ,1. 
” -. [ο] 3, ’ - ᾽ ; 3 ’ Γιά ’ 

16 µατος αυτου οτι εση µαρτυς αὐτῷ προς παντας ανθρωπους, ὧν ἑω-- 

16 ρακας καὶ ἤκουσας. 
3 ’ ᾽ ς ΄ Γ ΄ υ ”” πώ ΄ 

ἀπολουσαι τας αμαρτίας σου, ἐπικαλεσαμεγος το Όνομα του Νυρίου. 

ΧΧΠ. 5. ἀνατεθραμμένος ---πεπαιδ.] Τ]ε Οοπι- 
πιεπίαἴοτς ατε Ποί αστεεὰ οἨ πε οοπβίταο ο 5 
6οπιε ]οἶπίηρ παρὰ τοὺς πόδας Ὁ. ΙΕ] χε ργεεραάίπᾳ, 
οἵἵνεις νι νε [οήοιοίπς νγοτὰς. Ίο {ογπιετ 
πποάς 5 σεπετα]]γ πἀορίεὰ ὮΥ Όνο αποϊεπί απά 
εατ]γ πιοάετα ΟοπιπιοηίαίοΓς, ο Ἰαίοτ ΡΥ να 
πποτε τεσεµέ Τηίετρτείετε. ἜΤ]α Γοτιποτ, ΠΟΝΘΥΕΤ, 
ε6οπι ργε[ετα]ς. Α5 ἴο Όνε τερµαγήη, νη]ο]ι 
νο οἵἶνετ οοπείτας οι ννοπ]ά Ἱπερατί {ο νο ρ88- 
βαρε, ναι {5 πο οματασ(οτ]είήο οἱ νε Βοπρίυταὶ 
ίγ]ε, ποτ ἱπάεεά νατγ ππαο]ι οὗ ἶνα Αίγ]ο οὗ ἴἶνα 
απο]επίς ἵπ ρεποτα], Απ (ο Όιο (αμοίορη οϐ 
νο νε οομηρ]αίη, νο ΤΠαΥ ΟΡρΟβε α- ΓΕ] 
{γαπαφοκήίσπ ἵπ Εποῖτ ΟΠ πιοὰς οὗ οοπαίτασ ση, 
Τε ακργοβΒίοη παρὰ τοὺς πόδας 8 απ άΐοπα ἵπῃ- 

Ροτίπᾳ πο πποτε Έναν ους θείας οὐἀπσαίεά πάργ 
ευοῖ απᾶ πο α Πππβίογ,. Πιπαιδευμένος ---- νόµου, 
παἰπεά [0Ύ Πήπα] {ο Όνο πιοεί οχαοί Κπον]εᾶρο 
οἳ ενα τε]ρίοη απᾶ ανν οἱ ΠΙΥ σοΙΠΙΣΥ.”. Ἐο- 
βοηπα, Ομ επί ἀκρίβειαν αμ το/[ετοµσς {ο 1ο 
ορτεπιοπίεν απά Πηκμιίοης οἳ Ονοίγ αποθκίοΓ», 
Ρας Ἰλοις,, Ἁποτια, Βομ]συμ,, απά Καῑπ, ακοτίρο 
(ο ἵε νο εἰρπίβοπίοη κενεγίη, αν ἵπ Λοῑα αχν!, ὅ. 
απά Βαρίοηι, κ, 51. Απά ου”. οτοά Ὦγ Ύγοι», 
νόµος μετὰ ἀκριβείας κείµενος. Τί ἵν ἀῑβιου]ί {ο ἆς6- 
εἶάε Όνε ρε ρεσθον, πιά ο πιαΥ ὃς απ Γηραί- 
ίαςς. 5) νόμος (Καῑα, οἴνοτνοκ) ππικέ νο απάετ- 

τοι. 1. 3Λ, 

. Καὶ νῦν τί μµέλλεις; 
3 ᾽ / Ἱ αναστὰς βάπτισαι καὶ μη ὃν 1» 

{μακε 8. 8. 

είοσοᾷ ποί πιετε]γ ιο ραίγία ζεα, Ὀπί αἷ5ο ἴ]ο πα- 
τρικαὶ παραδόσεις ππεηΙοπθά ἵπ αι]. 1. 14. Τοῦ 
θεοῦ βἱση]ῇος “ο ον [ανν], 1. ο. νν]γαί Ίο {ιοπι 
οβίοεπιεά βαοἩ. Ἔ]α Αροβί]ο βΡΟΆΚ5 5οπιον/μαί 
οὔβδοιτε!γ; Ἱπίεπάίπς Ὁγ (5 19ο {ο ἀε]ίοαία]γ το- 
[αἱο νο οατσε ος -ὁ ο νο Όνο Ταν, Ὁγ 5ο 
εροεακίπρ οῇ ΤΠ ας {ο (ποΠγ ααπι ἐν αἰυίπε ογἰστπι 

4, ὅς.] Τ]ιο τε]αίίνο πηνδί ο γοφο]νοά, 18 ο/θη, 
Ἱπίο νο ἀειποπείταίνο νι α οορυ]α.. Ὁοπιρ. 
Ε7εκ. Π, 232. 

19. ἀνάβλεφον.] ᾿Αναβλέπειν ΡΤΟΡΟΤΙΥ αἱρηίβον 
{ο {οσο µρ, παπά βοπιθίίπηος ΟΠΙΥ {ο {οοΚ; ΠΑΠΙΕΙΥ, 
νηθη Τς 18 Γο]]οννοὰ Ὦγ εἲς τινα, αἱ ΔἨΥ ῬοΓΒΟΠ ΟΥ 
Απρ. ἵπ νο Ο]αρείσπὶ ντο τινι 18 9ο [ο 
εἲς τινα οὐτι. 36ου Να, 5. Ο1. ρ. 000, πι νν]ηο]ι, 
πΙπΟΗµ οὔ]λογ ραβρασο», ἴ9 οἵτοά Εαπίρ. Τομ. 1400. 
᾽λλίου ὁ) ἀναβλέπει λαμπάσι, ΒΟΠΙΟΙΠΙΟΑ ιο ἄνα 
αἰσηίῇβεν γε, παπά Ενας (Ολέπεν εἱμπ]θγίημ {ο 5εε) 
ἀνα[)λ έπειν Τμ ἴ]νο 6οηο {ο γρεοῦε” σέ, οἵ ΒΟΠΙΘ- 
εἴπιος (18 ΤΠ ο κ.) το τοσσίνο, οῦία πι πο Γιου ΗΗγ 
οὗ είσῃι, 

14. τὸν δίκαιον] “νο ο πκί οπο,)) 
Γυκο κκ, 11-17. 

16, ἀναστὰς βάπτισαι.] 8ο καρτα . 95. βαπτι- 

σος Νοίο οἩ 

σθήτω --- εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, το[υτεποο βοίηµ παάο, 
ἵπ εποἩ ρήλκαμο, [ο νο Ἰπολοά αρροϊηοὰ ν 
Οµτίκι [ου τοπ νηῃ (ἶνο είν οἱ νοκ νν]νο γι 

Ό] 
.. 



570 

κ Βαῤρτα 8. 96. 

ΑΟΤ5 6ΗΠΑΡ. ΧΧΗΠ. 17---29. 

"γένετο δέ µοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ προσευχοµένου µου 1Π 
- « κ. . [ή .. ὃς ΄ 

ἐν τῳ ἵερῳ, γενέσθαι µε ἐν ἐκστάσει, καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι | 18 

Σπεῦσον καὶ ἔξιλδε ἐν τάχει ἐξ Ἱερουσαλήμ" διότι οὔ παραδέξονταί 
Γδυρα σοι. σου τὴν μµαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 

” ᾽ ε { . . 

.κάγὼ εἶπον' Κύριε, αὐτοὶ ἐπίσταν- 19 
ο’  Ν ’ . 

ται, Ότι ἐγὼ Ίμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς 
τη Βάρτα 7. 68. 
η ά 

’ ΄ 5/ - τ ΄ - 

πιστεύοντας ἐπὶ σε" ' καὶ ὅτε ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ µάρτιυ- 30 
/ ΄ , . - .. .) , - 

ρός σου, καὶ αὐτὸς Ίμην ἐφεστὼς καὶ συγευδυκῶν τῇ αναιρέσει αὐτοῦ. 
π Βηρτα 9, 15. 
4 19. 2 

. ’ Ν ς ΄ - 3 ’ . Ὠ 9 ’ 

καὶ φυλάσσων τὰ ἵμάτια τῶν αναιρούντων αὐτόν. " Καὶ εἶπε πρός µε" 91 
θα). 1. 16. ’ ϱ/ ον ασ αν . π. - 
.ς 1/ορεύου, οτι ἐγω εις ἔώνη µακραν ἐξαποστελω σε. 
ε λπι, ο. Ἱ. ου Ὁ 2 » ν) ΄ - ΄ ο 9 . . : 

ὁ Ἠναι Ἱ, ἡ, Ί/κουον δὲ αυτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, καὶ ἐπηραν τὴν φωνὴν 59 
ο Βαρτα 21. 56, ε] ” . ῳ στ 3 ι -” - . - . ε] . 3 - 

αὐτων, λέγοντες «4ἱρε απο της γης τον τοιούτο»" οὐ γαρ Ἠ καθηκεν 
.) - ’ . 3 . . 

αὐτὸν ζην. Κραυγαζόντων δὲ αὐτῶν, καὶ ῥιπτούντων τὰ ἵμάτια, καὶ 93 

γοςςῖνο {]]β βαοταπποη{: Γοτ (α5 Ώοςτ. οὔδετνεβ) 
έέ(αοά ἁῑὰ ποί οτάϊπατί]ν σίνο αΠΥ ρατήσο]ατ ρετ- 
ΒΟΠ 4ΠΥ Ρδ]ίο απά ν]αίρ]ο (οκοπ οἱ ρατάοη {11 ο 
Ἰαά εαυπαίεά {ο Δαμίΐσπι, νν ίσο] Ρείῃρ α νἰείυ]α 
ίοκαπ οῇ {ανοιταῦυ]ο τοεσατᾶ, απά α 5θα] οῇ ν ποστ. 
πηὶσΏί Ὦο φαϊά {ο ν/αδ]ῃ αν/αΥ δἱπδ. 966 (α]νίῃ8 
18011, ἵν. 10. 14.3) 

17. καὶ προσευχοµένου μου.] Α «ἶαπσο ΟΓ «0Π- 
βίγιο(ΙοΠ, {ΟΥ προσευχομένῳ µοι. Όπ ἐν ἐκστάσει 
(5εο Νοίε αί κ. 10.), νο πιαεί ο οοπίεηί {ο 5εο 
(μτοιρῃ α ρ]αςς ἀατκ]γ. Μτ. ΗΙπάς τείετς ἰΠῖς ποί 
ἵο πε ᾖγοί νὶδίί {ο εγαδα]επι, δαί {ο ναί νν]]οἩ 
Ππιπιεάιαἰε]γ Ρτοσεάεἆ Πἱ5 Γοτπια] αρροϊπίππεηί ὮΥ 
Όιο ΟΜΙΤοἩ αἲ Απάοσλις ίσο ο Ολη] ππογθ 
αστοθαβ]ο {ο ενα ομαίη ο) ατραπιεπ{ 1π Όιο Ερίδί]ε 
{ο Όιο (ααἱαίαης. 
19,20. Μοαπῖπςσ {ο δαγ, “«Τ,οτᾶ, 45 Ἴνορο (1]ια 
.. ν/θ]] Κπονν ουν Ὀϊίοτ]γ 1 ρογεεουίοά ἴἼχοες 
νο Ῥε]ιενεά ἴπ Τ]οε, (16γ πιεί Ὀο οοπν]ποεά Τε 
8 ΟΠΙΥ οπ Ιγγοβίκίθ]ο οοπνΙοΙοῃ, ναί Τ απ Ὦθ- 
οοπιθ α ΡΓ6αςΊετ οῇ ἴπθ [αι Τ οποθ ρετεεοιπίεὰς 
ππά, αοσοτάἰηρ]γ, ἵ πιαΥ Ἰορο ναί νου νν] 
Ἠθατκαοη {ο ΠΙΥ Ῥτεπομίηρ.” 36ο Ὠοάάτ. απά 

6. 
19. υ- «σοπιπα πας {ο ον (γοπι 
κ.α α 1. Το ννοτά 15 τατο, Όαί οσους ἴπ 
αριοηί, χνΗ], 4. 
20. Οπ συνευδοκῶν 5οο Νοίε αἲ νΗΠ. Ἱ. Απά οἩ 

φυλ. τὰ ἱμάτια, 5οο Νοίο οἩ γΙ], ὅδ. ἜΤ]ιο Ρ6γ8οΠ8 
οππρ]ογεὰ ἴπ {ιο οῇϊσο οἳ αἰοπίηρ α9οά {ο (Ἠτονν 
ο Ομοῖγ ο]οί]ος Ἰ]κο {πο Αῑεία. Βο Μασ]ο αρ. 
Αίπεπ. 949. Ἐ, νηοτο 1 19 καἷά ναί ἵπ πο (γπῃ- 
ηπδία {]ογο ΥΥΟΓΟ Ρ6ΓΒΟΠΕ αρροϊπίεά τὰ ἱμάτια τῶν 
εἰσιόντων λαμβάνοντας τηρεῖν. 

2]. πορείου.] τε Τ,οτά ονογτγυ]ος (ο ρίοα Ὦ 
εβἰπαρ]γ. Γορραίϊπς ιο ογάεγ: νο ΟΠΙΥ Ἰπείαπος 
ψο]ἱονο ἵπ Βοπρίιτο. 

3, καθῆκεν.] ἜΤὴϊ8, {οτ νο ϱΟΠΙΠΙΟΠ τοπάῖπα 
καθῆκον, ἵδ Γοαπὰ ἵπ νοτν ΠΙΣΠΥ ΛΤ9Ν,, οστίν Εάἱ- 
σης, απά Εαϊ]οτα. Άπά ΤΙ Ίνα Ώθοῃ τοσείνοά Ὦγ 
π]πιοξδί ονοτγ ΕάΙίοτ ᾖοπι οί. {ο Ὑπίογ: ἴο 
Μοθο ἀθοιδίοῃ Τ Ἠανο ἀε[οτγοὰ, ὑπουρ]ι 1 ἱε Ὦγ 
ΠΟ ΠΙΘαΠΒ οἶσατ ἴο πιο Ἰν]θί]οί καθῆκον Ὃοδ ποῖ 
Όνο (γιο τοπόίησ [ου νουσ] επίογπαἰ ονἱάεπος 
ὑο ἵπ [ινουτ οῦ νο οἱ]νοτ, γαι, ἵπ 5ο πηπυ(ο α παπί 
{ου ας ἴἶιο ἀἰῄοτοησο Ὠθίννοση ο απ ε, ΜΒ Ν., Ἠπνο 
Ἰ]ο οἵ πο αὐνοτίγ. Ἰπογπαί ον]άσηςο 8Θ6ΕΠΙΒ 
ἀοοίάσάιν ἵπ [ανοιτ ο καθήκον: απά Ὠναῖ, 5 
ΒΙποΚ εασποεία, ποῖ οπ]ν Ώδσσμεο ἴί 18 νο πποτο 
τοσσπ( {ο απά ἀῑβιου]{ τοπάίπα, Ὀαί εἶποο νο οἵ]νοτ 
τοπόἴηρς καθῆκεν παπά καθῆκαν ΠηΣΝ να πποτο τοπόΙ]γ 
Ῥς ποσοουπ{οὰ {οτ ας οπιπάαίοηπα οἳ ή. Απά 
Ὅιουρ]ι α- Ῥγεδεπέ 89Ἠ86 Ός Ἠετο τουἰτεὰ, γεί 

καθῆκον 5 βαφοεερήρ]ο οἱ Ομ]ς, Ὦγ πο ελιρεῖίς οϐ 
ἐστὶ (15 Ιπ α ρᾳφκασο οῇ Ῥμί]ο ἆο Μιπάο, οιτεὰ ἵπ 
Φί6ρῃΠ. 165. 5147. ο. νη]ο] 5 φαρρίίεά πίτα 
Χἰχ. 20. δέον ἐστὶ, απ 1 Ῥεϊ. Ἱ. 6. 

90. ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια.] Τε Οοπιπεπίαίογ 
ατα ὉΥ Πο πιθαΠΒ αρτεεά ΟΠ νε 8εῃςε οὗ ιβ 
Ρηταδθ. ἜΤ]αϊ Τξ οππΠοί ΤΠΘΔΠ, 88 8ΟΠΠΕ εχρ]αίη, 
ετοπάϊπρ ἰναῖτ ραγπηεηίς,”” ποτ “ ελακίπσ Οπεῖτ 

ΓΠΙΘΗΙΑ,” αν ΙΓ Τη τηςς 14 Ρ]αΐῃ. ΜαηΥ (45 Ρτίο, 
οἵς., Ἠοδεππῃ., 3οβ]., Ηείητ., Καῑπ., απά ἸαΡ] 

ἴακα Τε ἴο ππεαη, “' (οδείπς τν Οιεῖτ σαγπιεηίς; 
παπά 5ΠΡΡΟΡ6 (ναί {]]ς γνας ἆοπε Ὦ} ἴἼοῬς νν]ο νετθ 
ἴοο ἀῑδίαπί {ο ολεγιοῖεε ρατηεῖραίε ἵπ ο αππν]τ, 
ΤἨι6γ αἶκο οὔβετνο ναί ή {οδείπς αρ οἳ ρατ- 
πιοηίς, κο τοανίπς οἳ οΗϱἵ5, να α ππατκ ο 
αρργοβαίίοπ. Τ.86ςῬ πο, Ποννενος, Ἰουν ῥίπτω ννΏ] 
Ώθατ νε 6εηςο {088 Πρ, ΠΟΣΤ Ἰχουν 1 οου]ά ὃε Οπου σ]ξ 
{ο Ππιροτί απ πίης Όνί ἀἰκαρργοδαίίοπ απᾶ πΏμεΓ. 
ΑΠοτ αἲ], Όνε τας Ἰη{εγργεία ση 8ΘεΠῃς ἴο ὃε ναι 
οὗ τοι., Τϊτίπας, Ρατκλ., απά Βτείφολη., “' ἴοςθ- 
ἴπσ ο, απἀ οπείπσ ἀοντπ Οεῖτ ρπτιπεηίς,) ας α 
Ργεραγαίῖοη Γογ νἰο]επος; (]ηεί α5 ουτ ρασᾖ]]είις 
ολα Ὠναῖγ ο]οί]νε {ο Ὀοχ) α πδο[ίσαί αο[ίοπ απ]το 
η ΠΠΙΦΟΠ νυν] ιο γτοίεπέ επργεβείοπς οἳ επο] οϐ 
Ονοῖτ οοππραπίοης ἃ8 είουά πεατ; Όπο Ὑ]λο]ε Γογπι- 
ἵηα α Ηνε]γ Ρἱοίατο οἳ ταυ]ά ΡΤΥ. 

Ἰετο 15, ἵπ Γαο, Ὀυί α πίοπ ΟΕ νο 86η8ε8 
οαςἩ 5οραταίε]γ οσσυττῖης ἵπ Ρο Όνε ςοπριυταί 
παπά Ο)]αφεῖσαὶ υντίετα, νὶσ. ἴο οαφί ἄσιοπ, απᾶ ἵο 
σαδί ο; οπο Ἱπιρ]μεὰ ἵπ πο ολοτ. Ἔ]νο αὔΏονθ 
ἱπίοτρτείαίίοη. 19 Ιπάεεὰ ρ]ασθά Ὀεγοπά ἀουῦί Ὁ 
ἃ νΟΤΥ αἰπη]]ατ ραβ οἳ Ρ]αΐο ἀᾳ Ἡερ. ρ. 000. 
'Ἠγοῦ ἐπὶ σὲ πάνυ πολλοὺς οἷον ῥίψαντας τὰ ἵμάτια, 

μνοὺς λαβόντας ὅ τι ἑκάστῳ παρέτυχεν ὅπλον, θεῖν 
ιατεταγµένους. Ἐοτ ῥιπτούντων Ἰθγο αογεγα] πη- 

οἶθηί σα νι νεορ]ιγ]αοί απά (Ῥοαπποῃ., απά 
016 οῇ νο οατ]γ Ε4ΠΠ1οΠς, Ἠγθ ῥιπτόντων. Ἴανο, 
Ἰοννδνοτ, τοϊαϊηοὰ ἴνο ΓΟΓΙΊΟΤ, --- πο οπ]γ Ὀδσπηςθ 
επ(εγπα! ονἰάσποο ἵ8 ἀοοϊάσαἷν ἵπ 9 Γανοις, θα 
ἑπίεγπαί π]δο ! ῥιπτούντων, Ὀείπα α «/ΓΟηΓΕΥ εχρΓεν- 
εἶοπ, απά [Ἰογείοτο Πποτο επδίος 1, αἲ - 
Ἠογπιαπη οἩ Βορὴ. Αμ. 300. 15 τρΏῖ ἵπ αγης Ειναι 
μι ἵςα ΓΓεφιοηαίνε [οτι οἳ να αἰπηρί]ο γετὺ 
ίπτειν. 
Τη κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα νο Ίανο αποί]ι- 

οη σιηιῤο[ἱσαί αοίοη, φπ]ίο 1π ΗΠΙΒΟΠ Ὑν η (1ης ργε- 
ο (οτ Οτοί., Ἰοἳς,, απ Καῑπ., πἱσλ]γ ἴακο 
τι ο) Κἰολίπς πρ, ος οπεγνν]ες ιτοννίηα πρ ἀπδε 
ἱπτο πο αἶττ νΙοἩ, αν πρροστα ΓΓοπη {ο Ο]πεεῖσαὶ 
οσα Ιοις οῇ Νείς., παπά νο αοσοαπῖς οὗ πιοάσγη 
(Γανο]]ογα, ης οι, απά αἲ]] 1, ἵπ πο Εαδι,α 
(οφποπί πιοἆο ο ταἰκίηα α ἑαππυ[ε: ἵπ ους νυ]μαχ 
ἰάΐοια / Κοκίαρ αρ α ἀμει.) Ν 



ΑΟΤ5 0ΟΗΠΑΡ. ΧΧΠ. 24-. 29. στι 

ᾧ ω ’ ”, 3 5 »} 

23 κονιορτὸν ῥαλλόντων εἲς τὸν αέρα, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὃ χιλίαρχος ἄγεσθαι 
3 Ν ο ᾽ ΄ 3 2 ΄ - 3 

εις τὴν παρεμβολὴν, εἰπὼν µάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτὸν, ἵνα ἐπιγνῷ δι 
ο . αι ͵ 5/ 3 ’ Ἀ ο 

2ὅ 1» αιταν οντως επεφωγουν αυτῷῳ. 
3 , τα. ω 

Ῥ Ὡς δὲ Ἱ προέτεινεν αὐτὸν τοῖς Ρδηρια 16.57. 
δ. εὰ . -) . . - ς - - »” 

ἐμᾶσιν εἶπε πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὃ Παῦλος" Εἰ ἄνδρωπον 
ς . 2 ’ ς ο 3 αι ας 

96 Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν µαστίζειν; Ακούσας δὲ ὃ ἕκα- 

τόνταρχος. προσελθὠν ἀπήγγειλε τῷ χιλιάρχω, λέγων Ὅρα τί μέλλεις 

97 ποιεῖν ὃ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστι.  Προσελθὼν δὲ ὃ χιλί- 
αρχος εἶπεν αὐτῷ «4έγε µοι, εἰ σὺ Ῥωμαῖος εἶ, ὁ δὲ ἔφη: ναί. 

95 Ιπεκρίθη τε ὃ χιλίαρχος ᾿Εγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύ- 

99 την ἐκτησάμην. ὃ δὲ Παῦλος ἔφη: ᾿Εγὼ δὲ καὶ γεγέννηµαι. Εὐθέως 
ας Ἅικ 4 Ἡ », α νον ς , ἃ. Ἡ 3 /ῳ κκ , 

οὐν ἀπέστησαν ἄπ αυτου οἳ µέλλοντες αὐτον ἄνετάζειν. καὶ ο χιλίαρ- 
, . ς - τ 

2ος δὲ ἐφοβήθη, ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστι, καὺ ὅτι ἠν αὐτὸν δε- 

δεκώς. 

94. µάστιζιν ἀνετ.] Τηο ρ/ηγαί 15 Ἠοτο α5θἀ, νν ει 
τθ/ετεποθ {ο ἴπ6 πΙαηΥ {π]ησε οἱ ννμ]ο] {ηε µάστιξ 
ννας {οεπιθά. ᾿Ανετάζειν βἰση]βες ΡτορετΙΥγ ἴο ϱχ- 
απηῖπο οατεΓι]1γ: Ῥαΐ Ἠεγε φιαείίοπεπι Ιαῦεγε, 4θ- 
ποίῖης εκαπηἰπαίΊοι Ὁγ {οτίατε. εο (εη. χἰ]. 17. 
χν].θ. Ἰγικά. Π. 19. 3 Μαοο. νΙ]. τ. Ξερί. 

---ἐπεφώνουν αὐτῷ.] Τηε ποτά αἰσπίπες Πίετ- 
αἲ]γ {ο γαἷςε ἔιε υοίεο ΑΤ α ῬεΓΒΟΠ απἀ ας {Ίετθ- 
Γοτο ΏπΝο 86ΠΗ568, εἰίπετ αοεἰαπιο, αμγμἰαμᾶ, ἃ5 ἵπ 
Αοὶς χ. 22.5 οἵ ἐπείαπιο, οπεἰαΐπι ασαἰπδί, 35 Ἠετο. 
«25. ὡς δὲ προέτεινεν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν.] Ἔπετε 

ατε {6υν Ρα855ασες νν]οΠ, {οπι νατίἰείγ οἱ τεαάῖηᾳ, 
απά ἀῑνεγειίγ οἱ ἱπτετρτείαίίοη, ἆτθ ΠΙΟΤΘ Ρετρ]εχ- 
ἵπσ Όπαηπ Οδ. ἸΝοί Ἰε5 απ δἷπ ΟΙ δευεπ ναΤΓ. 
Ἰεοιί. εχἰκε; Όαί να οπ]γ πιαϊετία| ἀῑνετείέγ ἶ5 υθ- 
Ώννεεῃ {λε εἰ προέτεινεν, απά ἴπο ρίαταῖ προέ- 
τεινον. Έοτ ἴἶνε ἰαΐεγ ἴΊχετο 15 οοηβἰἀεταῦ]θ αιι- 
Οπνοτῖεν ἵπ Μ5. απά Ὑογείοηςδ; απάἀ ἴέ 195 αἀορίεά 
Ὦγ (τιεκὺ. απἁ Τιήπα. Ὑεί να εἰπσιίαγ οαρηί, 
Ὦγ ενοτγ ρηϊποῖρ]ε οἱ ΟτΙ(ἱοίαπι, {ο ὃε τείαϊπεὰ, α5 
νείηπσ πα πιοτο αἰ[ιοιέ γοαάϊΐπς; Ἀπά Όπο τεσεπί 
οο]]αίΐοης οἳ Β]πο οοπβτπι Π. Α5 {ο (6 8επςο 
οἳ νο ρα5ρασε, 966 ιο {111 ἀείαί]ς ἵπ Ώεοεῃβ. ϐγ- 
πορ. Ῥαβῇος  Ἠθτε {ο βαγ, ἰμαί οπθ στεαί ΘΤΓΟΤ 
βοεπις {ο ταῃ τουσ] πιοβί πιοάετη Ἰη{ετρτεία- 
εμοπα τ--- Νίο] 1 {ο ἴαλκο ἱμᾶσι ἵπ πο 86Π56 δερµγς- 
ε.; ᾳ- ᾱ. “ νεγ εἰτείσ]νεὰ Επι αρ ΓοΥ {ιο κεοµγσ εδ.) 
Τηή8 ἵ5 γετγ Ἠπγε]ν; απά ἵ Κπονν οἳ πο αποτῖίγ 
{ος Οναί π9ε οἱ ἱμᾶς ἵπ Όνο ρίμγαί. ποτε ἶ6 πο 
ὁἀσαδι ναί Όνε ππο]εηί απἁ 8οππΠο πιοάστη ΙΠίετ- 
Ργείοτη γσ]Η{η ἴα]κο Τά {η 1ο ως τς 86Π56 δ/γαρς 
ς αφ ας πατίς 1. Τ. ἴακαο Π. 16. ἆοῦπ 1. 21. 

Ῥίηγαί ἵκ αβοἆ Ἰνεσαρς, 1έ β66ΠΗΡ, χο ΡΓίδΟΠΟΓ 
ννας [αβίοπεὰ {ο Όνο ροεί, ος Ὀ]ουκ, νι {ιο 

Τη επιρ]ογπιοῃί οὗ Όνο Ατήίοε, 48 Βρ. 
Μάά1. εασσεφίς, πουν» ναί Ἴνοκς πνοπρ» ος Ρε]{8 
ννεγο ἵῃ εΟΠΩΠΟΠ πο. ΤΗ νίονν ἵ οχοθδοεά[πρ]γ 
οοπβῄτπιθὰ Ὦγ α ρα8βασε οἱ απ απο[επί Οτεεκ Ματ- 
εντο]ομίαϊ πἀάποεά Ὦγ πιο ἵπ Ἠεο. 3ΥΠ. ποπ ἃ 
υπο οα]]οὰ Ματίηγίωπι Ταγαελ : περιελόντες αὐτοῦ 
τὸ πάλλων, καὶ περιζώσαντες, τείνατε, καὶ 
νεέροις ὠμοῖς τίψατε --- ὀήσαντες αὐτὸν --- τείνατε, καὶ 

ς ὠμοῖς σχίσατε τὸ νῶτον αὐτοῦ --- τείνατε αὐτὸν ἐν 
ποῖς πάλοις, καὶ νεροις ὠμοῖς µαστίζετε. 1686 1{ΓαΡΑ, 
οἳ ῥε[ία, πὝογα,  κἰνου]ά κοοπι, [πβίοποὰ ανουί νο 
Ρο γκοῃ  οιηο(ήπα Εκο Όνο Ἠαγησεν οὗ οί Ἠογκον, 
αἲ Όνα καππε ὕπιο σοπβπίηςρ ήν Ἠππός; απά ννοτο 
Όνεν ααε]νοᾶ το Όνα ροεί ὮΥ εοππο τίησ ογ Ῥποκ]ο 
Όνετο ρτον]άσὰ {ο τοσεῖνα Ένοια, ἵα ποτ, νο 
ππούς να, Ἰ νερά, οπαε)ν Ἰκο ναί πουν 
4 {π Βηκκία, ἵῃ ρρυγίις "νο ρυπήκΗποΠί οἳ 
νο ἔ--οί νε αριαία Εταπκ]απά, τη ήν 

]αΐο Ττανε]ς ἵπ Βαφεῖα, νο]. Π., σἶνος (]ιο Γο]]οννίης 
ἀεεοτίρίίοη : ----έὅ Η 15 α Ίατσε 5ο]ῖά ρίεςσθ ο{ ννουά, 
αὐοιί 8ενεη {εεί ἵπ Ἠεϊσηί, (ταςί οπά-γναγς ἵπ 
{πε στουπά ἴπ απ Ιποληίπσ Ροδίμτο. Αί (Ἠε {ορ 
ἶ5 α ρτοονε ουί Γοχ λε τεοθρίίοη οἱ {α πθοκ οἙ 
Ότο εαΠετεγ: αἲ ἴ]ε νο κεἰάθ αγθ ΌΏνο οίηοτ 
6τοονθΒ {ος ἴο αΓΠ15. Όπ (1ο ρατί Ποπίίπςσ {πο 
ερεοίαίοτς, ορροβίίθ {ο ἴα εἰάρ οπ ννλίο] {ο 
ει/θτετ ἶ5 Ρ]ασεᾶ, ατο {ητος ἔτοπ τύπος, ἴο Ὑνίο] 
Όιο Ἰαπάς, ηθο], απἀ [εεί οῇ ο οτἰπιίπα] ατα 
πιαάε [α5ί δὴ {ιοπςς. Προέτ. παιδί (λοασ] πο 
οπθ ο{ Ίο 6 οπιπιεηία({οἵς Ία5 56εη 1{) ο το[οττοά 
{ο ο Οοπίτίοπ, νο, αἱεο, 18 5αἰά {ο ἆο Ὕν]αῖ 
Ἡθ ογάεγ ἴο ὖε ἄοπε, απᾶ 596ες 4οπθ. Της (ιο 
οοηβίτας{ίοι ἶ5 ας ΙΓ Ταἷκο Παά ννγιίοῃ "Ὡς δὲ προέ- 
τεινε αὐτὸν ὃ ἑκατόνταρχος [ἐν] τοῖς ἱμᾶσι, εἶπε πρὸς 
αὐτὸν ὁ Π. απ Πήραίίασε οΟΠΙΠΠΟΠ ΤΠ ἴπθ Ῥορί υνγιῖ- 
εἵ5. Τῆη6 8οη5ο ἶδ: ' απά πον’ Ῥαμ] 5αἰά {ο ἴπο 
Οεπίατίοη, α5 Ἡς γνας Πανίης Πίπι Ῥεπί Γογννατὰ 
ᾗο Ενα Ὀἱοσ]κ1], απἀ [υουπά γοπά ] να {νο ο](5,”) 

ο. ἜΤ]ο εΏΠρ. οὗ ἐν 15 φρρῆίρά ἵπ α Κἰπάτοά ραβ 
βασθ οΓ οὐ κεχὶχ. 10. δήσεις δὲ αὐτὸν ἐν ἵμᾶσι ζυγοῦ 
σου. 

---τὸν ἑστῶτα.] ἜΤ]ο Ατιϊο]ε ας το[ετοποθ {ο 
Ώια ομα/οπι ΟΕ νο Ἠοτηαῃς, ἴο Ἰανο α οθπ{ιτίοη {9 
είαπά ὮΥ αἱ ἴἶνο οχοοι{ίοι οΓ αΠΥ ραπΙςΠπιεηί. 

28. ἐγὼ πολλοῦ ---- ἐκτησάμην.] ἜΤ]ιοςο ννοτᾷς ἵπι- 
ΡΙΥ εηγργίδε Ἰνονν α ΡΕΤΡΟΠ οῇ Ρα] ππθαή αρρεαΓ- 
4πος οοπ]ά ροβ5ο55 (ΠΒ, Ῥοτοσίνίηςσ ννλίσ], ἴ]νο 
Αροδίε πιακος α το]οίπάοτ τοππονῖης Οπής ἀἰβῃοιι]- 
ντ πε, ιά ἵ απι ουσ δο η) ἠΗγί.). Κεφαλαίου 
(αἲ νν]]οἷι βαΡΡΙΥ χρημα) εἰση]βος ρτοροτ]γ ἴἶνα {οίαί 
αγιαίηᾳ {οπα Όλο αὐἁίοι οἱ εονογα] πα] ΒΗΠΙΒ 
Ῥαέ αν Οναί ροποτα]]γ ἱπιρ]ίος α΄ (ο]οταβ]γ Ίατσο 
εαπα, 80 1 σαππθ {ο πποαπ α ορπκἰάργαδίε δπι. η 
νο νατίοις πιοᾶςς νν]οτοῦν ένο (γοσάοσπι ο) Ποιηθ 
οομ]ά ὃο απ {αϊποά Ὦγ (οτείσποτε ς ἰ. ο, ὮΥ πιο), ΟΥ 
Γαποµς, ΒΥ πιοπεη, ο ὉΥ Μοίπς [γεοά /γοπι κεγυμάο, 
απᾶ οἩ {νο ροσ]Ίατ ππίατο οῇ πο (οσοι οἱαίπποὰ 
ΒΥ νο οίκος οἱ Ταγεις, 56ο Ἠδοςθῃβ. ΒΥΠΟΡ. 

99, ἰφοβήθη --- ὅτι ἦν αὐτὸν δεὸ.] Όπ Όιο ρηϊν- 
Ίερο οἳ α Ἠοπαπη οίποι απάοτ αττοµέ, 866 ιο 
Νοίσ οὗ Κηίΐπ. απά πῃΥ ΟΥΝΗ ἵῃπ Ἠοσο, 8γη.τ ΝΊογο 
ΙΓ Ίανο ρτονο ενας νο ἔτι δεδ, νοτο λος, ΓΟΓΟΓΗ 
οπ/η το Ἠΐν Ἠανίηρ Ἰιὰ νο νο] αρρ]ίοά 1η ογζογ 
(ο ποοπτµίπᾳ, ποῖ ἴο ἸήΝ Ῥοίηα ρηί 1 Ίτοη, [ου 
Ρα] ο ἡχοπκ]ήρ να οὗ α΄ οἶπκα ννμίεἩ 4ἱά πο 
οχοπιρί Ἠήπι Γγοπι Για; απᾶ, ἵπ ροίπί οὗ [ιος, νο 
βπά ἴἶνο Λοηκ γεαίπεά πΏον Ἠήκ Πογκήση νοπι 
Όνο νρρίηρ-ροκί, απᾶ Ίο {κ αβογνγατάν οπ]]οά ὁ 
ὀέσμιος, 



στο ΔΟΤΡ 6ΗΠΑΡ. ΧΧΙ. 50. ΧΧΙΠΙ. 1---θ. 

κ π ’ / . . | : .) - 

ΤΠ δὲ ἐπαύριον ῥουλόμενος γνώναι τὸ ασφαλές, τὸ τί κατηγορεῖται 3) 
. .] / ιν .] . -- - , 

παρὰ τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν δεσμῶν, καὶ ἐκέλευσεν 

ἐλθεἴν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν" καὶ καταγαγὼν 
ᾳ η [τα 94, 16 
ο Επι, Ἱ. ἃ, 

. “ 3, 3 2 ’ 
τον Παυλον ἕστησεν εἰς αὐτοὺς. ΧΧΤΠ. 3 µτενίσας δὲ ὁ Παῦλος 

τῷ συνεδρίῳ εἶπεν: άνδρες ἀδελφοὶ, ἐγὼ πάση συνειδήσει ἀγαθῃ 

τα ΚΣ. Μ. πεπολίτευµαι τῷ Θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. "Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς ἀνα- 3 
1ομη 18. 9. 
εἶναν, 19. 85. 
Όευι, 17. 4, 9. 
4 5. 19. 

’ ΄ Εξ ο . 3 - ’ ᾿ - . ’ . μυ δν 

γίας ἐπέταξε τοῖς παρεστωσιν αὐτῳ τύπτειν αὐτοῦ το στοµα. " Ίότε 3 
ς - ᾽ οι α ο ’ .. 5 ι) - 

0 ΠΙαυλος προς αὐτον εἶπε᾽ Ίυπτειν σε μέλλει ο Θεος, τοῖχε κεκο- 
’ ιν) ’ - 

νιαµένε! καὶ σὺ κάθη κρίνων µε κατὰ τὸν γόµον, καὶ παρανομῶν 

κελεύεις µε τύπτεσθαι; οἳ δὲ παρεστῶτες εἶπον' ἸΤὺν ἀρχιερέα τοῦ 4 
{Εχοά. 22. 28. Θεοῦ λοιδορεῖς; " ἔφη τε ὁ Παῦλος" Οὐκ δειν, ἀδελφοὶ, ὅτι ἐστὶν ὅ 

ἀρχιερεύς' γέγραπται γάρ᾽ ἄρχογτα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς 
θα 24, 15, χαγμκοαο ς. 

4 99.5, 6. 
Ῥι]. 8. δ. 

20. ἔστησεν εἷς αὐτούς.] Πε ΓΗ] 8εη8ε 566ΠΙ8 
ιο 0ς, οί Ἠἶπα αρ {ο εροακ [ασς {ο [ασ6, α5 ἴο 
ια «Ἠπτσος {αγ Ὀτοισῃί ασαϊηεί Ἠϊπι ΟΌπ 
{18 π5ε ΟΓ καθίστηµι 566 ΠΙΥ Νοίο ον Τ]αογά. ἶν. 
84. 1. ἜΤ]ο παρὰ ]α5ὲ Όε[οτε 18 Γογ ἀπὸ οἵ ὑπὸ, ““αἲ 
Ότο Ιπδίαπος ΟΥ αοοιβαίίοηπ ο  θο Ἰποτ8 
(τ. ασ. Ρ. 199. πιο. απά 140. Νοΐο. 

ΧΧΙΙΙ. Ι. πεπολίτευµαι.] “1 Ἠανο οοπἀποίοά 
τηΥ5ο]/. Τε ννοτὰ Ρτορετ!γ εἰσπ]ῇβες {ο αοί αξ α 
οεέτεπ, απά 5οπιθίίπηες {ο Ἠανο ἴ]ο οοπάποί οῇ 
ἰπίο α/Ταἰτ5. 966 ΠΙΥ Νοίε ον Τπαογά. 1. 84. ὅ. 
Ηοποο 1 οππηθ {ο ΠλθαΠ εοπάοί Οπε) δεἰ{[, ῥε]ιαυ», 
ὅ-ο., 1π ννίοἩ 5οη5ο {6 ννοτά ᾖοφπσοπί]γ οσσΙτς 
ἵπ ο Ιαΐ6Υ ΥΝΤΙΙΘΙΒ. Ἐν πάσῃ συνειδήσει, “' ποοοτά- 
ἰπσ {ο {π6 ἀῑοίαίες ΟΓ ΠΙΥ οοηβοῖθηος ο” 38 
οἱ Πτεί, Ι] Ππ[οτπιθά, οἵ ποί].. ου ΜΟΥ απά 
Ῥοὰἆγ. 

ὃ. Τ]ο Απαπίας Ἰθτο ππσαπί, 15 απουδίος]γ 
Απαπίας, 8ΟΠ οὗ Νερίάσας, (366 }ο5δ6ερἩ, Ληΐ, χχ. 
5, 9.) νο Ἠαά ἀἰςσ]ατσεά πο ροπιβσα] οῇϊσς 
απάςτ ο Ῥτοσιταζοτεμίρ ο Ωπαάταίας, Ῥγοςς- 
ο888ΟΓ οἳ Εο]κ. Ἑν Ωιαάταίας ο νναςδ δεπί α 
ΡΓΙΦΟΠ6Τ {ο Ἠοππε, ἰοροίμετ νι Άππας, Ῥτε[οοί 
ο πο (οπηρ]α, {ο ρἶνο απ αοσοππί οῇ Πῖς Ἠ]σ]ι- 
Ρτϊοβίλοοά {ο Οαπάίας Οσδατ (5ος ᾳοδορῇ. Απί. 
χχ. 6, 3.). Βι Ὦγ νο Ἱπίοτορρδίοη οῇ Αστίρρα, 
πίοΥ, ἴΠογ ννοτο ασ ίοὰ, απά τοιτηοὰ ἴο 
Ἰσγήβα]οτ,. ΑΠΠΠΙΠΕΒ, Ἠο0ννθονθΥ, Ίνά8 ποῖ τοῖῃ- 
βἰπίοά ἵπ (ιο Ῥοπίίβοα] ο[ῇσαο. Ἐοτ ἁπτίπς (να 
Ρτοσιγα{ογκμίρ οῇ Εο]ίκ 1 ννας β]]εά ὢν «οπα- 
ἴἶναπ, νο (18 φοβερβας {ο]]ς ας, Απ, κκ. 10.) ννας 
ΒΙΙΟΟΘΒΒΟΓ {ο Απαπίας. Της οπαίμαἨ ννας, αΏἴογ- 
ννατἆς, ὮΥν νο οοπηΐναπσα, αἲ Ἰοαμδί, οὗ Εοε]ῖκ, 
πββηβρϊπαίοἆ ἵπ νο (οπιρ]ο Ὦγ 5οπιο εἰσαγῆ, 66 
ο86ρΆ. Απ πχ. 8, δ. παπά ο Νοῖο οἩἳ Λος 
χχ, 4. Το οβῖσο ἴἼνοι τοπιαϊἰποά απουσυρ]οά 
υπ]. Ἰῑπσ Αστίρρα αρροϊπίοὰ Τεηπιαθ], 8οπ οῇ 
Ῥμαῦσρας, 7ου Απιι αχ. 8, δ. Ἠοπεο, απ 
Ότο ροτίοά ἵπ αποβίομ, Απαπίας ναδ ποί Ηίρι- 
Ρτ]ορί, Ὀί ννας αβατρίησ νο «ρα (Κτεῦε απ 
Κιίποε].) Ὦ6ο αἶεο Β6ηπεοη απά Βϊεσος, Βογ]ο 
Γ,οοίατος. Τ εποπ]ά ταίποτ 8οσοπα μαί Απαπίας 
να ποί μφηγρίπς νο οἴῆσο, Ὀαί Ποαϊπς ἰ ργο- 
υἱφίοπαἰίμ. Το (8 απ]αςἠβαδ]ο νιοῖσπος {ονναγζ 
Όνο Αροβί]ο Ἠο ννας Ἰπάασσά, νο πηαΥ αρροβο, ]. 
ῦΥ Ραιι]”ς φοἶρπιπ αλκευογα[οπα ο πποερποο, ν]ο] 

νο (ἶνο ]ἱο {ο {]ο ποσα {ίσης οἳ {ἶνο Ο]Ηοῇ Ῥεϊοείς. 
ν Βν Ἠὶ αὐάτορκίης ποπ αἱ Βγείιγοπ, πο Ἐα- 
Όιοτς ος Ἠπ]οτς οὗ Τατας]. ο, Έτοιι Ἠς Ἠανίπα 

-- ) κ - - ., . 

᾿ανοὺς δὲ ὃ Παῦλος, ὅτι τὸ ἓν µέρος ἐυτὶ Σαδδουκαΐίων τὸ ϐ 
. ςϱ / 3”, μα . κ... 3 Δ ) 

δὲ ἕτερον Φαρισαίων», ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ" ανδρες ἀδελφοὶ, ἐγὼ 

ψαεἨ. Ἰρεγαίοά Ὦγ Ῥοππαῃ 5ο]άΐεις, απά Οτοννῖτς 
Ἠπηδε]ῇ οἩ Οεῖτ ρτοίθοίίοἩ, α5 α Ἠοππαπ οίτεῃ. 

9. τύπτειν ---κεκονιαμένε.] Της 19 τερατὰεὰ Ὁγ 
πιοδί Οοπηπηθη{α{οτς 5 4 μγεαϊσίίοπ; νν]]]ε οίπετβ 
(ας Οαπιοτ., Ζεσοτ, [απιο., Ἰείς., Ἠευππαπῃ, απάἀ 
πηοφβί οῇ 01ο τοσοπί Οοπιπιεηίαἴοτς), τοσατὰ Ττ αν α 
Γογπιηία πιαἰὲ μγεεαπέΐς ; ᾱ. ᾱ. αοἆ βπῃῖε Ἰνθε, 38 
Όπου Ἠαςί απ ίεη πιο! ἜΤ]οτε 18, Ιπάθεεὰ, 5οπηε 
ΤΘΆΦΟΠ {ο (πίπκ Ενα Απαπίαφ σαπιθ {ο α ν]ο]επί 
ἀθαίμ αὐοιί αἰκ γθστς αΏετ. Ὑοί νε απο Ἰνατό]ν 
ννατταηίοἁ 1π τευοσπ]εῖησ α Ῥγεαϊοίίοπ; [οτ Όιε 
ψοτάς Ἠανο ποῖ (ε αγ ο α ρτεά]οίίοῃ. Ἀοτ 8 
ἴλεγα αΠΥ ργουί οἳ Όλα Γιᾖ]πιεπί οἳ κας] α ργεβ]ο- 
ἴἴομ; ἶἴπσςα, ἵ Απαπίας αῑά ρετῖε]ι Ὁγ νίο]επςς, 
ν/οιυ]ά 96111 ὃς αποθγίαίη νε ]νετ ναί ννης α ]ηάσ- 
πηοηί Ἡροῦ Ἠήπα Γοτ Οΐς, οἵ Γοτ οὔ]νετ Ὀαὰ αοΏῆοπθ 
ἵπ Π]9 Η{6. ὙΝε παν αῖ]ιοτ οοηφιάοτ 1]νο 6χργε»- 
εἴοη αφ ο ου] Ποη ο α αρἰτὶῖ ἱπρα επί οῇ Ἱη- 
Ίπτγ: πο, Ἠονίθνετ, τορατάῖηρ Όχε νγοτὰ αν α /0Υ- 
πηηία πιαἰὸ Ῥγεοαπϊς, Ὀσί αφ ππετε]γ Όνο αοτίτΏο- 
πἰοια]γ ννοτάεὰ οχργοςξίοη οΕ α ρεγαμακίοπ, Όαί 
(οἆ ννου]ά ραπ]α] Απαπίας ΓΟΓ ἐμ]ς ουίταρο. Της 
γίονν ἵδ οοπβτπεά ν (Ἠτγδοβί., τοις, απὰ 
Αασιφίίπο. 3εο9 Ὀτ. (γανος ἵπ  Ὀν]ν απά ἉΤαπε. 

Τοῖχος κεκον. Ν45 ἃ ΟΟΠΙΠΠΟΠ Ππθίαρ]ος {ο 498- 
ἰσηαίο /ηρουγίκη. 36ο Νοίο ον Μαϊ. κκ]. ο7. 
Ἠονν αρρ[ίσαρ]ο Οι5 τερτοας] νναδ, ο Ππά ΓΓοπη 
/οδερλ». 

--- καὶ σὺ κάθῃ, ἃο.] ἜΤ]νο καὶ, Νηθη ργδβχοά ἴο 
Ιπίοττοσα(ἶνα εοπίοποθς ἱπρ]νίπς αἀπιίγαίοῃ, 18 
Ἰνοδί τοπάργθά ἵίαπε} απιἀ 5ο, 80 επ) Ἀοο ΚπῑΠ. 
Παρανομῶν {ΟΥ παρὰ τὸν νόµον. ΕΟΓ κρίνων ἴ]γοτο 19 
πο οοσαδίἰοῃ {ο το, νυν Ἰα]οκη., κρινῶν» Όνο 
Ῥτοφοπί Ὀοῖπα ριαῖ {οτ νο Επίωτο. 

ὅ. οὐκ ᾖδειν --- ἀρχιερεύς.] Ἔ]αι Όνο Αροβεί]ο 
κ]γοιι]ὰ δ. νοοἨ ο Όνο Ῥτεκθηςσο ο νο 
Ηἰσ]ι Ῥτίοςί, ννου]ά «6οπη είταηρα; παπά Ἠα5 αοσογ- 
ἰησ]ν οεσαβἰοηοά 8οιπε ὀἰῄετεπος οΓ ορίπίοη. ΟΓ 
νο νατίουις αοἰαίοῃμς οἱ νο ἀἰβοα]ν οὔετεὰ Ὃν 
 οπιπαθη{αίογ (366 Ἠοορῃς. θγαορ)), Μο οπ]ν 
εοοπῃ {0 Ἠανο ΔΠΥ βοπρ]αηος οὗ γα; Ἱ. ναί οἳ 
0Ἠηγβοβί., Ὠἱοηγς., Οα]αῖ,, Οαἴακοτ, ο] ΜΙ- 
οναθ]{ς, παπά Τουνηβοπᾶ, ννηο ρτονς, Γοπη νο Ἰήβ- 
ἴοτγ οὗ νο ππας, 55 τοσυοτάθά ἵπ Ἰοκορ]νς, ναι 
Όιο οβῖσο οὗ Όνο ΠΗϊσ] Ῥτίοκι Ὕνας (ηοη νασαηε, 
απά Όναι Απαπίας ννας οπ]γ ἁμωμως τς ἀνίες 
νο (επρογε; Νο Ῥαυα], Ἰαγίη π ἵῃ ὁᾗοθτι- 
ααἶοπι ομ]ν α Γονν ἆαγα, πασηέ ποῖ ὃς αννατο οϐ. ΙΓ 
Ομ ὃν πουσηί πο κα ἰβίασίοτγ, Να παν, νι 



9 ΑΟΤ5 06ΗΠΑΡ. ΧΧΠΙ. 0--- 19. δτὸ 

ω.- ” 3 σε , ῤ λ ” ΄ 4 ο ’ ο) 

Φαρισαιος ειμι, υίος Φαφισαιου ' περὶ ἐλπίδος και αναστασεως γεκρων 

Ἰ ἐγὼ κρίνοµαι ! 

Βρισαίων καὶ τῶν Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλήθος. 

μὲν γὰρ λέγουσι μὴ εἶναι ἀνάστασιν, μηδὲ ἄγγελον μήτε πνεῦμα 

- ᾽ 3 -” ὴ Γ , ; - 

Τούτο δὲ αὐτοῦ λαλήσαντος, ἐγεγετο στασις των «ὥα- 

- Σαδδουκαῖοι πκ το 1η ὃν 
. Ώυκε 20. 27. 

9 Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσι τὰ ἀμφότερα. 7 Ἐγένετο δὲ κραυγὴ µεγάλη "550 ὃ 99. 
ἃ 09. Τ, ΙΤ. 18. 
ληΐτα 25. 29. 3 ’ ω - . . ’ 

καὶ ἀναστάντες [οἱ] γραμματεῖς τοῦ µέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο, ἃ 16. δι. 
- δροι δε ορ » 3 

λέχοντες Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ" εἰ δὲ 

10 πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος Ἱ---μὴ Φεομαχώμεν. Πολλῆς δὲ γενο- 
µένης στάσεως, εὐλαβη θεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ 

2 ω μμ . ’ ' ς ’ 28 Ε ῃ 2» ω 

αὐτῶν», ἐκέλευσε το ὄτρατευμα καταβαν αρπάσαι αυτον ἐκ µέσου αυτῶ», 

ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν. 
: ’ 3 ς 3 ν 

Π ᾖ3ΤΤτΗι δὲ ἐπιούση νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὃ Κύριος εἶπε θΘάρσει, "3353 15.9. 

Παῦλε" ὥς γὰρ διεµαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλὴμ, οὕτω σε δεῖ 
α Τηΐταν. 20, 

19 καὶ εἰς Ῥώμην µαρτυρῆσαι. "' Γενοµένης δὲ ἡμέρας, ποιήσαντές τινες πει, ορ. τη, 

Βρε. Βαπάθικοπ απἀ Λίαππ, Ἐρίδοορ., Βεησε], 
οἵς., Ῥθατεοε, Ὑαἰοκπ., Μοτις, .Ῥομοίί, απά 

Καῑπ. (5αρροτίεὰ Ὦγ ια αποἰεπί Οοπιπιθηίαγίες 
45 {ουπά ἵῃ ια Οαἴεπα) ἴακε ια εχρτεδδῖοη οὐκ 
ᾖδειν ἵπ Όιε 8εης5ε, ““ Τ ἀῑά ποί τεῃεςί ο οοηκίἀοι 
(48 ἴέ ννεγε εχουείησ α ΠΙΟΠΙΕΠΙΑΥΥ ἱπιρείιοςί(γ.) 
Απά Όγεγ οοπιρατο ΕΡΗ. γΙ. 8. 691. 11. 394. απἀ 
εοπιθ ραξβασες [ποπ (]ασείσα] νυτ]{θγς. Β8ο01Π Λος 
να. 18. Γοτ [δει 8οππε ΜΒ5. Ἠανε, ΡΥ σἶοδς, ἐμνή- 
σθη. ΒοτηεΙη., Ιπάεεὰ, ἀεπῖες ελαί με νγοτὰ ενες 
μας εῑαί 5εΠβ6. 

6. περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστ. νεκ.] Τη Ῥεςί Οοπι- 
πιρη{αίοτ Ἠθτο 5ρροςθ α Πεπάίαάη». Ὑεί να 
πιαγ τεπάες, '' Γοτ ἴιε Πορ οὗ ια ἀεαὰ απά Ὠνεῖτ 
εβυττεσ(οη.”. Οοπρ. Β6. χν]. ὅ. 1 Τηε5. ἵν. 19. 

8. ἀμφότερα.] ῬΒοΐμι Εμο ᾽αποϊθηέ παπά ΠιοάστΙ 
Γπ{ρτρτείεις εἴαπηρ]ε αἱ Οπής ----ἶπος Ίπετθ 56ετη {ο 
ψο {γεε ἴθτιης αΌονο ππρπ({οπεᾶ, γεδιγγεςίοπ, απι- 
Εεἰ, απᾶ αρὶγᾶ. Το ανοίά Ες ἀῑβοι]γ, 8οπιθ 
νυου]ά οπποεὶ μηδὲ ἀγγελον. Οίπετ Ῥτοροδθ 
αποίπετ (Ότί πιορί Ἠαγκ]) πιοᾶς οὗ Ραποίπαί{οῃ. 
Ου νετΒ, ασαΐπ, τοπιατ]ς Οναί ἀμφότερα πηὶσηῖ, ΒΥ ἃ 
νιτίζετ ποῖ νετγ α{οπ{ῖνε {ο αοσΙταςΥ, ὃς αδεὰ οῇ 
πιογο ιαπ {1ρο. Βαΐ οἳ 198 να αάάπος πο σοοὰ 
Ῥτουίε; απᾶ ΤΠ Ἰηνοίνεν α δοτί οῇ Ἱππρυίαίίοη Βοίῃ 
πη]ηςε απά Ἱτγαονοτοηπί. Τηο βαποτεά νντίευ, ἶ οοΠ- 
οείνα, ππραπέ {ο αἀνοτί {ο {ο {1ο ροίπίς οὗ ἁῑποι- 
εποε Ἠείνερη {νο Ῥηητίκεςς παπά Ῥαάάποςςς: απά 
Όιο νο προ το[οττοὰ {ο αγε νο Πκεριγγροίίση, 
απά πο ἠπίκίοπες ο Ππιπιαεγία! Πείπσα; πνεῦμα 
απά ἄγγελος Ὀείπρ οοηεἰἀετεά ας (α]]ΐπς ππάθτ ἴἶνο 

οαά,. ΄'Ομολογοῖῦσι “ρτο[οςα [νο] 1η]. 
9. δτεμά ας ϱΥγ οοπίοπὀεὰ [οη Ῥο]να]{ οὗ 

Ραα]].” ης ποτά {9 αἱφο αβοὰ ὮΥ νο (αμείοπὶ 
νγίοτας πο, Ἰονονοτ, [οἱ]οννοά Ὦγ λέγοντες, Ὀί 
Ὦν απ Τπβη, νε απ Λοσας,, 15 {Π η... Π1, 40 
ΑΔ. 83, νετε 6ο ΠΙΥ Νοίθν, 

--- εἰ δὲ πνεῖμα, ἃο.] Ηετο νο Ἠπνο ΟΠΙΥ {ο 21ρ- 
Ρο. απ αροκίορεκία, ---αποἩ αν {η οῇΠοη [οαπά 1π 
[νο ονοκί ντο, ννοη «οππο]τησ α/ηοᾗ 1ος 4ο ποί 
ἕαπε {ο ήγεεήη πιοηίοῃ ἵν οπή εσὰ. 08. ερ- 
Ρρίμοκ ποῖον ἔγκλημα, παπά νο Ῥοκε], Άγτ, κοπιοήηᾳ 
εἰπ]ατ, α νοτᾶν [οἱ]οννίηρ, μὴ θεομαχῶμεν, πτο 
οποά ἵπ Ἱ ΜΡΝ,, 4 Ππίοτίοτ αν ή από κοπο 
Γαγσγν, ππά -.-- Ὁν Οίοκῦν, απά Κπαρρ; 
σος νου τὔπκοῃ, Το κ /εγπα/ απ νογιγ {ου 
ο ἀοΐηα {4 νοτν κ/οπάοτ 
αραίηαί νο ομηκκίοῃ, κ 

παπά νο πήρα! ἵν ήτο 
πίπος] πο) ἵτασον νο 

ζλ" 

οτἰσίπ οῇ {ια οπη]δεῖοη {ο απ 111 Γοαπάςἆ ο/}εοίίοη 
{ο ίπε ννοτάς, α5 ΙΓ {οο πιΙσἩ {ανοιτίηςσ ΟγιςαΠ]- 
ἴ{γ. Το 5αρροςο {Ίεπῃ Ιηίτούασθἁ {Ποπ ν. 99, ἵ8 
ίοο Ἠγροίπείϊσα]. ΑΙ ἀναί οαη Όε φαἲς ἶ5, ναί {ιο 
ἴννο ρά5δβασες αἴθ ΥΕΙΥ δΙπ]ῖ]αγ, Ἀθβίᾷς, ἴο αρο- 
εἰορεςί5 Ῥοείοτο νοιυ]ά ο Ιπίο]εγαῦ]γ Ἰαγα] νι] 
οί Όιεςα ννοτάς. 

Τ]ο απσεῖ, ο: αρὲγίέ, ἵ8 Ώνοισ]ί (ο Ἠπνο τείθΓ- 
επσο {ο {πε {ου ζἰπάς ο αρρεαταπςσς, ΙΥΠΙΟΗ ἴοςθ 
Νο νθτε Ιπο]ίπος {ο Οπὶς νν Ῥαυα] αδοτίθες {ο 
Όιο Πἰυίπε οἰδίοπ πατταίθά Ὦγ νο Αροδία; [ο 
Ώποξα αρρθαταπςςς Ἠ/6Γ6 α]νναγς 5αρροβδεᾶ {ο ἴακο 
Ρ]ασς {λλτοισὴ ἔπο πιεάἴαπα ο{ απ απσε], ογα ορίγἰ. 
Οετίαϊπ τεσοεπί Οοπιππεηίαίοις Ἠετο αίοπιρί {ο 
οχγ/αἶπ αιοαη π]] Ἰάεα οἳ Ὠϊνίπο αΡρεἄαταηοθ; ο0η- 
εἰάετίηρ ια νν]ο]θ 5 α ΜΕΚΕ ἀγεαπι ρτοᾶοεὰ Ὦγ 
ἴιαο ννοτγκίησς οὗ Πρ ντοισΏῖ ἹπιασιπαίίοηἨ, απά 
πο τοεο]αί]οἩ Ῥτονίοις]ν (α]κοπ Ὁγ Ρα] {ο αναἲ] 
Ἠήπηξε]{ ο απ ορροτ{ιιπ](γ οῇ αρροα]ίηρ {ο Οεαγς 
απά ή ἴτοπι α ἀθεῖτο {ο ρο {ο Ἀοππα, [οτοβθείησ 
Όιναί Ίο Ἰοπ]ά ὃς αΌ]ο {ο αοσοπηρ]δ. πο]. σοοὰ 
(πογθ, “' Ἠοεπσο (54Υ {ογ), 45 ἴΠο ονοπ{ί {πγποὰ 
ους αερογάἰπσίη, ης, 18 αδαα], πκογῖρος ἴ]νο ἀγεαπα 
ίο α Ὠϊνίπο αρρεαγπησθ!!.  Ἠον Ἠπί]ο βποἩ α 
ποίίοῃ νν η] Όδατ οχαπαΙπαΙοῃ (Ὀοῖησ πο ο]ογ {ηπῃ 
νο εαππο Πίπιςυ Ἠγροί]ορθίς πάναποσὰ Ὦν νοκ 
Οοπιπιοπίαίογς οἩ. νητίοις οίμθι οοσαβίοης) {έ 
ποοὀς Ὀμί ἨΗΠ]ο τεῄοσίίοη {ο ἀἱκοονοτ, 39 [αι 
{τοπ νο τοβο]{ἶοῃ {ο ππακο Ες πρροπ! οπδίπισ οὐ- 
οαφίοπ {ο {ιο αγραπα, νο αρροπ] ν/αδ πιοδῖ ρτοῦαΡ]γ 
ποῖ ἠιουσ]ί ο) απ] α βίον ιο άγραπα; οοτίπ]π]ν πο 
οαγγέρα ὑπίο ο ροµήίοπ ΕΠ] πποτο ΕΛΠ νο γθἈΓς α- 
ἴογ: νοιρΏ πππην ορρογαπεἶον Ἠπά, ἵῃ ἴἶνο ΠΟΛΗ 
ᾖπιο, οσσυττος {ον νο Αροβί]ο {ο Ἠπνο αρρεπ]οὰ 
ππίο Οπ αγ ν]ίο] Ίο, Ἠονονοτ, ἀἷά πο, Χο 
{8 {έ ργοναβ]ο παί Ίο ννοι]ά Ἠπνο ἆοπο 5ο αἱ {αλ1, 
Ἠαά νο ποί Ώοσῃ οσπιρε/{εά, [ου ή ρογκοπα] βαβοίγ, 
ΙΓ ΠΙΟΠ Πο {ο ἆσηΥ ναί νο Λροβί]ο Ἰπά ἰνουρηί 
ος σοΐηµ (ο Ἠοπιο: Ὀί εγο]γ ο ννοι]ά ὃς πηχ- 
{σης πο {ο ρο αν α ογὐύπα). ]ο νἰείοπ Όνοι, 
να πουν] καροτηπίατα], 

10, μὴ διασπασθῃ.] Ῥτίο,, ΚΥΡ., απά ος, Ἠανο 
ρτουοά Ργ οχαπηρ]ο», ναί ενα ἔογήα ἵ ο οη αοά 
οὗ γα μσ/επος, Ἐαί α)ιογί ο ἀεαῆι. Τὸ σγράτευµα, 
«ιο (ογοςν. Το ννοτὰ ἵΝ α νο πεδία" αἰσπίῇ- 
ρα/ἱοπία, απᾶ εἰσηπίβον κοπο ήπιο α νν]οῖς αὐΠΨ, 
ροππσίίπιον, ας στο, α ενα! [0γ6ς, 

Η. ὑπιστάν,] 3ου κο Η. 9. Λος "ΕΙ, Ὁ 
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τῶν Ιουδαίων ουστροφἠν, ἀνεθεμώτισαν ἑαυτοὺς, έχοντες µήτε φαγεῖν 
’ ο» ε’ σ. 2 “ϱ η - 5 . ΄ 

µητε πιεῖν, ἕως ου αποκτείνωσι τον Παυλον. ἨΗσαν δὲ πλείους τεσσα- 18 
’ ’ . Π 

φάκοντα, οἱ ταύτην τὴν συνωµοσίαν πεποιηκύτες" οἵτινες προσελθόντες 14 
» 3 - -” , ο . ΄ . 3 τοῖς ἀρχιερεῦοι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπον' ᾽Αναθέματι ἀνεθεματίσα- 

. ᾽ ’ τ ε] - 

µεν ἑαυτοὺς μηδενὺς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. 
.- εν ς - , κ» ’ ᾽ ” 

Ἀνῦν οὖν υμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ, ὅπως αὔριον 15 

αὐτὸν καταγάγη πρὸς ὑμᾶς, ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριθέστερον τὰ 
9 2 ο. ς ” 4: 3 -” ΄ .. 8 ϱ - .] 

περὶ αὐτοῦ" ημεῖς δὲ, πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν, ἔτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἄνε- 

λεῖν αὐτόν. "Ακούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου Ἰ τὸ ἔνεδρον, 16 

παραγενόµενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν, ἀπήγγειλε τῷ Παύ- 

λῳ. ΙΠροσκαλεσάµενος δὲ ὃ ΙΠαῦλος ἕνα τῶν ἑκατοντάρχων, ἔφη" Ἰ 
η 

ον 1Τ 
” 3 ΄ 2 -” 

γεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον" ἔχει γάρ τι ἀπαγγεῖλαι 
.».α 5 π στ 2 4 

αὐτῷ. Ο μὲν οὐν παραλαβὼν αὐτὸν Ίγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, καί 15 

φησι Ὁ δέσµιος Παῦλος προσκαλεσάµενός µε ἠρώτησε τοῦτον τὸν 
γεανίαν ἀγαγεῖν πρός σε, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι. ᾿Επιλαθόμενος δὲ τῆς 19 
χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος, καὶ ἀναχωρήσας κατ ἰδίαν ἐπυνθάνετο" Τί 

’ 2 . Βυριαν.1, ἐστιν ὃ ἔχεις απαγγεϊλαί µοι ; .. αμ 3 - . 

ν Εἶπε δέ Ὅτι οἱ Ιουδαῖοι συνέθεντο 30 
- . - ΄ 5! ει 3 3 ’ ’ . ” 

τοῦ ἐρωτησαί σε, ὅπως αὗριον εἰς τὸ συνέδριον καταγάγης τὸν ΙΠαὔλον, 
5 ’ 3 , Σλ. - Ε] 

ὡς μέλλοντές τι ἀκριῤέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. «Σὺ οὖν μὴ 5ι 
” 2 πα ᾿ ’ ᾿ 3 3 Ξ νι »” , 

πεισθης αυτοις ἐνεδρεύουσι γΖαρ αυτον ἐξ αυτων ἄνδρες πλείους τεςζ-- 

σαράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς µήτε φαγεῖν µήτε πιεῖν ἕως 

οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν" καὶ νῦν ἔτοιμοί εἶσι, προσδεχόµενοι τὴν ἀπὸ συῦ 

ἐπαγγελίαν. Ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν γεανίαν, παραγγείλας 59 

μηδενὶ ἐκλαλῆσαι, ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός µε. καὶ προσκαλεσάµενος 53 

δύο τινὰς τῶν ἑκατοντάρχω» εἶπεν “Ετοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους, 

ὅπως πορευώσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἵππεῖς ἑθδομήκοντα, καὶ Ἰ δεξιο-- 

19. συστροφὴν] “' πα οοπβρἰταογ.”. Α εἰσηίβοκίίοι 
οἱ νμίο]ι 1 Ἰανο ρτοάισεὰ εχαππρ]ες {Τοπ ΏΙοΠΥΝ. 
Ηα]., οβορ]ας, απά Ατίοιηϊά., ἰπ Ἠδοςῃδ. ΒΥΠΟΡ. 
ἼἼιεβθ Ρ6ΓΒΟΠΒ ννογο ρτοβαῦΙΥ Ζεἰοία, οι Μἰζαγιὲ, 
βοί οἩ ΡΥ Απαπίας απά Πἱ5 Ρρατίγ. 

--- ἀνεθεμάτισαν ἑ.] Της ἀναθ. ἱππρ]]ες ἴπε Ὀἶπά- 
ἵπσ οπθ)’8 86]{ ππάοτ α οἱ5ο {ο 4ο αΠΥ Οήπρ; απά 
(48 Βοε]άθη απά Ἰη/οῖς. Ίαν βΊον/) Ὑά8 8ΟΠΠΘ- 
ἴπιος, α5΄1π {πο ργοβεπί σᾳδθ, αοσοοπιραπ]ε νι 
α τοβο]η{ίοἩ πο {ο οαί οἱ ἀτίπ]ς απ]. Όλα αοςοπῃ- 
ΡΙἰκμπιθηί ο) {ἶνο (ήπς νοννοά. ἈῬαο]μ εχεοταρ]θ 
νο Ὢοτο, Γοάάτ. οΏξετνθς, ποῖ πας] νι πα 
Ἰθννβς νο οἰαίπιος α τισηῖ {ο ραπ] κ] νοςς ννποπα 
(νου. οοηβἰἀετοά ἵταπβρτθβΒοτα οῇ Όνα Ίαν, ενοῃ 

Ἱ απίο ἀθαί], 
15. ἐμφανίσατε] “« ρῖνο ποίῖσο ὮΥ Ἰοΐίοτ.”. Α [ο- 

τοηθῖο ἴθγπι. Διαγινώσκω Ίνα στο [νο 8ΕΠ56, 45ο 
{οτθηβίο, οἩ οταπιίπο, δν ἀείεγπιίπρ ΒΟΠΙΘ 
οἶπί, οῇ νΠ{ο οχαπηρ]ο5 ατο σΙνθη ώ /οίδ. απιά 
Ο68ΠΘΥ. Πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτόν. ἸἈΝαπιεΙγ, Ονπί 

ἔνο βαπμοἁτίπα παἰσλί ποῖ θο Ὠνοαρ]ί {ο Ἠανα ΑΠΥ 
Παπά ἵπ πο Ομ. 

16. Παύλου τὸ ἔνεδρον] “νο ρ]οί Ἰαϊά ασαϊηεί 
Ραπ].”. Ῥοτ]ναρς νο εἨοι]ά Ἠοτο τοπά ἐνέδραν, 38 
αἲ κχν. 5, νηθγο αἲ] νο ΝΤΡΒ, Ἠπνο ἕνεδρα. ἜΤηο 
ννογά 18 α9οἆ Ίχογο απά ἵπ ελα Ῥαβκαρο αἰπιρ]γ [ος 
ἐπιβουλὴ, α Ρίο, 5 ἵπ Ῥν. κ. δ. 9 οδ]. νΠ. 9, Αὰ.ὲ 
ἀίαπ {ν. ὅ, τ νΙ]. ὅ, δ. ὁοδερ]. Βο]]. 1. ὅ. 8. ἐξελ- 

θεῖν εἰς τὴν ἐνέδραν, “΄ἴο πο [οτί] {ο οπτεγ Ἱπίο εί- 
{οεί,” ἃο. 

19. ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς α.] ΤἜΤ]8 ἱ5 α ρορωίαν 
{Γοτπι ΟΕ ΘχρΓεβδίοη, ποῖ {ο 6 ργεεεεᾷ οἩ, αἱρη]ιθγ- 
πρ Η{]α πιογθ ἴναῃ (αζίπς αφἰάς, 48 αρρεατα ΓΤοπι 
Ότο οχαπιρ]ε» αάάποες Ὦγ Ρτίοσας, Ποια Λε. Τατ, 
παπά Ηετοάίαῃ. 

20. ὡς µέλλοντές τι ἀκριβ. πυνθ.] Ῥο «οδερ]. 
γη, ᾧ 2. συνιόντων ---- ὑπὲρ τοῦ παρ᾽ ἐμοῦ περὶ τῶν νο- 
µίµων ἀκριβέστερόν τι γνῶναι. 

21. τὴν ἀπὸ σου ἐπαγγελίαν.] ἜΤῆνο (οπιππεηία- 
{ου ατο ποί αρτοοά κ ηοίμετ Ολἶς «Ἰου]ά ὃε εκ- 
Ρ]αϊποά ργοπείφε, ος ογάεγ. Ἔ]νετε ἵ πιαςἩ ἴο Ὦθ 
υτσθοά Γογ εἰίεγ κοπρο, Ὀαΐ ἴπε οομ{οχί ταἲ]νοτ θ- 
ᾳ1γος {]λο Ἰπείογ,. Ἠεπάετ “' το οτάετ {ο ὂς ρῖνεῃ 
Ὦγ γοι, Γοτ Ρα] {ο ο Ὀτουρηί - 1 

939. παραγγείλας ---πρός με] Α Ὀ]επάῖης οὗ νο 
ορα(ἷο αἱγοοία παπά Ιπδϊτοσία, ἃς ερ. Ἱ. 4 

98, δεξιολάβους.] ΛΙ Ελία ποτά {ο Όοπι- 
ΙΠΕΠΙΠΙΟΓΑ Ἰανς Ώδοῃ ποῖ α Ηἴ]ο ροτρ]εχεά  Άοπιθ 
νοπ]ά τοαά δεζιοβόλους, Ποπ οπο ΝΤΒ. απ α Γονν 
Ὑετδίοης. Βαί ναί ρ]αίπ]γ ατοςο ΓΓΟΠΩ νο οΟή/ες- 
{γε οὗ νοεο νν]νο οσοι] πο απάεγείαπά δεξιολά- 
βους, ΝνλλοἩ 18 σοποτα]]ν εαρροφοά {ο ἀεποίο {ἱο- 
(ους, Ἰκα ους ργουσς/ πιαγκ)ια] απὰ Ἰ]8 αἰτεπάαπίς, 
Ῥυτ α)νουσ] Έποτο ἵς ΤΘΆΡΟΠ ἴο Ομ] εἶναι ἴἶνα 
ποτά οππης, ἵπ αΠετ αρον, ἴο Όθατ επί 8θηςο, γεῖ 
 ννοτο αὐκιτὰ {ο να «κο 80 παπη οίοτε Το 8 
αἰζοπάσπέ οἳ. να (πίῦαπος Γοτοςς, αν ναι 200 

ο .- 



ΑΟΤ5 6ΗΑΡ. ΧΧΠΙ. ο4- 84 δ7ὅ 

. 94 λάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός κτήνη τε παραστῆ-- 
- ’ Δ ’ ς ’ 

σαι, ἵνα ἐπιβιῤάσαντες τὸν ΙΙαῦλον διασώσωσι πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα " 

26 γράψας ἐπιστολὴν περιέχουσαν τὸν τύπον τοῦτον. 
- ΄ ς ’ λ, γ ο 

96 τῳ κρατιστῳ Ίγεµονι Φήηλιαι χαιρειν. 

Κλαύδιος αυσίας 

τὸν ἄνδρα τοῦτον συλληφὕ έντα ο 8ορτα 21. 88, 
ς . -” 2 ΄ 3 ω ς 3 ”. - ι Λ 

9Ί υπο τῶν Ιουδαίων, καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι υπ αὐτῶν, ἐπιστᾶς σὺν 
, , 3 ο ς - ; 

25 τῷ στρατεύματι ἐξειλόμην αὐτὸν, μαθὼν οτι Ῥωμαϊός ἐστι. Βουλόμενος 
δὲ .. ) ” δ 23 ϱ Γ (λ τω ’ .. κα 3 ν 

ε 77ωγαι την αιτιαν ὁι ἩἨν εγεκαλουν αυτῷ, Χχατηγαγον ανὐτο) εις το 
, Να ο. [ο τ π ; ᾿ , ω , 

29 συνέδριον αυτῶν ον εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων ιοῦὺ νοµου 

80 αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον Φανάτου ἢ δεσμῶν ἔγκλημα ἔχοντα. Ίηνυδε- 

σης δέ µοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα μέλλειν ἔσεσθαι ὑπὸ τῶν Ιουδαίων, 
ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρός σε, παραγγείλας 

πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. ἔθῥωσο. 
καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν τὰ 

- . ε] .. .] . ’ 2 ωϱ 2 . [ή 

δι οΟἳ μὲν οὖν στρατιώται, κατά τὸ διατεταγµένον αὐτοῖς, ἀναλαβόντες 

80 τὸν ΙΠΙαῦλον, ἤγαγον διὰ τῆς νυκτὸς 
ι] -” ’ 

ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἵππεῖς πορεύεσθαι 

84 τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἢγεμόνι, παρέστησαν 

γνοὺς δὲ ὃ ἡγεμὼν, καὶ ἐπερωτήσας ἐκ 

εἰου]ά ὃδ 5αηί ἵο σηατά οΠ6 ΡΓΙΒΟΠ6Τ. Όπο οῇ 
Ενα πιοδί ρτοῦαῦ]θ ορἰπίοης ἶ5 {παί οὗ Ῥεζα, Ώτις., 
Κυῑπ., Ξομ]εις., απά ἸαΠ], Ὠναί Ώπεγ ννετε {16 
Ττίραπε”5 ῥοάη ϱωαγάς; 5ο σα]]εὰ {τοπα {ακίπς ια 
πησηί εἶάε οἳ 4ΠΥ οπς (α5 Ρείπρ {λε ππσιατᾶεά εἰἀ6. 
56ε Τπαογάἀ. ΠΠ. 23. ν. 10. ΤΙ), απά πας Ρρτοίθεί- 
ἵπσ Επι.  θπου]ά ταίετ Ολίπ]ς, Ἠούνευετ, ἰἶναί 
Ό16Υ νγετο α Κἰπά ο ας -- αἰ{επάαπιέ οἩ πο Ίεανγ- 
ατιηεᾶ απἀ να οπναἴτγ, 1 [με ἄμιπποι ΠΠΕΠΙΙΟΠ- 
εἆ ἵπ Τηπογά. Υ. ὅτ. 566 πιΥ Νοίε (θε. ΤΠΕΥ 
οτε, {έ εοπ]ά 56ε1ῃ, Ἠσ]έ-ατπιεά, απά κἰπιῖ]ατ {ο 
ιο Ἰαποραγεί, νΥπο (α5 νο Απᾶ Γτοπι Απιπηϊαμ, χχ]. 
19., οἶιοεά Ὦγ ἸΥαί5.) εογετεά ἵπ Ραΐτ]α ια τὶσ]έ 
βαπκ, ΤΠ6υ 56επα {ο Ἰανθ ρετ[οτιπεά {ο ἀπίιες 
Ροῦι οἱ οεμἰογαίογρε, απὰ οἱ αἰίεπάαπί φοἰάίργ ΟΠ 
Όνα Ίχεανγ ατπιεὰ, απά ρτοῦαῦ!γ βοπιθίίπιθς {ηαί οῇ 
Λοάψ εµαγάς ον ἴπε ρηϊπείραὶ οβϊοςις, κα ος 
δεπά ζεί». 

94. κτήνη.] Ί]ετο 8 ΠΟ οοσββίοη {ο βΗβροβθ 
(νι Καπ.) ναί νο Ὀεαβίς ννετο [ον Ῥαἱ απά 
Όνο ἔννο οἰάΐῑετ νν]νο Ἰνε]ά Ἠής οἨαίης. Ίο πιαγ 
ἱππασίης επι {ο Ἰαγο Όθεπ Γοτ {αἱ οπ/η, [ον ἵπ 
«ο Ίοπσ απἀ ταρίὰ α ΊοάΓΠΕΥ Ίνα νου]ά γεφιέγρ ποτ 
Όναπ οπο Ἰουβθ. Το οπναἰτΥ, νε Κπονή, αθοά (48 
νο Τατγίατα απᾶ οίνετ Οτεπία] ΠαΙοΠς πον/ 49) 
οΏ ση {ο ἴακο νι νοιη οπο] α ]εὰ στο: ὉΥ 
ψήεἩ Ἱπδαπς {16Υ {ανε]]εά νετγ 1οηρ ἀῑδίαμοςς 
νιθνουί ε(ορρίηρ. 

20. περιέχ. τὸν τέπον τοῦτον.] ΊἼνετο ἵ πο Πθ- 
σρκα/{γ δν γαϊεκη.,, Ηείητ,, παπά Κπῑπ.], 5ο {ο 
Ῥγεκε οἩ. νο ρτήπήάνο φεη5ο οῇ 11ο ννοτὰ, 38 {9 
κπρρονο επί 8ε. Τρκο Ίναν σίνοη 9 ποῖ {1ο Ἰαΐίοτ, 
ναί οπἳγ νο κα ρίππσς οἱ Ἡ. Ἡ εου]ά ταί]ετ 
«οσοι νε Γμήκο νντοῖς [τοπ α εορη οὗ νο Ἰοίοστ, 
Ρτοπετνοά Ὦγ Ἰήπικε]{ οτ ΒΥ Ραα1, [γοπι νο Ρ6ΓΜΟΠΒ 
Ὑν]νο Καριί Όνο ρυµ]ς τοσστάν. Ἐπα], ἀμτίπα Ἰή 
εράΐους οπρν τν αἲ (πματοα, Ψου]ά ο ἀθκίτοι 
οἱ Κπονίπσ νο οοπέρµία οὗ Όνο Ερίκ (νν ή ο] 
ν/πα οί νο κοτῖ εα]]οᾷ ε[οσία), απὰ ρτοῦαΡ]γ ρτο- 
ποτνοῦ α εοργ, ο Ιν Έρκο Ίνα νο ορρογαπγ 
ος αλίημ. 

30. κρατίστφ.] 16 καὶ απά [οπια] ορίθιοί 

Τη δὲ 
ι 3 ν ς ’ 

σὺν αὐτῷ, υπέστρεψαν εἰς 

.] 32 

εἰς τὴν Αντιπατρίδα. 

. ’ ο . ’ .) 3 

38 τὴν παρεμβολήν  οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν, καὶ ἀναδόντες 
. . .. ε] -” 32 

καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. «να- 
[ά 

πυίας ἐπαρχίας ἐστὶ, καὶ πυῦὀ-- 

επιρ]ογεᾷ ἵπ αἀάτερείηπσ α πιασ]ςίγαίο; α5 Ίνθ 5.Υ, 
γοιχ Επεεἰίοποη. ΌΠ χαίρειν ἃπιὰ ἔῤῥωσο, 866 ἸΝοίθ 
0η Αοί5 αν. 20. 

21. σὺν τῷ στρατεύματι.] Νο “έν απ αΓΠΙΥ,” 
Ῥαΐ ϱ νν]Ώι Όιο [Ότος [απάςγ ΠΙΥ οοπηππαπς].”. 8ο 
αἱ «9 οβερΗ. Βε]]. Ι. , 2. Πείσωνα εἰσπέμπει μετὰ 
σχοσέε Γ ννου]ά τεπάετ, “΄ 5επάς Ρἱ5ο γν]ί]ι α Ὀοάγ 
οΓ {τουρς.’ 

---- μαθὼν ὅτι Ῥωμ. ἐστι.] Τί 15 ἵπ ναῖπ {ο αέοπηρί 
ιο οἶεατ Γδίας (15 8οπιο Οοπηπησπίαίοτς 40) οϐ 
κ. πιϊφγερτεβοηία{]οη. Ἠο νοπίιγοὰ {ο ἴακο α 
ἵε]α πποτο ογαὀ1ί {ο Ζοα], ἵπ Ὀε]ια]ῇ ο 5 Γε]]ονν 
οήσεῃς, απ Ἡθ ἀοβετνοαί. 

9]. ἤγαγον διὰ τῆς ---Α.] Έτοιι ιο αποϊοπί 
ἹΠποτατίος Ῥτουσ]ί {ο Πσ]ί ὮΥ πα τοβθατο]ες ο 
Ἠε]απά, να απο επαυ]οά ρτοίίγ οογτθοί]γ {ο ἴτασο 
Ῥοί πο τοπίο απά ιο ἀϊβοτοηί είασος οἱ 1: 
ΠΑΠΠΕΙΥ, {ο Νεαρο]ίς 22 πηῖ]ος; {ο Τ,γάάα (ος Ὦ- 
οβρο!!5) 10: {ο Απηραίσίς 10: {ο 0 βατεα ϱ.. Βιαΐ 
435 πηῖ]ες ννου]ά ε6οπῃ α ἀῑδίαπος {οο στοαί ΓοΥ οπο 
πἰσηέ; ενοῃ 5αρροβδίηρ αἲ] ο ταρίς τν οβα (οτοεὰ 
ΠΙΑΤΟΗ. Απά γοί (]ιο ννοτάς ἤγαγον εἰς τὴν ᾿Α. ΒΘΘΠΙ 
{ο οἰαῖπι Ες 86η8ο6: αἱ Ἰοπ8ί πο οἵ]οι ν/οι]ά Όο 
Ώινουσ]ί ο ἵπ α 6αςκίσαί νντίονγ. Μοδί ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 
{πίογς (15 Πε]απά, Βΐκοοα, Ὠοάτ., βομ]οις., απά 
Καπ.) Ον π]ς ΤΕ 18 πο ΠοσσΒΒΑΓΥ {ο 51ΡΡοΡο (μαί Ίο 
ψ/4Β οοπνογοςᾷ η (ποτ ἵπ οπο πΙση ές παπά ΙΟΥ ΤΘΠ- 
4ετ δή πἰσ], 1. ο. Ὦγ νο ποτέ πρ]. Βῖ Τί ο] 
οΠΙγ Ππθαῃ ὑπ {ιο ον οἱ πο ποχέ πρ], νν]ο]ι 
ν/ομ]ά «ο ἴοο {οπς α πιο {ο αἱ]ονν, Ἡ Ὀνοτο[ογο 
πρροατη α[ογ {ο απετείαπὰ ὁιὰ τῆς νυκτὸς ΟΕ ἴ]νο 
π]σηί οἩἳ νο νου κοί ουἳ, Απά ροτμαρ8 πο 
ΠΠοτΟ ἵ ποπ ϱγ Ες οχρτοββίοη (ννη]ο] βοσΠήΣ ἃ 
Ῥορμίαγ. ἰάἱοπι) Έἶναμ ναί νου οοπνογος Ρα] ανν 
πἰσ]η {οπς (οιραγάκ Απρ, παπά απτ]νος Όνοτο 
ντους αλ ήημ. ἈΝονν, 5 νου πιἰσ]η, Ὁγ α [οτοσὰ 
ΠΑΓΟ (νο οπνα]τγ Πα]ρίηρ ἴἶνο ΠΠ ΠΙΠΙΥΥ), ατγῖνο 
ή πο Ὦγ ση ος οἶενοῃ ο)ο]οςΚ ἵπ νο ππογηίης η 
πηπς αν ὮΥ ΓΗ νο σγεα(εΥ ραγί οὗ νο ΤΟ ΓΙΟΥ ννου]ά 
ψο τοπ]1γ ποσοπαρ]Ίκ]οά Ὦγ πἰρ], νου πμ] Ὁθ 
απἰς {ο Ἠπνο οοηπνογος Ἠήπι {νο διὰ τῆς νυκτός. 

30, ἀναδόντες,] οκ κο]οπιπ]κ 4ο Ίνα το, 
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« ε) . ’ 

µενος ὅτι ἀπὸ Νιλικίας" «ιακούσομαί σου, ἔφη, ὕταν καὶ οἳ κατήγο- 36 
Π ΄ , , 2} 3 ” -ε ’ 

ροἱ σου παφαγέγωνται. ἐκέλευσέ τε αὐτον ἐν τῳ πραιτωρίῳ του Ηρω- 

δου φυλάσυεσθαι. 
ἆ Βαρτα 29. 9, ΧΧΙΝΥ. ὉΗΗΤα δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς ᾽νανίας μετὰ 1 

ον εσθυτέρω ὶ ὁή Περτίλ)λ γὸς, οἵ ένεφά ῷ τῶν πφεσβυτέρων καὶ ῥήτορος Ίερτύλλου τινὸς, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ 

ἡγεμόνι κατὰ ποῦ Παύλου. ΚληΦέντος δὲ αὐτοῦ, ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ 3 
Ίέρτυλλος, λέγων 1Ιολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ, καὶ κατορθω- 3 

’ ” , / ” - 

µάτων γινοµένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας πάντη τε καὶ 

πανταχοῦ, ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φηλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας. Ίνα 34 
π ) ο 4 - . ’ ’ - 3 ο. ι- - ’ 

δὲ µὴ ἐπὶ πλεῖον σὲ ἐγκόπτω, παρακαλῶ ακοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως, 

τῇ σῇ ἐπιεικείαᾳ. 
΄ ͵ . 

90. διακούσομαι.] Της Ἱπιρ]ες α ἀλιρεπί παπά 
ἠοτοιρ] Ποατίησ. Τῷ πραιτωρίῳ τ. "Ἡ. 1. 6. ἃ ρα]- 
ποθ ΓΟΓΠΙΟΤΙΥ Ὀπ][ε Ὁγ Ηοτος, Όπέ ἴθη 9ο αν ἴ]λο 
τοβίἀεποῬ οἱ {λα ρτον]ποῖαὶ ΡΟΥΕΓΠΟΓ. 

ΧΧΙΥ. ἸἹ. μετὰ δὲ πέντε ἡμ] Τὴ5 ἵς Ὦγ 5οπῃθ 
οΓ ία Ῥορί Οοπιπποπία{οτς εχρ]αϊπες, Γγοπι {αι 
αγγίναί αἱ (.ῴβαγεα; ὉΥ οἱμειΒ, /γοπι {ια ἐἶπιε οί 
ἔιο ποέίοε ϱἶνεπ ἴο Όνε Ηϊσια Ἐτιεδί ὉΥ Τγεία», 
ΠΙΟ ναδ οἩ ἴπο ἆαγ ῥε[ογε Ῥαι] αττίναὶ αἲ 
κατεα. 

--- ἐνεφάνισαν.] Ξ0. ἑαυτούς. 6ο μη χίν. 22. 
απά Νοίο, Αἰπιοςί αἲ] πα Ῥεδί ϱοπιπιεπίαίοτβ 
8τθ αρτοσά ἴπ τερατάῖηςσ Πῖς α5 α Γογεπφίο ἵετια, 
εαιἱνα]οπί {ο χε [απ οπς οὐπιρατεγε ἵπ αζοίο, 
ος οοταΙα Ἰπάΐσς. Τί πιαη, Πονενετ, Ἠανε πε εἰσ- 
πὶβοαίίοη αβείσπαὰ Ὦγ νε ντ. Ὑετβ., ΑΠΙΠΙΟΠΙΗ5, 
Ετίο., (αΤοί., απά Υγεία, σαυῦε ὑπ[ογηπαίίση. 

---ῥήτορος] Τε ννοτὰ ὰς λα ἀεποίαο» πΠ 
ογαίογ. Βαί α5 οταίοΓς, νο Παταπριοὰ οἩἳ να 
Ραῦ]ίο θ5ίηο55 Ὀοίοτο {ιο ραῦ]1ο αβ8δΙΙΡΙΥ, ΦΟΠ16- 
επιες Ἰαὰ ια οαµ58ο5 ο) ργιναίο Ρ6Γ8ΟΠ5 οοπβάεὰ 
{ο πετη, ----δο ἴ{ οαπιθ {ο εἱση]!ν απ αἀνοσαίε, πιά 
αἱ Ιοπσί]ι Πποτο]ν α Ῥίεαάεν, οἱ θαγγἰδίαγ, 38 Ἰετο. 

Ὁ. εἰρήνης.] 1 ννοτὰ Ἰοτο εἰσηίῇες ραβ]{ο απά 
Ρολσαὶ (ταπαι] 1 γ ς παππε]γ, οι να (πουῦ]ος 
πΠπάθγ νλ]ο]ι ἴπαυ Ἰαά Ἰαθουτοά, οὗ τεῦε]5, Ὀτῖσ- 
αΠά5, ΤΟΡΡΟΘΓΑ, απά οπου ἀῑκίατοοτς ο) ένα ρεασο. 
Τ]αί Εε]Ικ ἀθεετνεά (ή ργαίκε, αρρθατς ΓΓΟΠΑ 
ο8δ6ερ]. Ληΐ, κκ. ὃ, 4. οἴιοὰ ή οί. Απά 5ο αἲ 
Ρε]. 1. 10, ὅ. Ίο καγς, ναί ο βὶς Ηετοά Ἰναὰ ραί 
ἀονήπ νο Ὀαπάε ο/τοῦῦοτς, νο ροορίο οοε]ευταίεά 
Π18 Ργαίεςς, βαγίπσ ὡς εἰς εἰρήνην αὐτοῖς παρὼν, ελαῖ 
Ἠα οππιθ {ο ἴ]χοιῃ {οΥ ρεπσο. 

--- κατορθωµάτων.] Κατορθόω 18 ΡΤΟΡΟΤΙΥ α ἵθγπα 
α8οά ἵπ ῥοιο/ύις, απᾶ εἰσπίῇςς, ρτἰππατῆγ, ο ίαχεα 
εγαἰσ]ιέ εοιχδε ἀοιοπ {ο ἴ]ιε οπά; πιεϊαρ]ογίοα]]γ, 
ο εοπάµοί απ α[[αἰρ {ο α Ῥγοδρετοις ἱδσμε; πᾷ, 1Π 
Όνο ρᾳβδίνο, {ο ὐο εοπάµεοίεά, ἃο.: α9 Ἐμασγα, αἰ. 
00, Ὑνογο κατορθοίµενα (πράγματα) ατα ορροβοά {ο 
σφαλέντα, ππδµεεςδ/{Η. ᾿ΓΗΙΒ κατόρθωμα ἀεποῖοὰ 
πα (ίπς ενας Ὀτοιρ]ί (ο α δµεεεδς/[{ ἱαςμα. 

----διὰ τῆς σῆς προν.] Έλι. οὔδεινος (ναί εα οἷά 
ἨΏοπιαης 9ο {ο αδοτίοο πα οπα] ρτοκροτίγ ἴο 
Όιο (οκ ν]ή]α, ἵπ αθίοτ Μος, νλαίονοτ Ίναρ- 
Ρεποά ῥρτοβροτοιε]γ να αβοτίυεά {ο νο ρταδεπέ 
οοΠΒΘΙ5, απά 6υὖεη {ο τύχη ο) νοῖτ τα]θγα, ΟΕ 
Εονάινη, πλου αγ πποπίον οὗ Ὠϊνίπο Ετονί- 
6ης8. 
--πάντη τε καὶ πανταχοῦ.] Τί 9 ποῖ οἆ 

4πιοης Εχροδίίτογς νο ί]γογ ἴχοςο ννοτὰς επου]ὰ ὃν 
{πκθη γην να ργεοκά(πς, οἱ νι νο Γοὐοιούπῃ 
Τ]ιο /οΥπιεγ πιοᾶς πιακος νο Ὀδίίοτ οοπβίτησίἶοη, 
απά γἱο]όάς ιο Ὀοιίοιγ εεηδο; ΠΑΠΙΕΙΥ, “ἵπ ϱνοτΥ 

6 . ΄ ”» - 

Πὐρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν, καὶ κινοῦντα ὅ 

τοβρεοί (ος, «αἲ α πιο ”}, απ ἵπ 6υΥετγ ρ]αςς.” 
Ἠγε πιαγ οὔδεινε απ εἰεραπος ἵπ Εις Παχίαροειοη 
οϐ ἵεγπι5 οοιαππεποίης Ὑι Όε βαππε αγ]]αθίε, 
βοπιοίμ]ηπᾳ Ἰκε αἰεγαίίοπ. ἈΤπηγ εχαπηρ]ες ο 
Νίο] ΠπαΥ ο 56εεη ἵπ Ἠθο, 3ΥΠ. 

---.ἀποδεχόμεθα.] ἜΤ]ε ννοτά αἰσπίῇος Ῥγοροτ] 
{ο αοσεμί ον απι ., Ιιαπάς, ως ὃν ο νο 
ἴο σγρτονε, εὐπιπιεπά, απιά 18 αφεὰ Ὀοί]ι οὗ Ρεγκοιδ 
απά πὗιρς. 

4. ἵνα μὴ --- ἐγκόπτω.] ἜΤ]ε Γα]] 5εηςε ἶ5, “΄ Τ]ναι 
Ι ππαγ ποῖ [1οηβοτ ἴ]ταῃ ἶ5 πεοεεατγ] ἀείαίπ γοι 
[ίτοπι οἵεγ Ὀβ1πεκε].”. Τε ἵεγια ἐγκόπτειν 5ἰσ- 
πίβες ιά ιο οαῖ α [σολ], 45 α εεραταίίοπ Ὄεδ- 
ἵνεεη (νο Ρ]οί5 οἳ ρτουπά; απά Ἠεμςς, ἴο 8ερ- 
αταίς, ἀείαίῃ [τοιῃ, ἃο,. 

----συντόµως.] ]ιο οοπείτας(ῖοη Ίετε ἶ 1εβ 
Ἱπρογ[εοί; 5ο Οναί, α5 νο ννοτὰς εἰαπά, νο της 
ειρρ]Υ λεξζόντων ἴποπι να ειυ]εοί-πιπίίετ. ὙΥεί 
19 1πνοἱνος εασ]ι α Παγκηπεςς, ναί Τ απη Ιπο]πεὰ 
{ο μεν 50Π16 οοτγαρ{Ίοη Ἱπ συντόμως, ΓΟΤ νν η] οἩ 
Γ ννοι]ἀ οοπ]εσίπγθ συντόνως (υε[ιεπιεπίεγ, επἰίτε} ἴο 
Όο οοηείταεἆ ΥΙ(Ἡ παρακαλῶ. Τηνας  ννἩ]] εχας]γ 
οοτγθεροπά {ο πε  αἴπ ρηταςε ---'' Το υε]ιεπιεπίεγ 
τορο,”; ο{ Πεφαεπί οςοὕττεπος ἵπ νε Ὀθεί νντίτετς, 
απά ρτοῦαῦ]γ επιρ]ογθά, οἨ ἴἶνα ργεεεπί οσσαξίοη, 
Ὦγ Τοτία]ας; οἱ νήο] ὃἱ. Γλακο Ἰας Όνας ρίνεῃ 
ἃ Ποτα] νογδίοῃ. Απά αἰιοιρῃ πο Μ5. 19 α- 
ἀπσεὰ ας Ἰανίηα συντόνως, Υεῖ Όννο νγοτάς αγθ 
(Γουασπί]γ οοπ{οαπάεὰ Ὦγ Όνο φοτῖθες: οἨ νο] 
κοο Ποιπηκίογ]. παπά Καδίετ οἩ Ατκίορὴι, Ρ]ας. Ρ. 
Τι; Ἠεγηε) Ἠοπποτ ν. 493: απά Ἰγεκκε]. οἩ 
Ῥιοάοτ. Βίος, 1. 319. λυπηθῆναι συντόμως, Ντο συν- 
τόνως ἵψ ονἰάεπί]γ νε ἴτας τοπά(πᾳ, Όνουρῃ πο 
{οαπά ἵπ αγ ΜΕ. Απά νε ΘΧΡΓΘΒΡΙΟΠ ΠΙαΥ ΥΕΤΥ 
Μο] Ός οχρ]αϊπεὰά {ο πιθαη εαγπεκίίη; εἶποῬ πε 
πά]οοίῖνο συντόνως 9 ο ει ορροεεὰ ἴο ἀνείμενος, 
ῬοίἩ ἵπ α ΡΥΟΡεΡ παπά ἵπ ἃ ππε[αμ/ογίεαί πεοερία- 
ποπ. Της νο 111 9οηςο 8, ' Βυί ναί Τ πιαν πο 
Ἰοηρογ ήπάετ 1ο [1 νν]] οθ18ο Είς ῥτο[αςε], απ 
Ἰανο οπγηοφί]γ ἴο οπίτεαί (θα, ο) Τη ὑοπιρπίιγ 
παπά οοπὀθβοθηΒίοη, {ο Ἠθατ ναί νο Ἰανο {ο αγ.) 
Τῃ σῃ ἐπιεικείᾳ ἵδ ννε]] τεπάετεὰ ἵπ νο Ὑ΄α]μ. “ρτο 
τω οἸοπιοπᾶ :) Όνο νου εχρτεδείον, Τ Ἱπιασίπο, 
α9οά ὃν Τοτία]]αςς νο ννοτὰ εἰεπιοπία Ὀείηᾳ ἵπ 
ἰνο αποϊσηί ]μαίία Ότο ο] Ο] οβκατίος εχρ]αϊπεὰ ὮΥ 
κα. Δο] Τι ιτ... 

ε εὑρόντες γὰ . ο α8 Όλο ὑπελοαίοε 
{[οτος, απά ἆρκά Ἴο «βαν -- κ Τη εὑρόντες 
νο (οπιπιθπίαίοΓα ΒΙΡΡΟΒο 4π ο)Ηρ. οῇ ἐσμὲν, 5ο 
Όναί εὑρόντες ἐαμὲν ΤΙΧΥ Ὃς ἴαΚεηπ ΓΟΤ εὕρομεν; οϐ 
Νο] Ώιουγ πἀάμοο οχαπαρ]θο». Βυί ἵπ Ραδ- 
βαρος {νου οἶίο, πο οἵιεγ ρτϊποῖρ]ο οοι]ἀ ὢςο το- 
φοτίοά ἴο: Πέπε Ώνοτο 18 πο δποἩ οοπαρα]είον; απά 
ἵι ἵ6 Ὀσίίοτ {ο τερατὰ Όιο Ρ]ιταδεο]οΡΥ α΄ Γα]14 



ΑΟΤ5 ΟΗΑΡ. ΧΧΙΥ. δ--- 14. οτ7 

, - μας ϱω , 4 στᾶσιν πᾶσι τοῖς Ιουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρωτοστάτην τε 

6 τῆς τῶν Ἰαζωραίων αἱρέσεως ' "ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε ῥεβηλῶσαι, «δυρια 1-38. 

ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν, καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον γόμον ἠθελήσαμεν κρίνει». 
Τ Παρελθὼν δὲ 4υσίας ὃ χιλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας, ἐκ τῶν χειρῶν 

8 ἡμῶν ἀπήγαγε, κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σὲ’ 
3 τ , 3 3 , - τ 

παρ οὗ δυνήση αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι, ὧν 

9 ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. 

τες ταῦτα οὕτως ἔχειν. 

’ ᾽ 3 . Ἐ Συνεπέφεντο δὲ καὶ οἳ Ιουδαῖοι, φάσκον-- 

10 ᾽Απεκρίθη δὲ ὁ Παῦλος, γεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν Ἐκ 
- . - .””. . ας η ’ 3 [, νῶ ’ 

πολλων έτων οντα σε κριτην τῷ εὔγει τουτῷ ἐπιστάμενος, εὐθυμοτερον 
. . - 3 .. . . .. ε/ 3 

1Η τα περὶ ἐμαυτοῦ ἀαπολογουμαι δυναµένου σου γνῶναι, Ότι οὐ πλείους 

εἰσέ µοι ἡμέραι [1] δεκαδύο, ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων ἐν Ἱερου- 

19 σαλήμ" ἵ 
9 »” Β 1 - - πϊ αὖ 3 ΄ ; ὃϐ 

χαι ούτε εν τῷ ιερῳ ΣΥΟΟΥ με προς τινα διαλεγόµενο», 1] χμ ο 8. 

- .., Ἱ - -” ΄ Ι] 

σύστασιν ποιοῦντα Όχλου, οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πό- 
- ΄ τ -” ” 

13 Λιν" οὔτε παραστησαί µε δύνανται περὶ ὧν νῦν κατηγοροῦσέ µου. 
ς ” : κ ο ᾽ ευ εςοι [ο --- ε/ ο) 

14 Ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι, ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν, Ἡν λέγουσιν αἴρεσι, οὕτω 
ππάετ {ο βσατο απαεοἰ]ιοπ; εερεοϊα]]γ α5 (ο 
εεηίεποε Ι5]οπσ απά Ιπνο]νεά : οἱ ν΄ πἰο]ι παππετοθ 
εχαπιρ]ες παῖση{ ὃε αἀάασεά (τοπ Τηπογά. Ῥεε 
Νοίε οἨ αγ]. 22. 

----λοιμὸν] Γογ λοιμικὸν, αοοοτᾷῖησ {ο {ο πδασε 
οἱ νε Ὀοθείῖ νυτίίεγς, ΓΓΟΠΙ ὙνἈοπη θχαπηρ]ες ατε α]- 
ἀαοεὰ ὮΥ Ἠγείς. απά ΕΥΡΚΕ, αἰπιοξί επΏτε]γ. Ἰονυ- 
νε ων Όιχε ]αΐοτ ννγ]ίοτς, α5 ίαπ Ὑ. Η. χὶν. 
11. ὁόξης φρόντιζε, ἀλλὰ μὴ ἔσω λοιμὸς, καὶ μὴ µεγάλη 
νόσος, ασ θίπίοὶν ερεακίπσ, ίνα η 
Ἠετε ἶ5 ποί ρυΐ {ος {πο οορπαίο αἀ]εσίνε ; Ραΐ 15 
πεεά αοσοοτάϊησ {ο α [εαιεπί (τεεκ Ιάϊῑοπα, ὮΥ 
νιΏ]οῖ α ποση Τη 18 πιοβί αὐφίτασί 5εηεο ἶςδ, ας Ιέ 
Ψετα, Ῥεγεοπίβεά ὮΥ ἰακῖπςσ Ώιε αιτία Ἰπλετεηί 
ἵπ Όνε πουη, απά αρρ]γίης 1 {ο α ΡΕΙΡΟΠ. 

--πρωτοστάτην. κε υνοτὰ ῬτορετίΙγ ἀεποίοά 
Ενα βγεί πιαπ οἩ Όλα τἰρ]ῖ ἵπ α πο οΕ ίΤοορ5. ο 
Τ]ασγά. ν. ΤΙ. ὃ πρωτοστάτης τοῦ ὀεξιοῦ κέρως, Ἠετε 
β66 πιΥ Νοΐε. Βιαί 1 18 ὈΥ νε Ἰαΐεγ υντίίετ αςαά 
{ο ἀεποίε α [γοπί γαπὰ: πιαπ, απᾶά ΒΟΠΙΕΠΠΙΕΒ, βσ- 
ατα νε]γ, α ρεϊπεῖραὶ Ῥεικοῃ. Όπ Ναζωρ. 5ε6 
Νοίε αἲ Π. 22. 

8. παρ οὗ.] ἈΝαππε]γ, ίο Ραμ; ιοαρῃ 8οπιθ 
αποίεπέ ππά πιοάετη Οοπιτπεηίαίογς τοίοτ Τί το 
Πημία». ἜΓμο ἀνακρίνας ἴ95 αρρόφεά {ο τεί[ετ {ο πε 
εχαιαἰπα οτι ὮΥ {οτίητε, 

9. συνεπέθεντο.] 3ο τοπὰᾷ ΠΙΠΗΥ ΝΤ58., 80ΠΠο 
γετείοπς απά Ἐποτα, απά νο οατ]γ Εάά., νν τι 
Όνα εχεερίίοη οὗ Όνα Ετακπίαῃ, Γοτ Ότο να]ᾳ. συνέ- 
θεντο, απᾶά Ἡ Ἠπς ἵεσῃ πἀοριοὰ Ὦ}γ αἱπιοεί ονοτΥ 
Εάποι οπι Ὑγείς. ἆονπ ἴο Ὑαι.: απᾶ ρογ]ναρθ 
πρ]η]γ. Βαϊ Όνο οΟΠΙΠΠΟΠ τοπάΐπσ ΠΙΛΥ ο ἀθ- 
Γεπάσᾶ, ἵπ να 8686 αλκρήρά; απᾶ 1 ὦν Ἰπβί 
Ὀείοτο Ὦο Όνο ἵταρ τοπάίης, 9 παρκέ Ἠλοννίκο. 
Συνεπέβεντο εἱρπίβος ΄' αο(θὰ ἵπ σοποστί ἵπ χα πί- 
{ποκ.”. 8ο Τηπσγά. ΠΠ. 64. ζυνεπιτιθέµενοι ἐς ἔλευ- 
θωίαν, απᾶ ευ. ακκ ή. 27. Ῥν. ΠΠ. 6 

10. νεσαντος] “' παία εἰσπίβοαν{ε.”. ΟΥ Όνο 6οηεο 
πιαΥ Ὅο, ''σπνο Ἠήπῃ ρεγπβείοη ΡΥ α ποὰ ος Ῥδυκ- 
οπίηᾳ;’' ση Όνο Παίητο ος νν]ήο] οχρτομείοῃ, απᾶ 
ενα αἰππί]αχ 0Π6 νείµατι χρήσασθαι, ἃοι, ἵ Ἠνανο 
ποαιεὰ ἵπ πι Νοιο ον Τηαογὰ., 1. 154. 

---κριτήν.] Την ἔστπη ἵπ ακοά, Ώδσπιεο ενος Ῥτο- 
συγαίοτ υπ ηοᾶ νο [μα(είαί Παπούσης το νο οἶν]] 
απὰ πο... Τὰ περὶ ἡμαντοῦ ἀπολ. 8.8. 

ματα. απο αρῖγ σοππρατον Πίο, Ρίο. Ρ. 
1. ο ο, {ζαυτὸν ἀπολογησάμενος. 

11. ἡμέραι δεκαδύο.] Τ]ο «ἨΏτοπο]οςσγ οῇ ἠὶς ρετῖοά 
ΠΙΑΥ ο αἀ]αςίεά αν {ο]]ουνς:---Όπ ἴἶνε βγδί ἆαγ 
Ῥαι] αττῖνες αἱ «εταδα]επα. 24. Αιτίεπὰς 16 ππεεί- 
ἵησ οΓ νε Ῥτοεεῦγίεις. ο. 6οπιπεηςθς ΐ5 ννθε]ς 
οϐ νοῖῖνε αΏβδίίπεπςος, ΥΥΠΙο] ο οοπίΊπαθς οἨ {8 
4], δι, 681, Τί, απά 801 ({οτ ναί 86οπης γοφαἶτεά 
ὮΥ πο ννοτὰ αἲ χχἰ. 2Τ. ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι΄ 
συντελεῖσθαι). Όπ ιο 8απιε ἀαγ Ἰθ 15 αςπεαα]{εά 
ΡΥ πα ᾖ6εννς, απά οοπιπηϊέεᾷ {ο ιο οα5θ. Όπ 
Όνε 91 αγ Ἰε 15 ὈτοισΏ{ί Ῥείοτεο ία βαπ]θάτίπι, 
Τα 108 Ἶε ερεπάς 1η λε οαφί]ε (ἀητίπς γν]ήο] 
Όπε Ρ]οί ασαϊηςέ Ἠϊπα 15 {ογπιεᾶ). Όπ πα πὶρ]ί οῇ 
Όνο 10 Ἰο 18 γοπιογεά {ο Απραϊγίς, πνηθτο [νο 
αττῖνες οατ]γ οἩ {λε 111 ἆαγ : απά οἩ {πε 191] ηθ 
ἴοας]ῃθς Οπκατοα. ἜΤ]ε γοπιαϊπίπσ ἆαν 18 ιοί γεεή- 
οπεά, ρτοῦαὈ]γ (α5 Καῑπ. 5ασσεςίς) Ῥεσαυδο ἰί 18 
ποῖ ἵῃ 4πθε{1οΠ, α5 ηε οοιι]ά {ιεη εκοιῖο πο {απιυ]}. 

ΤἨε Ὠαϊῖνε µοι ΤΠΔΥ ο ποσουπίεᾶ Γοτ οἩ ἴ]θ 
Ργϊποῖρ]ε πιεπ{οπεά Ὦγν Μαιν. (τ. οτ, ὁ 9900. 

Τ]ε ἢ Ῥο[οτο δεκαδίο 15 πο {οαπά ἵῃπ Υετν ΠΙαΠΥ 
Μ88. απά 5οπιο ΕαίΠ6Γ5, απά {λα εατ]γ Εά., παπά 
5 σαποο]]εὰ Ὦγ Ἰλείε., Μαμ., (τιεδὺ., Τήαπτη., 
απά Ὑπαίι: απ τισ] γ: Γοτ ΙΤ ἵ5 {αγ οπβῖοτ {ο ἃς- 
οοΠέ {οτ Τίς Ἰηβοτίίοῃ ἴπαπ ΓΟΥ 15 οπΙΙβΕΙΟΠ 

19. ἐπισίστασιν.] ἜΤ]ιο ννοτὰ 18 βοπιονν]αί ΤΑΤΘ; 
Ῥαΐ 1έ 19 Γουπά Ἱπ Ὠιο Βορί., Φοδ6ρΙ., Βοχί., Εππρ., 
απά οἴπετς οἶ(εὰ Ὦγ Ένα (οπιπιθηία{ογς. Συνίστα- 
σθαι ἵἃ Γουπά ἵῃπ ο Ὀορί (]αβείσα] νν{οΓ5, Ἀεθ 
ΠΙΥ Νοῖο οἨ Τηπογά. ν. 941. 

14. ὁμολογῶ, ἃοι] ΆΛβοτ Ἱανίπς τοβΓιοά (ο 
οἼνατσο οἳ βοάΠίοπ, ἴἶνα Αροβίϊο ρτοσθεάς {ο αΠ- 
ΒνΥΟΓ ναί ο (ακῖίπς αρ απά ππαϊἰπαἰπῖηρ α το]ρίοη 
ἀϊβετοπί {οπι εμαί οἱ Ἠ] οοΙΠίΤΥπποΠ. Της Ἰιο 
ἆοοαμ Ὦγ «ον ίπρ ναί ἴἶνο ἀοοίτίπος Ίο ῥτο[σεβος 
πγο πο Ίπογο πονε[/ἶρς (οἵ κοοαγίαπ); Ὀαί Οιαί Ἰ 
νογρμήρς νο βαππο Οοἆ νι νο οννκ, τουσῖνον 
Ότο αἶπο ϱπογοᾷ ὮῬουοΚα, παπά Ἠπα ο απο Ὦο]ιοῇ 
ἵπ νο τορηττοσίίοπ, Ὀοι]ι οῇ νο Ταμί απά οὗ Ότο πη- 
λές οοπΓοτπιαδ]γ {ο νο] Ίνα ]1ὔνοπ γε {ο ργοκοτνο 
α οοηβοίεπος νοἰᾷ ο οῄσποσο {οννατά Ὠοά παπά {ο- 
ννατός ΠΙπΗ, 

Αἴρεσις ῥρτοροτ]ν ἀοποίον οπ]γ Όνο (ακίπρ αρ οῇ 
απ ορίπίοα, Ὑλονον ννο]ὶ ον ΠΙ Γουπάεάς παπά 
κοπιοίπιος Π να αρρ]οά {ο πο Ῥ//κοπα νο 
πιπἰη(πίπο νο ορίηίοη», Ἠσποο ΠΙΛΗΥ οπή ποπ 
 οπιππομίπίο γη Ἠοτο τοπά ου εί; Α Β6ΗΜΟ νν]ήσ] 
Όινο ννοτά ἆσον Όσα ἵπ οὔνοι Ράβραµεν οὗ Ίωικο, 

, η) 
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λατρεύω τῳ πατρφῳ Θεῳ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατά τον γόμον καὶ τοῖς 
Ώαπ, 19, 9. 
ομη δ. 28,39. προφήταις γεγθαμµένοις ' ὅ ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεὸν, --- ἣν καὶ αὐτοὶ Ι6 

Σ ΄ - Ὁ ” 

οὗτοι πφοσδεχυνται, ---- ἀνάστασιν μµέλλειν ἔσεσθαι νεκρών, δικαίων τε 

Ἀ Βαρτα 28, 1. 

{Βαρτα 11, 99, 
σα]. 2. 10, 
Ἐυπα, 15. 25, 

Κ Βαρτα 91. 96 0]. Ρ . 

καὶ ἀδικων. ' Ἐν τούτῳ δὲ αὐτὸς ἀσκῶ, ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν 16 

πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διαπαντός. | 4ι ἐτῶν δὲ πλειό- ΙΤ 

7ων παρεγενγόµην ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος µου καὶ προσ- 
φοράς "ἐν οἷς εὗρόν µε ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ 18 

μετὰ θορύβου, τινὲς [ δὲ] ἀπὸ τῆς Ασίας Ἰουδαῖοι" οὓς Ἰ δεῖ ἐπὶ σοῦ 19 
αν .ω , ΄ ’ ο) 3 τ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν, εἴ τι ἔχοιεν πρὀς µε. ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτω- 

πα ζ ’ .. 

σαν, Γετ] τι εὗρον ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα, σιάντος µου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, 
1 Βαρτα 29.6. 
6 25. 20. | περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς, ἧς ἔκραξα ἑστὼς ἐν αὐτοῖς' Ὅτι περὶ 91 

ἀναστάσεως γεκρῶν ἐγὼ κρίνοµαι σήμερον ὑφ᾽ ὑμῶν / 

᾽ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτοὺς, ἀκριῤέστερον εἰδως 59 

τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἰπών ' Ὅταν «4υσίας ὁ χιλίαρχος καταβη, διαγνώ- 

Ῥυΐ νο οοπίθχέ νν]] Ἱεγο βοατοθΙΥ Ῥοτπιί Τε, απἀ 
Πἱ ]οι]ά 5εοπα Ειαί Ῥαα] πιἹεαης {ο ἴακθ εχκοερίίοη 
αἱ ἴ]ιο ἐπυαίοις ΒΘΠΦΘ νο {πο ννοτὰ αἀπαίος; 
απά ἵπ νο] 1 ννας α5εἆ ὮΥ Πὶ5 ορροποηί5; ]ηδί 
35 ἵπ οι νοτὰ πειρ-{απρίεά, οκ ΡτορετΙγ ἀε- 
ποίες ΟΠΙΥ το/]ιαί ἱ πειοίη (ακεπ. Τηαϊ Ίμικο απἀ 
/οδερβς βοπηθί/πιθς 196 {πο ν/ογά Ιπ α σουά 56εη5θ 
ἱς ΠΟ ΡτοοΒ Εναί ια νναδ πα σεπετα] αοοερίαἴ{οῃ. 
"αμ! (νν ννηοδο ΡΗΓαΡΒΘΟΙΟΡΥ Ὑνθ Ἠανο Ἠετθ {ο 
490) αἰνναγς 1965 1ἱ τη α ῥαά 86Ἠ56, ΟΓ ππ ορίπΊοῃ 
ίακον αρ οἳ α]ϊσαί ρτουπάς: απά 5ο 4οθν Ρείοτ. 
Απά ή 18 ποτα τοφα]τεά ὮΥ νε Ὑνοτὰς ὁδὸν απά 
ὡς λέγουσι. 
Τῷ πατρῴῳ Θεῷ 18 {ο τῷ Θεῷ τῶν πατέρων, 38 ἵπ 

ν. 90. σσεη. καχχί, 9, 10, απἀ εἱδεν]ετε. ΟΡ ἠια 
ΡΙΓΗ56 πάτρῳοι Θεοὶ Όιαο Οοπιπεπίαίοτ αἀάπσε 
ΠΊΠΗΥ οχαπηρ]θς {ΓΟΠΙ να Οαδείσα] υντίοτ». Βιΐ 
Όιο 56η5ε, ἵΠ αἰπηοφί αἰ] ἴ]νε ραβρασος οἶῖοά, ἶ5 πο 
.» «σας ο/ απ οπε’δ αποεδίογ», Ὀαῖ ἴπε (ἀοάς 1ο0γ- 
)ιήρρεά αἱ απ Ῥίασα. Α ΠΙΟΤΘ αρροβίίθ εχαπηρ]θ 
ΠΙΔΥ Ὃδ Γουπά ἵπ Έπασγά. Π. ΤΙ, ννηετο 86ο ΠΙΥ 
ἸΝοίθ, ΑΦ ο Ργινί]εσο ο ννοτερρίησ Ὠναῖτ 
Οεὸς πάτρφος Ἠπά Ὄθεῃ 5θοιιτοά {ο ἴπε «ον Ὁγ 
ΠΙΗΥ Γπροτία] οἨματίοτβ, 5ο Ῥααἱ Ἠογεῦγ (πτοννβ 
Π/ΠΙ56ΙΓ απἆἀςτ {Πο ρτοίοσ(ἶοπ οῇ νο Ώοππαῃ Ἰα1νΑ. 

10. δικαίων τε καὶ ἀδίκων.] ΈἘοτ ΟὨναί να {θ 
ϱεπογαἰ κ οταν ο νο Εματίδεος: (ποισ] 8οπΠθ 
οῇ εἶνεπι Ὀδ]ενεά οπ]γ ἵπ α- τοβυττθοίίοι ο ιο 
μδί. ο ορίπίοἩ, Ἠοννανοτ, (18 ὈΌτιδ. απά 
αιεὰμι βποἳν,) Ὑναβ Πεν απά πο οχκίοηδἰνθΙγ 
ε]ά, 
16. ἀσκῶ.] Τ]ης ἵ8 (ο Όο ἴακοι Ἰπίταπκϊ{νο]γ; 

ος ο 5ο πο Οοπηππεηίαίοις αάἀάπσο 8ονε 
οχαπρΙο5: απά οί]ογς παν Ὀο 86θῃ ἵπ Βρ. Β]οπι- 
βο]ά᾽ε Νοίο οἩ Λὔβο]γ]. ναι 105. 

----ἀπρόσκοπον συνείδησιν.] ᾿Απρόσκ. ἵ8 0π6 οΓ 
Όνοβο αὐ]οσίίνος ννη]ο]ι αἀπαῖί εἰί]οτ απ αοίῖνο ος 
8 Ραβδίνο 80Π809. Τ]ο /οηππεγ ἵδ Ἠετο πἀορίεά, 
ναί 15 Ρτοροτ]ν αρρ]]σαθ]ο οπ]γ {ο νο Ῥεγδοπ 
ποίίπα, οἱ ἴο Όνο αοίοπ, 19 αρρ]ιοά {ο ιο οοπ- 
δυΐεποο, 38 Ὀείηρ πο τορα]αίοτ οΓ ᾖνο οοπά οί. 

17. Ἠοτο ἴἶνο Αροεί]ο ππβννοτε {ο ο (μέγα ροῖηε 
ο) αοοιβαἶοῃ, Ῥγο/[απαίοπ οί ιο Τεπιρίο, δι 
ἐτῶν πλειόνων, “'πῃοτ νογν ΠΙΑΗΥ γθηγς ς) ΟΡ νν]ήο]ν 
ϱοηςο οῇ διὰ 1 νάνο οἶίθὰ φονογαὶ οχαπηρ]ος ἵπ Ἠο- 
66/8. 3ΥΠ, ἨΠοιεῖν ἐλεημοσύνας ἵ απ Εοἰ)οπζκέίς 
Ρητακο αἰρπίθγίημ {ο ϱίυρ απ, Ἠοτο, Ἀοννενος, 
α ππαςί, Γοπα οἰτουιηβίπησθα, Ὃς ἱπιοτρτοίοά {ο 
Ρ)ενεπέ ποια. Ῥα] ης Οναί α5 Ες ράτρο8ο να 

Ροῦν Ἠεπενο]επί απά Ρίοις, Ἡδ ννας ππ]ήκε]γ {ο 
Άανε Ῥεον σι] οἳ Ργο[απαίίοη οἱ νε Τεπηρ]ο. 

18. ἡγνισμένον] '' Πνίπα Ἱπ νοῦνο φαποπιουγ.” 
Τινὲς δέ. 39 Ὠινε Εταβιπ]αη απά Βίορμαπίο Εάά,. 
τοσα. ῬΒαΐ ενα δὲ (ννΠΙς 18 ποῖ Γουπά ἵπ Όιε Εά. 
Ῥτίπο. απά 8οπιθ οἵ]νετ εατ]γ Εάά.) ννας σαποε]]εὰ 
ΡΥγ Βεζα, Όιουσ] τοσα]]εὰ ὃν Οτιεδὺ., Ός, 5 Ἰ 
Ἰανο Ῥτονεά αἱ Ίατσε ἵπ Ἠεοεῃβ. ΞΥΠΟΡ., ΥΕΤΥ 
ο φώς 

19. δεῖ.] ἴτ [5 ποί 6α5Υ {ο ἀετετπαῖπε (νε ἴταε τεπά- 
ἴπσ Ἠετο. Ῥεγεταὶ ΜΕ. απά πιοδί ΕάΙίοης ἔπτοπα 
Ῥεζα ἀονηννατάς, Ἰανθ ἔδει, νε] 19 (ουσηῖ {ο 
υ6 Μαρροτίεὰ Ὦγ 8οππε ΕαεΓ απά Ὑεγείοης. Ἡ 
Ολῇς ννετο α ππα[ἴεγ νγηετεῖη ἴπε ρτοργίείας πρ, 
οου]ά ἀεοῖάς, (πετο νου], [ Ομπκ, Ός πο Ἰνθεῖτα- 
ἄοπ ἵπ ργε[εττίηᾳ ἔδει: ποϊννηκίαπάἴπς ναί ΜΙαί- 
Όναὶ 81γ8, ναί οπο τ9 αν ---- (γερά αἲ ἔιε οί]; 
ψ]ο] πιαγ ὃς ἀοπυίοά, Ῥεο Βογπειῃ. 

90. αὐτοὶ οὗτοι] “' Όνεςα Υ6τΥ Ρεγεοης.”.. Εὶ Ῥε- 
Γοτο τι ἵ5 ποῖ Γοαπά ἵπ νετΥ πιαηΥ ΛΙΒΕ., Ὑεγείοης, 
απά εατ]Υ Εάά., απά ἵδ επποε]]εά ὂν πγονί Εάίοτς 
ΓΓΟΠΗ μοι. ιο ναι; τίσ]γ. Τὲ κου]ά «θεπη; Γοτ 
νο οασπ [αχ Ὀθίίετ ποσουηί ΓΟΤ 15 Ἱηκετίίοη Όναῃ 
{οι 18 οπηἱφείοη. ᾿Αδίκημα παν ὃς τεπάεγεςὰ ής- 
ἀεπιεαποιμγ ΟΥ 0[7επεε. 30 κνΏ]. 14. εἰ ἀδίκημά τι ἢ 
ῥᾳδιούργημα. 

2]. ἡ] “«ομοτνήςο (απ. Τη περὶ μιᾶς ταύτης 
φωνῆς ἴἼχετο ἶ8, 48 Βεζα ΤΟΠΙΑΤΚΑ, α ἀε]ίοπίο ΤΟΥ, 
ᾳ. ἆ. οχοορί Γος Ες οπε κρθεε}, ΠΓ 11ου οσα πηακα 
8η οΏεποο ο Πιαί]. Ῥεε 7 Οογ. κ. 15. 

99. ἀνεβάλετο αὐτοὺς] “' απιρἰαυἰ ἠζος,” ραῖ οἳ 
Όιο ἀθοίβδίοῃ ο Ενοίτ σπακθς. ᾿Αναῦ. 5ἰση]ῇος Το 
ἀε[ετ α (ης (ανα) ἴο αποίμθγ πια, 5 ἀνατιθέναι 
τὸ ἔρχον. Τῖ ἸναῬ αηιοβί α)ν/αΥΒ η Αοοικατίνο οΓ 
Όνο (λίπη, απά ἵβ Βοηθίἴπιες υεοὰ αλκοἰιάεἶη. Βαϊ 
ννλθη ιο Ὀμκίποςς ἀο[ετγο ἵ5 ποῖ οἳγ ο, Ρα 
αποίμογ΄ς, Νο παν Ός επἱά Πρυταἰνε]γ {ο ρυῖ )εέπι 
οϐ. Απά 8ο στο, απά βοε πο ἵπ νο Ἰαΐοτ 
Οαβείσα] Ατοτς. 

---ἀκριβέστερον εἰδὼς τ. π. τ. ὅ.] ΊΤ]νε Ῥοεί Ιπίεγ- 
τοἰπίίον οἱ 1νοβο κνοτάς ἰς ναί ο οἳτ οΟΠΊΠΙΟΠ 
ογείοπ απά Ἰγοαίς. “' Πανίης Ώοοσιπο Ὀθίίετ ας- 

αιαἰπ{οὰ νι Οτι ἠαπ τν,” παπιο]γ Γγοµι ἴ]νο ας - 
οουηί Ἰπεί σίνεν Ὁγ δι, Ῥαα], 18 ννθ]] ας [οσα Ὕν]ναῖ 
Ἰνο Ἰνπά Ἰσατπί ἁπτίης 9 τοκἰάσησο αἲ (φματοα. 
“τ ὑδὸς ΒΟΘΠΙ 10 Ἰανε Όοσῃ ο παπηο ρἶνοῃ ἴο {να 
βοοί οῇ ΟἨτίκίαπα Ὁγ νο ὀσοννδ; (Ἰνουσ ὃν ο 
(61ος νου ννοτο σοποτα]]γ οπ]]εά Χριστιανοί. 
Διαγνώσομαι τὰ καθ’ ὑμᾶς πιαΥ Ός τοπάστεᾶ, “ΤΙ νι 
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τῃ [η [γα 97. ὃς . πα , , ο ; ῳν 

98 σοµαι τα καῦ υμᾶς ' "' διαταξάµενος τε τῷ ἕἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι κο]. 
νά / ή , ’ . 3 » 

τὸν Παῦλον, ἔχειν τε ἄνγεσιν καὶ µηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ 
δν 2’ ’ 4, ; η 

ὑπηρετεῖν ἢ προσέρχεσθαι αὐτῷ. 
34 ΙΠετὰ δὲ ἡμέρας τινᾶς παραγενόµενος ὃ Φῆλιξ σὺν «ἀρουσίλλῃ τῇ 

3 - ’ 32 ΄ ωώ , 

γυναικὶ [αὐτοῦ,] οὔση Ἰουδαίᾳ, µετεπέµψατο τὸν Παῦλον, καὶ ἤκουσεν 
3 - , 3 3 - 

9ὔ αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. «ιαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὺὸ 

δικαιοσύνης καὺ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρέίµατος τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι, 

ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη : 

ἀεοῖᾶο Ενα [πιαίίο αἲ ἴεεπε] Ὀοίνθοπ οι.” 596 
πιοτε ἵπ Ῥεο. Ῥγῃ. απἀ Βρ. Ῥεατος. 

99. τῷ ἕκατοντ.] Ῥεπάετ,  ἴιε οεηίατίοη,” ἐαί 
οπθς οἱ {6 ἴννο οθη{υτίοης εεηί {τοπ 9 6γΙδα]επα 
ν(Ἡ Ῥαα]; οπε ο ννποπα (αχ. 91.) Ἠαά 1ε[ι Πῖπα 
αἵ Απβραϊτίδ: πε οίπετ Ἰαά σοηο Ν Ἠίπι {ο 
(«ᾳρατεα, (ποτε {0 τεππαϊπ ἵπ «Ἠατσθ ος Ηίπῃ, 

---τηρεῖσθαι απά ἔχειν ἄνεσιν ἵη {Πῖ5 νετςε, ἆτθ ΟΓ 
εαο]Ἀ ορροβίίθ 56εΠ868, ἴπαί 1 ν/ου]ά 5εεπι {Π6Υ 
σαηποί 6 οοπ]οίηθεά. Ἠεποε πποδί τεσεπί Οοπι- 
πηεηίαίοτς Ρ]ασε πο 5{οΡ αΏἴρί ἄνεσιν, Ῥαί οοππθοί 
ἔχειν ἄνεσιν νυν ἴπε ννοτάς /οἱἱοιοίτις, νίοὮ νε 
«ρροξε εκοσείίσαΙ οϐ {πεςε. Όεε Καπ. Της, 
Ἠούνεγετ, 5 βεατοθ]γ 5α1ἱ5/αοἴίοΓΥ 5 απά ἴα ἔχειν 
8εεΠπῃς {ο Ἠανε α εἰσπ]ῃοαίίοῃ ΠΙΟΤΘ αρεεία]. Ἔηετα 
σαπ Ὦε Πτ]α ἁοαὺί Ὀαί ναί ἴἶνα ννοτάς ατθ {ο Ὦθ 
{ακεῃ νε πο ργεερά (πι, 35 [ΘΥ ννετο ὮΥ {16 απ- 
οἴεπίς απἁ {νε εατ]ετ πιοάετη (οπιππεηίαίογς. 
Απά ΙΓ5ο, ἔχειν τε ἄνεσιν πιδί Όε πιεαπί {ο φια[έ[ 
Όνε τηρεῖσθαι: απά πε 5εη5ε πιηςί Ῥε, “΄Ἠο ογά6ί- 
εᾱ Ἠίπα {ο ϱε Κερί ἵπ Ποίά, απά [αἲ {πε βαππθ Πππε] 
{ο εΠ]οΥ 5δοπιθ τε]αχαίίοη [ος Π5 οοπβπειπεη{]; 
ΠΑΤΠΕΙΥ, 35 5οπιο Οοπιπιεηίαίογς ππκ, ΡΥ Ῥείησ 
Κερί ἐν φυλακῃῇ ἀδέσμφ. ΕΒυῖ Οναί 19 ἱττεσοποί]αῦ]α 
να αχνἰ. 98, απά ρεγ]ιαρς ἰποοπεϊκίεπί ντ] ἴἶνο 
ἆπε «εοπτγ οἱ Πΐ5 ρετεο, α5 Ἠΐς (επάς ννοτο α]- 
Ἰονεά {ο γυἱεῖί Ἠἶτα. Τί επου]ά ταίπογ α6οθτῃ, (παί 
νν]αί ἵς ππθαπί Ὦγ λε ἄνεσις 15 να οΠαησίηπσ λα 
εἶσςς οαβίοᾶγ οἳ α ρτγίδοπι ΙΠίο νο πα]]άετ ἀἆπταπος 
ο{ ιο εωκίοάία πηἠίαγίε, ο ὙγΙο] 59ο ἸΝοίο Βαργα 
χχ. 29. ΟΓ ιο ΡῃΓαβε ἔχειν ἄνεσιν ἵπ (8 86η9ο 
απ οχαπηρ]ο 19 οεὰ ὮΥ Τοεβπετ {ποπ ΡΗΙ]ο: απά 
ὀοῦναι ἄνεσιν οσσυτε ἵπ 3 (Ἠτοῃ. κκ. 10, απ 5 
Εκάτ. ἵν. 63. ᾿Τηή8 νίενν ο{ ἀνο 9οη5ο ἵ5 5αρρογίοὰ 
Ὦγ Όνε ᾽απθινοτγ οἳ να Ῥεβεῃ. Ἁγτ. Ψετβίοῃ, ἵπ 
νο Ενα ννοτάς αγθ «]οβο]γ οοππθοίοᾶ νε {πο 
Ρτεσεάίπς; απά Βο]ααῇ τοπάετα, “«Ῥγεσερή Ο6η- 
τατίοπί αἱ αετνατεπί Ῥαπ]απη ἵπ φπἱείο.”.  Ἠαίμοετ 
{έ εμοσ]ά δα, “ ριεοςρίί Οαεπυτίοπί αἱ ομκ/οάἱγοί 

Ῥαμ]απι οππα ἠεπίίαίε ;” {ος νε ΠΙΥ Υ6ΓΥ να]! 

Ώσδαγ ναί βεπαε, εἶπσοο [εφ [οπεπίπο ΓΟτΤΗ Ίδια” 

Ἠας Π αἲ ΕΡΗ. ἵν. 2. 0ο]. Π1, 13, απά 2 Όοἱ, κ. Ἱ. 

Α: {ο {ο ἵπ Ες βεπςο, ναί 18 απιοδί 15 ρετρο(υα] 

ᾳο, Απάᾶ ππογοονοτ, νο πιπβομ]πο ἔογπι Ἠπα ἃ 
αὐπήίαγ απο αἲ 5 Όοτ. νι. ἳ, απά 1 Τἶπα, νἰ. 17. 
Τ16 ννοτᾷν καὶ μηδένα ---- αὐτῷ ατα ποῖ Πνοπηί {ο οκ- 
σαν Όνε ρτεσθάἵπῃ οτάστ, Ὀπί (ο αάὰ απο ιτ ρτῖν- 
εσα, νπήε]ι ἀῑά ποῖ Ὀε]οπς {ο νο οι ἷα πηθί{α- 

τί, Ὀηί κο]ο]γ αρροτίαἰποὰ {ο νο οµα(οάία ίβεγα, 
οἱ Όπο φνλακὴ ἄδεσμος, 

Ι πιυκέ πο οπηξ {ο ίαπία, ναί Γπείοπὰ ο[ τὸν 
Παῖλον ἵεη Μ85, παπά κοππς Ἱη[οτίογ Υ ογκίοην Ίνανο 
αὐτὸν, ον να το [οττοί ὃν ΜΗ απά Ῥοημ., απὰ 
πας Όσον οὐ ος Ὦγ Οπίοκὺ,, Τπέπα,, απά ναι Όε 
ιν Εοτ Όνου σι ΤΠ ΠΠΑΥ εροηι ο οπαησος ὮΥ 
α Οπή σα] τοπκος, οι {ε ἵα, ἵπ Γιος, ποί; εἶποο 

.] ” ΄ ’ ι] 

Ίο νυν ἔχον, πορεύου ' καιρὸν 

αὐτὸν Ίνετε ἴπε οτἰσίπα] τεαᾶίησ, Ίγε 68Π 5οαΓΟΘΙΥ 
οοποεῖνε ΥΝΊΥ 5ιιο] α πηατρῖπα] ϱ]055 α5 τὸν Παῦλον 
επου]ά πανε Ῥεεῃ 5ο ργεναἱεηί, α5 {ο ε]θοί {6 ἴταθ 
τεπάῖησ ἵπ αἰἰ ἐιο ΜΑΘΕ. δι ἰεπ. Θο9 ν6ΙΥ νγάθ 
ἀϊβετεποε ἵπ ΜΣ. απ{]ογΙίγ Ῥείνγθση {6 (νο τεα- 
ἴπσς μοι] πιακο ας ταίπετ 5α8ρεοί {λα αὐτὸν οαπῃθ 
{τοπι {πε πηαταίΠ, νηετο 1ΐ να ΡτοβαῦΙγ Ρ]ασθά 
{ο εχρτεςς ἰπαί 1{ κποιι]ά Ὀε 5αρρ]]εά ρε εἰ)ραῖη 
αί ἔχειν. Ἔπε τεπιατίς, έ πιαγ Ὀο δαρροφθεά, Ἰνα5 
πιαάθ ΡΥ ἴοβδε ν/Ἡο ἀῑά ποῖ ρετοεῖνε γῆς ἴτιας ο- 
πεεζοπι απιᾶ οοπιδἐγιοίζοτο. 

---τῶν ἰδίων] Ἱ. 6. “' αἰ] Ῥετεοῃπς ἵπ αΠΥ ΥΥΛΥ «ΟἩΠ- 
πθοίθά νι Ἠϊπα, νΥυΠείπεγ α5 τε]αίίοης ος β]θηάς.”” 
ΟΕ νλ]ε] 5εηςθ Τοθρη. αἀάπσθς 8οπἹθ εχαπηρ]θς 
{τοπι Β]]]ο. Ὑπηρετεῖν 15 {ΟΥ διακονεῖν. 

24. «ἰπορ] Τ]]ς 18 οπη]{ίοά Ιπ 5ονοτα]ὶ Μ55. 
απά ῦΠεορ]γ]., απά 195 οαπορθ]]οά Ὦγ Οτίθςῦ. απ 
οίμειςδ; ρεγ]αρς τὶσ]!]γ; {οχ 1ῃ 56νοτα] Μ595. ἰδίᾳ 
15 τεαᾷ; απά ΙΠ ΦΟΠΊΘ Ὀοίῃ ἰδίᾳ απἀ αὐτοῦ. Της 
{ποτε 5 8ΟΙΠΘ ΤΘΔΡΟΠ {0 5α8ροοί ῥοί] ο ἴποπα ἴο ϱθ 
{τοπ ιο ππαταίπ, "Τ]ε ννοτᾷς οὔση Ἰουδαίᾳ 886Πὰ 
πηθαπί {ο αβδίση {ο γεαςοπ ΝΗΥ Εοθιίκς Ῥτουσηί 
Ἐτυκί]]α νὰ πα. με, Ὀείησ α ᾖονθ5ς, νου]ά 
{αλα 5οπης Ιπίετοςί 1π {16 (αθδίίοη α8 {ο {6 {γαί]ι 
οῇ ιο ΟἨγϊκίίαπ τε]σίοηπ. ΒΥ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ 
18, 1 οοποεῖνο, πιθαηί /' πθατὰ ναί Ἡε Ἰαά ἰο 8αΥ 
οοποθιπίης. 

20. δικαιοσύνης καὶ ἐγκρ.] ἜΤ]εςο ατο οεροοἰα]]γ 
πιοπΙοπαᾶ, Ὀοίὰ αδ Ὀείηπς ἴἶεο ῥγίποῖραι οϐ ἴἶιθ 
πιοτα] ἀπίίες (νο ενα Αροξρί]ο, ἀοπῤί]θες, ἱγοαί- 
εᾱ οἩ, νι το[ετοεποθ {ο (εὶτ Ὀείηρ ΠΘΟΘΒΒΗΤΥ {ο 
Ῥτερατο {ου ἴ]νο Ἱαάρππεπί {ο οοπιθ) απά Ώοσσ19ο Ἠϊ8 
πό {οτε ννοτο εεροοἰα]]γ αρ[βοῖοπέ 1π (πο8ο ἀμ1198, 
Έοτ Ὦγ ἐγκράτεια Ίο Ἱπεαπί ποί {επιρεαποε, Όιῖ 
οσπ/ίπεπος, ΟΥ εἰιαδίη; οῇ ννμίοῖ ἆκο Κυῑπ. α- 
4πσες οΠ6 οχαπηρ]ο [Γοπη Χθπορμ., παπά Τ ανα ἵῃ 
Ἠεσεῃβ. 3ΥΠΟΡ. αἀάθά (ννο οἱμετς, {γοπι 9 οεορ]. 
παπά Ῥοχί, πρ. ΟΕ τοῦ κρίµατος τοῦ µ. ἴ]ο 89Π8Θ 
ἴ5 ποί ννο]] ακρτοβεαά, οἰίπογ 1Π ΟΥ οΟΠΙΠΙΟΠ ησ- 
κ] Ὑοτείοι, οΥ ναί οῇ γ/ακοβο]ά; ἴἶιο Γογπιου 
ποῖ οχρτοβείης νο Ατγίῑοιε, απά ἴἶιο Ἰπίίοτ τοπάοτ- 
πα, -α Ἱπάμιποηί {ο οοπιο.’. Το τοῦ 866ΙΠΠ8 {ο 
ανα ο... ιο νο ἀοοίτίπα, 5 Ὠοίΐηπς ιοεἰέ 
ἁποιοπ {ο Ὠτηκί]]α, παπά πο ΙΠΚΠΟΝΗ {ο Εε]]κ. 

---ἔμφοβος γενόμενος] Όπ νο πια/γο παπά οτίοπέ 
οὗ 5 Γοο]ί]πς, 5οἶηο ἀμΠετοποο οῇ ορΙΠίοῃ θχΙΒΙ5. 
Φθο Ἐοο, 8γΠ. Ἠετο ἴ 18 ννο]] {ο ανοῖὰ {ἴἶιο {1ο 
ϱτ{ΓΟΠΙΡΑ, οἴί]νοι ο) καρρολίησ Εεᾖκ [οθ]ίηπσ {ο 
Ἰανεο Όσση Ε]ιαί οἱ (γοπι){ἶπιρ {2Η ΥΟΥ (18 ἆσον Γοὰςτ.), 
οἵ (48 Βρ. Βοατος, απ πποδί οῇ νο τοσο! Γοτοῖση 
0 οπιπιθηία{ογβ), ΒΙΠΙΡΙΥ απ πεακη {[εοἱπς. Έοτ 
Όνο [πιο νίονν Όνοτο 18 πο νναγγαηί πι νο ρῄτα- 
βοο]οργ/: εἶποςο Όνοιρῃ Όνο ννοτν ἴκφυβος απά 
ἔντρομος το Ἰοΐπεςά ἵπ Ηοῦ, χὶ, 91, γο ἔντρομος 8 
α Α{ΓΟΛΥΑΥ ΟΤΑ ΑΠ ἴκφοβος, νν ο) ἵν ΠΙΟΓΟΙΥ 4η 
αα{ροίης Γογπποὰ οἨ 1ο ΡΙΓΠΝΟ ἐν φόβῳ εἶναι. Απ 
π5 Ἠπ]ο ἵκ {ο Ὦο Γουπά Ἱπ Όινο οοπίοχ! [ου 1ο [αή- 
{ο / οι οομκἰοτίη, νο όρο, (νν ή οι οο]ά ποι 
ῥΗ] (ο οι γπσς νο ΡοΥΓΟΓΠΙΠΠΟΟ ο) νο πνογαί αμ- 
Πίο ἵπ Ονοῖτ ρτποῖραὶ Ὀταποίνον) ο ακΐσοε ανά 
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δὲ μεταλαθὠ», µετακαλέσομαί σε" ἅμα [δὲ] καὶ ἐλπίζων, ὅτι χρήματα 36 
δοθ ήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου, ὅπως λύση αὐτόν" διὸ καὶ πυκνό- 

Σία 3. , τερον αὐτὸν µεταπεμπόμενος ὠμίλει αὐτῷ.  ἀιετίας δὲ πληρωθείσης 31 

ἔλαβε διάδοχον ὁ ΦΠλιξ Πόρκιον Φῆστον' θέλων τε χάριτας καταθέ- 

σθαι τοῖς Ιουδαίοις ὁ Φήλιξ, κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεµένον. 

ΧΧΥ. «ΦΗΣΤΟΣ οὖν ἐπιῤὰς τῇ ἐπαρχίᾳ, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη 

εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας. Ενεφάνισαν δὲ αὐτῷ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ 3 
ε - ο 3 , ᾿ ’ . ΄ ο Ώ 

οἵ πρώτοι τῶν Ιουδαίων κατά τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν, 
΄ ’ 3 ) ω ὁ Π 2 ς 

αἰτούμενοι χάριν κατ αὐτοῦ, οπως µεταπέμψηται αὐτὸν εἲς Ἱερουσαλὴμ, 3 
, - 2 ” .. ϐ ” -- 

ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν. Ὁ μὲν οὖν ὤπστος 4 
3 - .) ᾿ ’ 

ἀπεκρίθη, τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον ἐν Καισαρείᾳ, ἑαυτὸν δὲ μέλλει ἐν 

(οπιρεγαποε, {ο πια]κο α5 Π{ ΓΟΤ {11ο πΙΘΤΟΥ ος (οά ἵπ 
Ογ]δί ---- απά ελαί νν](Ἡ το[θτθηοε {ο ἴε 5οΊΘΙΊΠ Ρθ- 
τῖοά νΊνεή ννο πιακί ρίνο απ ασεοουηί οῇ Όνε ἀθεάς 
ἀοπε ἵη πα Ροάγ. ἸΠείμοτ, Ιπάσαά, πο Αροεί]ο 
πηπάο Ἰδ οὈκοτναίοης ρετεοπα]]γ αρρῄσαθ]ο {ο 
Εε]ῖκ απά ΏὈτιδ]]]α (νο γατα Ὀοι} ποίοτίοις Γοτ 
Ενεῖτ Ότοσασ]ι οὗ Ὀοί]ι ]αβίήσς απά οοπΗπεπος), ΤΠΠΑΥ 
Ρο ἀοανίεά ; Τί Ὀοΐηρ Πέ] ρτοῦαβθ]ο (ναι ο νου] 
«ᾖοοβο 9ο {αΓ {ο ονετ]οοΚ ια τα]ες ο σου πιαΠ- 
ΠΘΙΒ. Απά οετιαϊη]γ Εο]ίκ οοι]ά ποί [αἱ] {ο αρΡρΙγ 
ἴο 5 οιοπ οπδθ ναί Ύνας ραί σοπεγαἠ. Ἠεπεο, 
Ι αρρτεμεπᾶ, ἰτ ννας ποί (485 ας Ῥδεπ ρεπετα]]γ 
βαρροβθεά) Ἠά5 ἀἰκοουγείπσ οϐ {νο ἰαδὶ-άσπποπέ 
οπ]γ (ἰιαί τα]φοά ἐἰιίς αἸατπα 1η ένο Ὀτοαςί οἱ Ε εἰίκ, 
Ῥαΐ πο ΠΘΟΘΕΦΑΥΥ οοΠΠθοίΙοηπ οῇ ναί ἀοοίτίπα 
ΥΗΤ 1 ον/π ποίοτῖοις Ὀγοσο] οῇ χα πποτα] ἀπῑίας. 
90 ΒΡρ. βαπάσίδοη ἴπ Ἠ]ς Ώθγπιοης αά Ῥορυ]απῃ, ϱ. 
141, δαγς: “ Τπο ἐπ ἠναί πιαάο Εε]ῖκ οαὰό 
να ναί Ραι])ς ἀῑκοοιτςο Γ6]] αροῃπ ἴ]ποφδα αρεείαί 
νίοςςδ νν]οταῖπ Ίνα νγας ποίαρ]ν Γαπ]ίγ, απά Ὕγετε 
Όπει' «Ἰαρροεά ἵπ οἶο5α προῃ ΠήΠ1. 

---τὸ νῦν ἔχον.] 318. µέρος χρόνου απά κατά. ΑΠ 
Αίῑο απά εἰοσαπί [οτπι, ΠπθαπΊης « Γοτ πο Ῥτες- 
οϱί,”” οῇ νμ]ο] να (ϱοπιπιθηία{ίοτ5 αἀάασε ΠΙΣΠΥ 
οχαπηρ]θ5.  Ἠανο ἵπ Ώεσθῃς. Ἀγπορ. οοπηρατοά 
α αἰππ]]αγ ἀἰκπη]βείοπ, {Ποπ πθατ]γ {πε 8αππο οπ.ςο, 
τουεϊνοᾶ Ὦγ Β]αΐο {γοπι Ώ{οΠγΒΙΗ5, νο (νταπί οΓ 
ΒΙεί]γ. - μεταλαβὼν ἵψτοσατὰοἆ α5 α Ἠε]]οπίς- 
{ο ρ]γαςο {ΟΥ καιρὸν λαβὼν, ΟΙ καιροῦ µεταλ. Υοἳ 
ΚΥρκο Ἠας πἀάποσὰ οπε οχαπιρ]ο [τοπ Ῥο]γΏ. Π, 
16, Οπ νο ἀϊῄοτοπος Ῥοίνεεῃ πΐ5 απά Όλο Ο]ας- 
σα] Ιάΐοπα 56ο Ἠοο. γη. 

26. ἅμα δὲ καὶ ἐλπίζων.] Της ἵ5 {ακοη Ὦγ (πα 
Οοπηπιοπία{οτς 38 α ραγ]οἴρ]ο Γοτ {ο νοτῃ ἤλπισε. 
Βυΐ 1 ππαγ, ἵπ οοπβίγασ(ἶοι, ὃς εαεροπάοὰ οἨ να 

: ἀπεκρίθη Ῥτουθάίησ; ννηίο] Ἰα5 ἀερεπάεπί οἨ Τε 
{ιοο ΘΧΡΤΟΒΕΙΟΠΒ, ἀοποίίησ (ο {προ οπη8ες ΝνΠΙοἩ 
Ἱπάπσεά Εο]Ικ {ο ρῖνο Ῥαυ] Πΐς ἀἰσπιρείον: 1. οδ- 
οπµ8ο Ἡο [ο] πποπδίηποςς απἀ αρρτοθηδίοη, απά 
9 Ῥουπιςθ ἵέ ννας ηὶς ροήΐση {ο ἀῑκπιϊκς Ἠΐπα απά 
ϱοπά {οτ Ἠϊπι ασηϊπ απά ασπίπ, ἵπ οτάςτ {ο σεί α 
Ὀτίρο {ο οί Ἰϊπι αἲ Ἠροτίν; {οτε αρροατε Γγοπι 
ύοβορἩ. Απίία. κκ. 8, απά Ἠοι]. Π. 141. Ενας οο- 
ταρίίοηπ οϱ Ες Κῑπά ννας νο οοπΙΠΙΟΠ. Απά 
Εοἰίκ ππὶσί εαρροφο ναί α5 Ῥαυ] ννας οπο οὗ Όιο 
Ἰοπάθτα οῇ α 5οοί ὀἀἱκροβοά {ο γαῖβθ ΠΊΟΠΟΥ ΓΟΓ 4ΠΥ 
---- ΡΙΤΡΟΡΟ, α οοπεἰἀογαῦ]ο βαπῃ πηὶση! νο ταἶκοὰ 
Ὁτ Ἠΐ8 τοῖσηϱο. Τ]ο δὲ 1 οπηεοἆ ἵπ νοτγ ΠΙΠΗΥ 
ΜΒΕ. απά εοπιο Ὑοτείοπα, απά οατ]γ Εάά., απά ἵ8 
οαποσ]]οά Ὦγ Ἠοις., Μαιν, Οτίοεὺ., Κπαρρ, απά 
πα, Τί πιση Ἠανο Όσοι α πποτο οπιοπζα {1ο ΟΠ 
(ο καὶ [ο] ονίησ υί Τ οπηποξ αρρτονο οῇ 1158 Ῥθ- 
Ἡ ἽὝγ - Ῥ6σπκο ΟΓ πο] ράββαρο»ς ας Τ]αογά. 
|. 25, 5. ὑπεδέξαντο τὴν τιµωρίαν, νοµίζοντες, ἃο. ἅμα 
δὲ καὶ µίσει, ἃ ο. 

2Τ. διετίας πληρωθ.] ἈΝαπιε]γ, Γτοπι Ῥαμ])ς ἵτῃ- 
αν. Ὦν ῶγεῖας. Τι 9 (τα]γ οὔεετνεά ὮΥ 

ἰσ]{β,, ναί νο βαοτεὰ υντ]ίεγα οὔἵεν παπηῬετ Ὁγ 
{οί ος αππαιπεά 6ροςῇε, 45 ἵπ 3 Βαπι, Χν]. Τ. 3 
Οτοῃ. κχἠ. 2. Επ. Ἱ. Ἱ. 

---- χάριτας καταθέσθαι τοῖς Ἰ.] Λη εἰεραπί ρηταφε, 
ὮΥ νο] ΓανουΓς ατα οοηβἰἆρτεά 48 α ἀρροφτί, ἵο 
Ρθ ίακοῃ αρ αβοτννατάς. Τε Οοπιππεηίαίοτς α- 
ἆπσε ΠΙΔΠΥ εχαπηρ]ες; απά οί]ετδ πιαγ Ῥε 5εεη ἶπ 
ΠΙΥ Νοίε οπ Τπασγά. 1. 98. 
Ἡ ννας δια] Γοτ ἨοπιαΠ ϱΟΥΘΓΠΟΙΕ {ο ϱΟΠΓΕΣ 

6οπιε (ΔΝΟΙΤΒ 1ροπ {θε Ροορ]ο ο νασαύπς Επείτ 
Ροί; απἀ οπε οἳ Ώλθςθ, 48 Ὑνθ Ίθατη {ΤΟΠΛ /08ερ)., 
γ/ας ἃ σεποτα] σαο]-άε]Ινετγ ; ρτοῦαῦ]γ ρίνεν Ἰετε, 
Ῥαΐ Όιο Ὀεπεβί οὗ νο] με] ννας ἀεπίεά, ιαί α 
ατεαίενγ Γανοιτ πιὶσ]ί Ὃε ἆοπε {ο νε ᾖ6νν. 

ΧΧΥ. 1. ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχία.] Της εποι]ά ὃς 
τοπάστος, “« αῇετ οπίοτῖηᾳ προη Ἠΐ86 ᾳονοΓηπηθηί.] 
Π πιαγ ἣν οὐδετνοά, ἴαί ἐπαρχία να ιθ ἨπΠΙΘ 
αρρ]]εά {ο (ο (αγσεγ Ρτονίποξς, ἴο Νο] ννοτθ 
βοπί Ῥτορταίους ος Ῥτγουσηεα]ςς νί]ε ἴἶνο απια/{εγ 
οηςς Μθτθ {εγπιθά ἐπιτροπαὶ, απά Ελείτ (1ΟΥΕΓΠΟΓΒ 
ἐπίτροποι, Ῥγουιγαίογεν. Τ]98ε, Ιπάςεά, ννεγο Ηί- 
ιο πιοτο Έναν οο/{εείογ οὗ πα γευεηµες; Ὀνουαση 
ἵπ 8Ο0ΠΠΘ Ρτονίηςθς {Ίνεγ εχοτοῖφεά (ο Γηάϊσίαί 
βιποίῖοπ8, παπά ἱπάθοά πιοδί οῇ {λος Ἠε]ά Ὦγ (νθ 
ἔπαρχοι. ΧΝΟΝ «πάσα, [τοπι ραγίου]ατ οἴτουπῃ- 
βίαησθς, ννπ5 0Π6 οἱ ἴἸθςο. οπος ἵ παὶσ]ί ἴνθ 
α]]οά ἐπαρχία: 8πὰ 5ο ᾳοδερβυς εοπιθίίπηες ἴΘΓΠΙΒ 
Όιθ («ΟΥ ΘΓΠΟΥ ἔπαρχος. Ἐπιβ. ἱ8ᾳ νοκ 5ο]. 4ε Ἠας τς, 

2. ἐνεφάνισαν] “' Ιαἱὰ α «Ἠατρε Ὀε[οτε Ἠϊπι.. Βεθ 
Νοίς «αργα χχἰν. ]. 

3. αἰτοίμενοι χάριν κατ αὐτοῦ] Ἴ]ετο 86θπης α 
Ἠατε]ηεςς 1Π ή οχρτοβείοπ: Πίο] ἶ Ιπάεεά ποῖ 
{ουπά ἵπ 8οπιο Μ88. απά Ὑοτείοης, νΊετο ἵς τεπὰ 
παρ᾽ αὐτοῦ. Βυαί ναί ἶ9 ον]ἀεπί]ν α πἹετο ΘΠΙΘΗ- 
ἀπΐΐοη. Τί 18 Δο(έργ ἴο ἴπκο κατὰ (18 ἵ ρτοροβοά ἵπ 
ἘἨεοςῃα. Ἀγπορ.) ἵπ ο 8εΠ56 εοπορηπς. εί 
ενοῃ (ναί 19 ΠΠΏΘΟΘΑΦΗΓΥ 5 ΓΟΥ .. πιαν οοηκ]ἆοτ ἴ]θ 
οχρτοβδίοπ ας α ῥγουοφμομέία {ΟΥ αἰτούμενοι ν 
ἐν δίκῃ τῃ κατ᾽ αὐτοῦ. Άπά Επ]ς ἵς οοπῄγπιεὰ νὰ νο 
ννοτζς αἲ ν. 16. αἰτοίμενοι δίκην κατ’ αὐτοῦ. Ἰτ ἐνέ- 
ὁραν ποιοῦντες Νο ποθὰ ποῖ, ΝΤ ππαην οὗ νο Ὀοςί 
Ο οπιπηθη{π{ογς, ἴαΚκο ποιοῦντες ἵπ ἃ Επίητο 56Π8ος 
Γοτ νο ἀῑ[βῃου]έν αἱ]οροά Ὦν {οι -) ὁσο τοπιονοὰ 
Ὦν (πκίησ ἐνίδ.π. ῄ γα ζσείη, [ος  ανίηρ Ἰπίὰ ἃ 
Ἰοε ας ἵπ κχϊ], ας Ἄπόον τὴν ἐνέδραν, απά οΏεη 
ην ἵπ νο Ο. Ἐ. απά νο (]αεεῖσα] ννγίστς, 
4. ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι.] ἵ ηανε ἵπ ἨΏθοςῃα. ἈΥπορ. 

ΒΊνον/η πε νο 5οη5ο οαπποῖ Ὦο (18 πηοςί 5- 
Ἰπίοτε απά Οοπιπιοη{πίοτε βπρροςθ), “Ίο απεννετοᾶ, 
οτάστίπᾳ ναί Ρα] «λου]ά νο Καρές ”' Ῥαέ, εναὲ Ὦγ 
Γοπ8ΟἨ οΓ νο οἼπηκο Γο]]οννίπα, 1 σππ πἀπ]ξ οῇ πο 
οἵ μετ 56ηεο (ἶναμ ' Ἠο απεννοτεά, Όναί Ῥα] ννας ἵη 

ΜΒ ρω. ϱ 
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6 τάχει ἐκπορεύεσθαι. οἱ οὖν δυνατοὶ ἐν ὑμῖν, φησὶ, συγκαταβάντες, εἴ 
Λ - 3 ’ 3 -” 

θτι ἐστὶν ἐν τῷ ανδρὶ τούτῳ, κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. «ιατρίψας δὲ 

αὐτοῖς ἡμέρας οὗ πλείους ὀκτῶ, [ἢ δέκα] καταβὰς εἲς Καισάρεια», 

ἐν 

Τη 
΄ -” ’ ’ . ιο 3 ” 

ἐπανύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐκέλευσε τὸν Παῦλον αχθῆναι. 
’ 3 νά , 3 

7 Παραγενοµένου δὲ αὐτοῦ, περιέστησαν οἵ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταθεβη-- 
’ 3 ο ᾽ / ’ τς 

κὀτες Ιουδαῖοι πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιάματα φέροντες κατὰ τοῦ Παύλου, 
ο] 3 3 - ἷ 3 . 3 -- 

δα οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι Ὁ ἀπολογουμένου αὐτοῦ Ότι οὔτε εἰς τὸν ο Βυρτα 24. 19. 
Ἱπίτα 29. 12. 

’ . 3 Ἱ) ᾽ Ι) 

νόμον τῶν Ιουδαίων, οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν, οὔτε εἰς Καΐσαρα τὶ ἥμαρτο». 

9 Ὅ «Φῆστος δὲ, τοῖς Ιουδαίοις Φέλων χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθ εἲς τῷ 
΄ 5 3 , ς ’ 3 ο ’ 

ΠΙαυλῳ εἶπε᾽ Θέλεις εἲς Ἱεροσόλυμα ἀναβᾶς, ἐκεῖ περὶ τούτων κρίνε- 

10σθαι ἐπ ἐμοῦ; ἍΕϊπε δὲ ὃ Παῦλος" Επὶ τοῦ βήματος Καίσαρος 
’ τ ω 3 ”ςι 3 

ἑστως εἰμι, οὗ µε δεῖ κρίνεσθαι. Ιουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα, ὡς καὶ σὺ 
’ ’ . 3 ” Π 

11 κάλλιον ἐπιγιγώσκεις' } εἰ μὲν γὰρ ἀδικῷ καὶ ἄξιον Θανάτου πέπραχά Ὁ 9518 18. 1. 
3 - τν -- 2ς / τ α 

τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν ' εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγο- 

οοπβπεπιεπί αἱ (κατθα;”” πιθαπίπσ, ἐπαί ννηετο 
Πί8 Ρ]ασα οἳ οοπβπεππεηί νας, απά νπετε {18 τες- 
1άεπορ οἳ νε Ῥτουιταίος Ίνας, ἴπετο Πΐς ἱτίαὶ οασηί 
{ο Ὀθ. 'ΤΗΙ5 πιοάο οὗ ἰακίπσ Ώιε Ἱγοτάς 15 ο0η- 
Βτπιεά Ὦγ Όινε ῬεεολΙίο ντ. απά {πε Ύπ]σ. Αἱ 
εκπορεύεσθαι νεα 5 απ ερ. οἱ ἐκεῖ, α5 ο{ἵεη ἴπ 
τετὺς οἱ πιοῖῖοπ. Τε Ῥ]επάῖπσ ο έχε οτα({ο ᾱἷ- 
τεοία εί ου]ααα ἶ9 (εαιεπί ἵπ Τακο. 

δ. οἳ ὀννατοί.] Τηε 5εη5ε ἶ5, “να ρ6γεοπς οΓ 
οοΠδ6(πεΠος απποης γοι, Ὠχε οἱ πρῶτοι ]α5ί Ὀ6θ- 
{οτθ. ο Ὠνα 3Υτ. απάἁ Αταῦ., απἀ πιοςδί οῇ (πε Ὀεεί 
πιοάετη 6οπατπεηίαίους, πο αἀάπος ΠΙαΠΥ 6ΧαΠΙ- 
-- {τοπι ῬΗή]ο απά /οδερ]Ώς. 1 αὖά Τπασγα. ΠΠ]. 

.Ἡ. 65. Π1. 41. νΏΠ. 69. 
6. ἡμέρας --- δέκα.] Τηετο αγθ {ΕΥ ρα554σο5 πιοτθ 

Ρετρ]εχεὰ ὮΥ νατίἰείγ οἳ τεαάϊπσ απ τς. ἜΤηε 
οοπΙπιοἩ τεπά]ησ ἡμ. πλείους ἢ δέκα οπηποί ν/ε]] Ῥο 
ἀε[επάεά ; {ος 159 οπίργπαἰ απλοτῖγ ἵδ ποί στεαί, 
παπά Τε ἐπίργπαί νΕΤΥ εἸεπάετ. Έετα, Βεπσ., απά 
Οτοί. Ίνανο 66ο Εἰναί ιο εοπίοχέ τοφιήτο» Εἶναί {ο 
οὐ, νο 19 Γουπά ἵπ ΠΙπΠΥ οῇ νε Ὀερί Μ35. Ἱῃ- 
εοτίεὰ Ὀείοτε πλείους, "που]ὰ ο αἀορίεά. Απά 5ο 
Ῥετα οὐ τιοά; οιρ] ἴἶπο ννοτὰ ννας α[ιεγν/αγὰς 
Όποννπ οαί Ὁγ Βολμιπίά, οἵ νο Ἑλπενίτ ΕάΙογ. 
Ατο νε, ἴπθη, {ο τεαᾶ, νι (τίεκὺ., Κπαρρ., απά 
Τίμπῃ., ἡμέρας οὗ πλείους ὀκτὼ ἢ ὀέκαἸ 1 ὐήπκ ποῖ; 
Γοτ (ἶνετε ἵ5 πο ρτοοί εῑαῖ νο πποϊθη{8 α5οά 816]: 
4η ἰάΐοπα οὗ ν]αῖ ννας ραδί απά εργίαἰπ. Βοβίἀες, 
Πε νι] ο ἁμβοι]έ {ο ποσομΠέ ουν ὀκτὼ σου]ά Ἰανο 
νδεῃ οπιερά; {ο ἵ ϱ1ρ2εί Όναι νο τοαάῖπρ οϐ 
πίεκὺ. 4 οοπιρουηάεἆ ο Μιρο τοπ ησε ---- ὀκτὼ απᾶ 
δέκα ---επο]ι Γουπά ἵπ ιο Μ85., οἳ ννπίσὮ ενα ἴτας 
οπς 9 ὀκτώ: Γ{οτ νήσο] Ένοτο ἵ9 τοπ απλιογί{γ ἴπ 
Μ58., Ὑετείοπ8, απά οπτ]γ Εάῑίοις. Τε πηίβ- 
ἅκεα, Ἰ το]επά, ατοφο [τοπ ἡασίαπε, ΝνΠ{ο]ι 
ννοπ]ά ρτούμσο α νατ, Ἰοοί. προῃπ ή (8), παπΘΙγ, έ 
(10). , πονενετ, νο βταί πποποποὰᾷ οὐ]οσίοῃ 
ἐο Οταν ἴνιο]να τοπάἶπᾳ σομ]ά ο τομιονσᾶ, { νου] 
τοσείνε ἵ; {ον ἵπ οὗ πλείους ή ἢ {, οπο ή πμ] 
σα. ακοτῦ να οἵἶνοτ, ΛΑ ρτοβοηί, Τ Ἠπνο εᾱ- 
ιοὰ αν οι, ἀῑτοσία ]γου]ά ὃο τοπ, οχοορέ Ολαί 
πκίοπὰ οἱ εππεε]]ίπᾳ νο ννοτᾶς η ααοεβίοη, [ 
Ἠανο 1ο νοπι ἵπ νηήπ Ὀτασ]κοί». 

7. αἰπιάματα.] Βενοταὶ Μ588, απᾶά οπτ]γ Ε4ά. 
Ἠανο αἰτιώματα, νήσοι {9 πἀορίοά ὮΥ Ὑοίμ., απά 
οὐιοὰ ὃν Οήοκῦ,, Κπαρρ, Τ ποΒΠΙαΠΗ, απά ΝαἱΡΥ ; 
Ῥας τοησ]γ : Γον Όνοτο ἵν πο ρτουῇ Ενπέ κας α ννοτά 
αν αἰτίωμα ονετ οκἰκιοά ; παπά Π ἵν κο οΟΠΙΓΑΕΥ ἴο 

οὐ 

4πα]οςγ, ἴαί 1 5οατοε]γ οοιἰᾶ; οδρεοία]]γ ας Ιξ 
γγα5 ποῖ πεεάεἀ, αἰτίαμα Ὀεῖης ἵη πδε, ας 1 Ἠανε, ἵπ 
ῬΏεοεῃπς. 3Υπορ., Ῥτονεά Ὁγ εκαπιρ]ες {οπι Τῆιι- 
ογἀ., Εωπὶρ., Ὠϊο (ᾳ88., απἆ Ῥ]αίατο]. 

9. θέλεις, ὅτο.] Τί ἀοεΒ ποί αρρεαΓ ἐ]ιαί Εοεβίι8 
Κπεὺν απγ ἰπίπσ οΓ νε Ιπίεπάεὰ αςεαςκιπαί]οη ος 
Ῥαυα], οἨ νε τοαά Ῥοΐννεεῃ (ῴδατεα απά ο εγαδα- 
επι. Ἠο πηὶσηί 5αγ 5, Ῥατγ {ο σταΏ(Υ (πα 
1615 (ν/ηο, Ἠε 5αΝΥ, Ψ6Γθ 50 6αγπες!]γ ἀοείτοις {ο 
σεῖ Ῥαυ] {ο «εγαδα]επι), απἀ ρατί]γ Ῥεσααςο Ἠε 
ν/ας αἱ α Ἰο85, α5 Ἰθ ρτείοπάεἆ (ν. 20), πουν ἴο Ῥτο- 
οοοᾷ ἵπ {ο σᾳ5αθ, απἀ υν]]ῖησ {ο δΗΙΠ {πο πιαίίοτ 
{γοτη Ἠπαδε]ς; οίπετννῖδο Ίο σου] ποί Ῥαί Ἰκπουν, 
Όναί α Ρ6ίδοῃ Ίο ννας ἐπποσεπέ αἱ (ῴὤδαγεα οοι]ά 
ποί Ῥο {ουπά σπα αἱ «εγμδαίεπι; απᾶ Ὦε Ῥ]αϊπ]γ 
βανν ελαί Ῥαα] ννας ὑπποσε. ΠΥ, πει, 4ἱά Το 
ποί αεφιῖέ Ἠπι Ί. ῬΒεεαμδο Ίο ἀπτεί ποῖ ἀῑδοῦ]ίσε 
Ότο ᾖο9νν. Βυί Ρα] ννας 5ο ννθ]] ασοφπαϊηίος ντ] 
Οπεῖτ ἴδππρος, ναί ο οοδο {ο ἰταςί ΠπΙδε]ῇ {ο 
Ηραήιεπς ταί]οτ απ {ο χοδο οῇ Ἰής ονπ το]ὶσ- 
ἴοι: απά ο Ἠπά γεαδοπ ἴο 8αβρεοί ἐπαί Εοδί8 
νγου]ά στορ Μίπι αμ, ταίηογ (Παπ Ίποιγ χο ἀἱκρ]οαδ- 
πτο οΓ ια εν; 5ο Οπαί 5 βα[οςί νναγ νναδ ἴο 
αργραί ἴο {ιο Ἠπερογον, 88 α Ἰέοπιαπι Οἡἱἱεεπ. 
(Ματκ]απά.) Ῥαπ, 5 Ὀοίπσ α Ἠοιππαῃπ οἴπεῃ, 
ν]οβθ σα18ο Ἠπά Όεαοῃ Ῥτουιρηί Ιπίο πο Ἐτορί- 
ἀεπί σουτί, οοπ]ά ποί Ὃς ορπιρε]εά {ο Ἠανθο Ἠἱ8 
σαπεο ϱμΙῃεά {ο σοταβα]επ, ἴο Ὄ6 ἰτίοὰ ὮΥ πε 
Ῥαπ]ιθάτίτη. 

10. τοῦ βήματος Κ.] “0ᾳκας ουσίες [ος Τί 
πηῖσηί Ὁς 5ο οπ]]οά, 5 Ροῖηρ Ἰνο]ά Ὦγ ενα Ετορβίάεπί 
οἩ νο α{οτ!γ οὗ βατ, απά ἵπ Ἰ5 ππππο. Λί 
µε δεῖ κρίνεσθαι ἴ]χοτο ἵβ απ ο11ρ. οῇ µόνον, παάίησ 
{ο ναί Ίο νο] Κπονν νναβ (οί ἀθείσῃ, ἰο Ἰανο 
Ἠάπι (τὶοά Ὦγ νο Βαπ]οάτίπα, εαθ]οοί {ο νο Ῥτουί- 
4οπν εοπβγππαίἶοι, νν]νο, νο Ἠπίς Ὦγ νο ννοτά 
Πιγίοί οἨ, οὐδείς µε ὀύναται χαρίσασθαι, Νοιι]ά 
ρίνο Ἠάπα αρ {ο ἐποῖτ ΥΥ.. (86ο ν. 10.) 

11. εἰ μὶν γὸρ --- ἀποθανεῖν.] ἜΤ]ο βοπίοηςθ ἴΒ 
οχρτοσοά ροβω]ανίέον, ππᾶ νο γὰρ Ἠ18 τε[ὂτοπος 
{ο πα οἸαηκο οπή σᾶ. Ἔ]ο βοπ8ο ΠΙαΥ Ὁο (118 Γορ- 
τοβοπίσοά: “« Ρος ἰοὰ Τ ἀθμίτο {ο ἵνα, κο Ολας 1 νο 
Ῥαἱ αἲ α ρτοροτ (απ); απά 1 Τ ἴνο [ουν σα Ηγ 
ο απγ οῄσησο νο Ὦγ νο Ἠοτηπη Ίνα 8 ΡΙῃ- 
ἱκ]νοά νν την ἀσπι]ν, Τ εα]{ ποί ἀθο]ίπο ον ος ἀσπι.” 
Οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποβανεῖν ἵν πἩ ο]οραπί απ ποι 
υπ κα] Γοτππυ]α, οὗ νήσο νο ( οππππσπίαίοτν π- 
ἆπσς ΠΙΠΗΥ οχαπηρ]ο», 
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ροῦσί µου, οὐδείς µε δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι. ἈΚαΐσαρα ἐπικαλοῦ- 
µαι. Ἰύτε ὃ «Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου, ἀπεκρίθη ' 19 

Καΐσαρα ἐπικέκλησαι; ἐπὶ Καΐσαρα πορεύσῃ. 

"Ἡμερών δὲ διαγενοµένων τινῶν, Αγρίππας ὁ Βασιλεύς καὶ Βερνίκη 19 

κατήντησαν εἰς Καισάρειαν, ἄσπασόμενοι τὸν Φῆστον. Ἱ Ὡς δὲ πλείους 14 

ημέρας διέτριβον ἐκεῖ, ὃ Φῆστος τῷ βασιλε ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν 
Παῦλον, λέγων ᾽Ανήρ τις ἐστὶ καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσµιος, 

περὶ οὗ, γενοµένου µου εἲς Ἱεροσόλυμα, ἐνεφάνισαν οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 15 
πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων, αἰτούμενοι κατ αὐτοῦ δίκην" "πρὸς οἲς 16 

ἀπεκρίθην, ὅτι οὔκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον 

εἰς ἄπωλειαν, πρὶν ἢ ὁὃ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἴχοι τοὺς 
κατηγόρους, τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. «Συνελ- 11 
Θόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε, ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάµενος, τῇ ἕξῆς 

καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα" περὶ οὗ στα- 18 

Θέντες οἳ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον ὧν ὑπενόουν ἐγώ" ζη- 19 
τήµατα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιµονίας εἶχον πρὸς αὐτὸν, καὶ 
περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὃὁ Παῦλος ζην. ᾽Απορούμεγος 50 

᾽ / [ή 

δὲ ἐγὼ εἰς τὴν περὶ τούτου ζήτησιν, ἔλεγον, εἰ ῥούλοιτο πορεύεσθαι εἰς 
ς ι ον { λ μ 
Ἱερουσαλημ, καἀκεῖ κρίνεσθαι: περὶ τούτων. Τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλε- 9ἱ 

/ - . Ἡ 3 ᾽ ῃ , . Π , 
σαµένου τηρηθηναι αυτὸν εἰς τὴν τοῦ «Σεβαστοῦ διάγνωσι», ἐκέλευσα 

--- οὐδεὶς --- χαρίσασθαι.] Ἠ]ι η] π9α ο χαρί- 
σασθαι, {ο βἱρηΙ/γ “«ρῖνο πρ [Γοτ (τίαὶ] (νν]ο] ν/αβ 
οαἱνα]οηί {ο οοπὀσπιπαίοη απά ἀθαίμς 5ο Ἱπία 
ν. 16. χαρίζεσθαι εἰς ἀπώλειαν) 1 Ὑνου]ά ο«οπιρατε α 
Αἰπιί]ητ 9Π6 1η Οἱσοετο Οταίοπ ῬΡτο Οσ]ῇο, ν. 1. 
Ἠοτο νο Ἠανο α ἀθ]ίοαίθα πιοᾶςε οὗ ορηβητῖηρ Γε6- 
ές Γοτ ννϊσμίησ {ο ἆο α {ανοιγ {ο ιο εν» αἲ ἴα 
ΑΡροβί]ε5 6χρεηςε, απά πιοαπί {ο Ἠπί {ο Ἠΐπα Ὠιαί 
Ἡα Ἰα8 ποί ο ουεγ. ἜΤηε οχρτεβεῖοη ὀύναται, 
Θτοί. οὔβετνος, ΤΘ{6Ι {ο ἰαιο/ωί τὶσ]έ, 45 πηΙΕἩ 38 
{ο 5αΥ, ΄«πο 0Π6 68Η, δαΐυο 1γο.)) 

---- Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι.] Όπ Όνο παίατο απάἆ εκ- 
οπί οῇ Οπς ρτϊν]]οσο ο α Ἐοππαῃ οἰάχεῃ)8 προς 
ηπσ ΠΙΟ Οωβατ ἵπ ΘχίΤΕΠΙΘ 64868, 506 Ῥεο. 3ΥΗ., 
νπογο 1{ 18 βἸλούνη (]αί πο αρροα] ἵπ φπθ8ΙΊΟΠ Ίν8 
α ργίρεσε, Ὑνη]ο] οοι]ά ποί (48 Οτοί, απά Κιίη. 
Ιππασίπε) Πανο Ῥοει αἀἰκα[ίοιρεά Ὦν Ε ορία». 

12. τοῦ συμβουλίου.] Ἔ]ιο πάρεδροι, ΟΙ 48δΕΦΒΟΤΕΒ 
οῇ πα Ῥτοριάεπί, βοπιθί]πς κο πο σύμβουλοι ος 
Όιο Τ ποοάσφπιοπίαη Κῑπσς απά ροποτα]ς πιεπ{οπεἁ 
π Τηπογά. 66 (αβαπὺ. Εχοετο, Απζατ. Ρ. 107. 
-- Καΐσαρα ἐπικέκλησαι»] Ἀοπιο Εά1{ογς πιακα 

Όιο βοπίοποο ἀεείαγαίυε, Βαῖ ναι, Τ ΟΠ, ννοα]κ- 
6η {νο αρ]τιί οὗ (6 ννοτάς, απά ἴἶνο Ἱπίεττορα οι 
9 οοπβτπιοά ὮΥ πο Ἁγτίας απά Ὑ α]μ. 

19. ἀσπασόμενοι τ. Φ.] “το εοπρταϊπ]αίο απά ραγ 
Ὠιοίτ τοβροοίς (ο... Ὦθο 5 Κίπρε κ. 159. 

14. ἀνέθετο τὰ κατὰ Π.] “«τε]αίοά ο οἵτοιπῃ- 
είπησος οῇ Ρα] σᾳ5ο,”. πας το[οντίηρ Τέ ἴο 8 
νοίίοτ ἵνα μς ΝΤ Ένα τὰ κατὰ τὸν Π. Τ ννου]ά 
οοπιρατο ΤΠπογά, Π]. 08. τὰ κατὰ Πλαταίαν. 

15. .-- {ο καταδίκην, Παάμπιοηί, 1.9. οοπάςπῃ- 
ππίίοπ απά ραπ]εμπποπές ας ἵπ 5 Ί]εμα, 1.9. ΛΑ 
αἰσπίβοπίίοι οσουττίηςσ ἵπ Όπο (]αφείσαὶ τίίοτς, 
{γοπι ννηοπα Κλίπ. αἀάποσα βογογα] οχαπιρ]ος. 

16. χαρίζεσθαι --- ἀπώλειαν.] ΛΑ Ὀτίοῇ πιαπποτ ο 
ΘΧΡΓΟΒΕΙΟΠ, ΟΓ νήσο] νο 8οπεο Ἰ, ΄«{ο ρῖνο πρ 
ΔΗΏΥ οπο6 {ο οοπἀσπιπαίσπ απά ἀθείτασίίον (1.9. 
οαρίίαὶ ραπἱκππσπ{) οι οὗ ΓΠανουγ {ο απονογ,” 

90 Ῥεποσα αγ ἆππιπατο αίφασπῃ στα 1ᾶ φοἵ]. αἲῖ- 
ου]18, παπά ἀπώλεια 5 80 π8ες ἴπ Η]εί, ο Βε] απἀ 
Ὀγ. ν. 4]. τοὺς δὲ αἰτίους τῆς ἀπωλείας. Τε 8εηπεθ 
ΟΓ τόπον ἀπολογίας λάβοι 18, “' απᾶά εἨα]] Ἠανε ορ- 
ΡοτίαπΙίγ Γοτ εχου]ραἴπς Ἠπαεε]{”. Της εεπεο 
ΟΓ τόπος Ιπάεεά οΏεη οσςΤ8 ΥΕ] διδόναι, Ὀαῖ νετΥ 
ΤΑΤΕΙΥ νν](Ἡ λαμβάνειν. 

17. ἀναβολὴν µ. ποιησάµενος] ““ ος πο ἀε]αγ.” 
Λη ε]εραπί Ρηταβθ. 3ο Τ]ηησγά. Π. 439, 4. ἄναβο- 
λὴν τοῦ δεινοῦ ἐποιήσατο. 

18. περὶ οὗ.] Τη]8 πιακῖ Ὦε οοπαίταθἁ υνε]ι οὐ ὁ' 
αἰτίαν ἐπέφερον, Ἀπά ὧν ὑπενόουν ἵ Γοτ [ἐκείνων] ἃ 
ὑπεν. 8ο1]. αἰτίαν ὑπενεχθῆναι. Ερθείας πησηί Οκ 
Πῖ νγας α «Ἠατρο ΟΓ βεάΙίοη. ᾿Ἐπιφέρειν αἰτίαν 18 α 
{πεφπεηί ρΏταςα ἵπ {ο Ῥθεί Οτεε]ς υνγίογς, ο0ἵ- 
τοβροπάΐπῃ {ο ἴ]να εγίπιο ἴπ[εγγε οΓ νο Ἠοπιαη οπε5 

19. ζητήματα] “' εαυ]οοίς Γοτ ἀῑεοιβείοι απά 
οοΠίΓΟΥΕΓΕΥ.᾽’ Δεισιδαιμονίας Ἀετο ἀεποίες ποῖ 5η- 
ο... Ρα, α5 να δεί Οοπιπιεηίαίοτς Ἰανθ 

οπ Ίοημ αρτοσά, γεἰσίοπ. Ἰπάεεᾶ, νο ννοτὰ 18 
α]ναγς α9οά ἵπ α ρουά 86Π86 ἵπ Όνο Ν, Ἐ., ας Ιϊ 
οΏίθη 18 ἵπ οδορβας. 

20. ἀποροίμενος --- ζύτησιν.] ἜΤ]ο τούτου Τ ννου]ὰ 
ποί (να 8οπηθ) τοῇοτ, {ο ἴπο φπδείίον αὐοιί ος 
απά Ἠ5 τοβιττοσίίοας Ὀαῖ, Ὁν απ ο)ρεῖς οῇ πρόγ- 
µατος, ἴο ο νο] πιαίίος ἵπ ἀεραία, ο τε]ἱρίοη 
1κο]{, Ἐγ τούτων Ἰαφί ποτ ππάθτγείαπὰ ἐγκλημότων. 
“«Ἠοτο (οὔφοίνος Βετα) σεις ἀῑπεεπιυ]ες 8 
οΏοποο, Υοί οοπυϊοίς πιεί; Εοτ ννἩγ ἀῑὰ Ἶο πο 
κ μν ΔΏ αςουδεά ΡοΓεΟΠ πραϊπαί Ὕν]λοπι ποϊμίπσ 
Ἰπά ΏδεἨ Ῥτονεά Ί Ἐοτ Όνο βαπ1ο ΤΟΠΡΦΟΠ Ενα ο 
νν]]λοά {ο Ἠανο Ἠἶπι τοπιονθά Γοτ τα] {ο Γεγυκα- 
Ίοτη : ---- παπιε]γ, ἴο σγαί[η νε «ειος. 

2]. ἐπικαλ. τηρηθῆναι. Αἲ . ευ, εἷς τό. Ότ 
ἐπικαλ. ππαν ο τοπάστοά “« ππακίπρ Ἰής αρροπ]. 
πμ ήο]ν Ιπο]ηάθα ἴἶνο «οπεο “'οἰαἰπήπς. δι 
σιν, οορπἴοποπα, “ἀοιεγπιπαίοη. Τί ας τος 
6γοῃοθ ἴο νο 6Π86 οσµεο Ἰπνο]νθά ἵῃ αὐτόν. 

--Σεβαστοῦ] Δασπείας, Τηο ΒΙΓΠΑΙΠΕ Ῥογηθ 
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95 τηρεῖσθαι αὐτὸν, ἕως οὗ πέµψω αὐτὸν πρὸς Καΐσαρα. Αγρίππας δὲ 
. ᾽ - ., ε 32 ; Ν Ἀ 4 - 3 [. 3 - 

προς τον ὤηστον ἔφη Πῤουλόμην καὶ αὐτος του ἄνθρωπου ἄκονσαι. 
ς δέ αι ὧν 3 ΄ 3 . 

ο οε υοιο», φησεν, (κουσ αντου. 

 ἨΤῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Αγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ πολ- 
ο , Δ 3 , 3 3 3 ’ , - 

λης φαντασίας, καὶ εἰσελῶογτων εἰς τὸ ἄκροατηριον, σὺν τε τοῖς χιλι- 
’ ᾽ 3 Π ἂν 3 Επ. ᾽ ΕΙ -- , ᾿ , 
αρχοις και αγδράσι τοῖς κατ ἐξοχην οὖσι της πόλεως, καὶ κελεύσαντος 

94 τοῦ Φήστου, ἤχθη ὁ ΙΙαῦλος. κα φησιν ὃ Φῆστος Αγρίππα βασι- 
λ . Δ , ς , δα λ» - η. 9 Γὰ 

εὔ, καὶ πάντες οἳ συµπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, Φεωρεῖτε τοῦτο», περὶ οὗ 
ο. . . - 3 ’ Δ 

πᾶν τὸ πληθος τῶν Ιουδαίων ἐνέτυχόν µοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ 
- ’ - -” - 8 ; 2 

5ὅ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζην αὐτὸν µηκέτι. "᾿Εγὼ δὲ καταλαβόμεγος «5υρτο 3 9. 
χ ληίτα . 36 

δὲ 21. 9 ’ 3 ον ’ Δ 3 ιψ . , Ε) 
μη ΕΝ ασιον ανατον ονυτον πεπραχεγαι, και αντου δὲ τουτοῖι) έπικαλε- 

’ . 3 ο ἃ ; 
96 σαµένου τὸν «Σεβαστὸν, ἔκρινα πέμπειν αὐτόν. Περὶ οὗ ἀσφαλές τι 

΄ ” ΄ 3 3) Ξ δ 4 ’ 2 3 παν κ ο 9 , 

΄ραψαι τῷ Ἰυριῳ ου. εχω ιο προηγαγον αυτον ἐφ Όυμων, καὶ µα- 
- ” }) υ 3 Π - 

λιστα ἐπὶ σοῦ, ῥασιλεῦ ᾽Αγρίππα, ὅπως, τῆς ἀνακρίσεως γενομένης, σχῶ 

οττι γράψαι. ᾿4λογον γάρ µοι δοκεῖ, πέµποντα δέσµιον μὴ καὶ τὰς κατ. 
3 - - 

αυτοῦ αἰτίας σημᾶναι. 

ι «ΧΧγΙ. ᾽αΓΡΙΠΠΑΣ δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη" Ἐπιτρέπεταί σοι 
. - ΄ 

υπὲρ σεαυτοῦὺ λέγειν. 
’ 5 - α ω ω 

Ίοτε ο Ἰἴαυλος απελογεῖτο ἐκτείνας τὴν χεῖρα | 

9 Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ιουδαίων, βασιλεῦ Αγρίππα, ἤγημαι 

ΡΥ αἲ] νο Ἐπιρετοις ΓΓοπι Ο..εατ Οείανίαπας, πο 
Βγεί αβειππεὰ α{. 

23, ἐβουλόμην --- ἀκοῦσαι.] ΔΕΡ. Ἀοαν/σοοπιε 
στοπεῖγ τεπάετς, “«Ι ἀεείτε ἴο Ἠθατ; 7 ἴπε γα]σ. 
απᾶ Ἐταβπι, 6] ννοτρε, “νο]εβαπι.”. Τήπε Ὦγτ. 
απά αἱπιοδί αἲ] οὔπετ Ὑεγείοπς απά Τταηδ]αίίοπς 
τίση1γ τεπάςτ νείίεπα, “΄ Ι οου]ά ννῖςμ.. Ὑεί έΊνετα 
18 ποί, 48 «απποτ. Ιππασίπες, απ ε])]{ρ. ο ἄν : Γοχ, 18 
Ι Ἠανε [1] ο. οη ΤΠπασγά. ἵν. 64, 5. (4. 
απά Τταπε].) τ[θοί5 Τπάἰοαίίνε ατα οβεη Ριί 
{ος Ῥ]αρογίεοίς Ῥαυ]αποίνε; οἱ νυμῖο] Τ Πανο αᾱ- 
ἀπσεάὰ ΠΙΠΠΕΓΟΙΒ εχαπηρ]ε». ἜΤ]ε 5επβθ {Ἰογο[οτθ 
18, “«Τ οου]ά Ἠανε νν]κ]εὰ {ο Ἠανε Ἰεατά Ἠΐπη ΠΙΥ- 
βεΙ{:”' α πιοὰθκί νναγ ο, βαγίπᾳ, “ΙΤ οοι]ά γν]κ]ι {ο 
Ἠεατ Ἠἶπι,. ῬαςἨ α ουτΊοΒΥ Ιπ Αρτίρρα ΊναΒ νοτΥ 
πατατα]. 

20. φαντασίας] “«ροπρ,” αἰπίο; Ποτα]]γ, ἀἱδ- 
Ρίαη. Ο5Ε Όνε ννοτὰ απἀ Ένα 8εη8θ β6γετα] ΕΧΑΠΙ- 
Ρε» ατε αἀάποεά Ὦ} Ώνε ΟοπιπιεπίαίοΓ», 45 Ηὶρ- 
Ροσγαῖ. ποιέειν μηδὲν περιέργως, μηδὲ μετὰ Φαντα- 
σίας. Ἠε]ίοάοτ. φαντασίας τῶν δορυφόρων, καὶ κόμ- 
που τῆς ἄλλης θεραπείας, Νίο] εκποἰγ τορτεβεηί8 
Ότο ϱογί οἱ ροππρ Ἠετο ἹηθαΠί, Τ]ο ννοτὰ 18, ἵπ- 
ἀεεὰ, εηεεερήρ]α Ὀοί]ι οὗ α ροοᾷ απά Ῥαά 8οῃ8ο; 
Ῥιί Όνετο 18 ΠΟ ΓΕΔΒΟΠ ἴο Ἠετο 6αρροβθ να αήεη, 
ννον ϱοπιο (Οοπιπιθη(αίογ”. ᾿Ακροατήριον 8 οκ- 
Ρἰαίπεὰ Γμάρπιεη!-]ιαί{, 5 αµα{ίογίηι 19 οἵεη πβοά 
ἵπ ο [απ Τ εαο]ι ἵνα νο βοηρο, Ἱ ἵ5 α Γ αίίη- 
κ, ΑΑ, Πονανετ, (οτο νναβ πο ἐγίαί, Πέ ε]νου]ά 
γαηετ 6απῃ ἴο ππεαῃ ““ᾱ ρτναίο αχαπηἰηαἶομ 
τουπι,”' νΊνετθ ασσικεὰ ρογροής Ἠπά α Ἠεπτίης Ἰνο- 
{οτε νου Ἠετο οοπηπή θὰ ἴο ῥΡΓίΒοη!, ἜΤοῖς κατ 

ἣν οὖσι ἵ9 [ο ἐξόχοις, 85 ἡ ζωὴ ἡ κατ εὐσίβειαν 

ψι - ᾱ] ἰ . οἵ συµπαρόντες ᾖ. ἄ.] οφ να]επί {ο ξυµπάρι- 
δροι, {οτ Όνετο ης ἓνᾱ. κ μα ο1Υ {ο νο ον. 
λοι ππεπήσπεᾶ καρτα ν. 12, Ὀί οἴ]νοτα; ΠαΠΙΕΙΥ, 

Γπομα ο{ οοηἰἀεταήση παπά (Γἱοπᾶν οὗ νο Ῥτουί- 
πε, {ο νΊνοπι νο Ἰνοννοά νο οοΙΓΙΟΝΥ οῇ σἰνίης 

Όνεπι α ρἶασα ος Όνο Ώθπο]ι, αν ΥΥαἰκ, ενοννη } τὸ 

Γοττίησ {0 7ο056ΡΗ. Απί. χνΙ. 11, 2. 4. τὸν βασιλείον- 
τα νῦν ἡμῶν καὶ σοὶ παρακαθεζόµενον. ΧνΙ]. ὅ, ὃ. 

--- ἐνέτυχόν μοι] “' Ἰανο πιαᾶο ατσεπί αρρ]ἱοα{οη 
{ο πιθ. Ἰε ν/οτὰ ῬτορετΙγ εἰσπίβος 'ἴο α- 
ἀτεςξς οπε’5 561/{ο, Ἰο]ά οοπνεγβο ΥΥ{]1 απΥ οπΠ6 5 
απά Ιέ ἶδ αδαα]]γ ἐπιρέίεα, Ειαί νο ριτροςθ ἶ5 5οπιθ 
τοφιοςί ος Ρείοηπ. Απά ΙΠῖς 18 ΒΟΠΙΘ{ΙΠΙΘΡ, ἃ5 
Ἀθτε, οχρτθεςεἀ ὮΥ α ΡτοροβίΙοἩ, εχ. ϱΓ. ὑπέρ. 3ο 
αἱ5ο ἵπ Ρο]γῦ. 1ν. Τ6. Τπδορήτ, Οατ. 1. 3. Υγικά. 
γη, 21. χνἰ. 28. ἐνέτυχον τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδεήθην αὐτοῦ. 
ῷ6ο ἸΝοίθ οη Ηεὺ. ν. 20. 

20. τῷ Εφ]. Ἠεπάστ, «έ {ο [παιγ] Βουοτοίση, 
Α Πίο οἳ νο ἘΠΙΡΕΓΟΤΕ, οοτγοβροπάίησ ἴο Όνα 
Ἠοππαπ Ποπιῖπις, ννηίο]ι 8 βαἷὰ {ο Ἠανε Ὀθθῃ Τθ- 
Ἰοοίεά αξ Ἱπνίάίους Ὦγ Αιασιδίας απά Γϊρογί8. 
{ Ἰαά αβοτννατάς, Ἠοννενοτ, Όοεῃ α5οά Ὦγ 5ς- 

οθεάἵπρ ΕΠΠρετοτα, (ποιρ]ι Ιηδίαποςς ΟΡ 15 156 80 
οατ]γ α8 5 ατο ν6ΙΥ τατο. 15 Ὀοίπσ οπιρ]ογοά 
π οσπυογδα(ἶοπ ἵ5 ππο]ι Πχοτο (απ 1 1 Ἰαά ος οΙΓ- 
τε ἵπ αΠΥ ρηθ]ίο ντ]άπσ. Τη ἔοτοο οῇ Κέριως, 
ὮΥ νήσο] 1 πιοπης Βονετοείῖση, 18, 1 οοποσἶνο, 6ΟΠ]- 
ππαπ]οπερά Ὦγ Είο Αγιοι, νν]ίο] 19 ἴπκοι κατ 
ἐξοχὴν, ἵο ἀοποίο {ιο Θπρτθπιο Τιοτά. 30 1 απ 
Ἰπδοηρίίοπ [οαπά αἱ Βπαγτηα: Καὶ ὅσα ἐπετύχομεν 
παρὰ τοῦ Κυρίου Καΐσαρος ᾿Αδριανοῦ. 

---- ἀνακρίσεως. {ήν ἆο6ι ποί ἀοποίο α τορ]ατ 
(τία], Ὀμί α Ρτονίους οχαη πα οι ἵπ οτόοτ {ο γαλ 
4 86Π8Ο ο/η [ουπά ἵπ πο Ον Ιήαπς, (Τοπα νο 
(τοι, αἀάποςρ αονοταὶ ΟΧΗΠΙΡΙΟΑΦ: απά βομ]ομη, 
τοίοτ {ο Ἴαγ]οτ οπ Ώοπιοβί]ι. 1. 00. πιά οἶτον ὦ 
Μασο, νΙ, 4. ἄνευ πάσης ἀνακρίσεως καὶ ἐξετάσεως. 

ΧΧΥΊ. Ἱ. ἀπελογεῖτο] ἵη ήν 19 ἱππρ]ος οὕτως, 
ΟΥ λέγων. ᾿Εκτείνας τὴν χεῖρα ἴ9 απἰὰ σγαρ)ιοὸ, βα6]λ 
μοίπρ Ὠνο απο [ου α δοί 6ροσσ]ι. 

2. ἤγημαι ἐμαυτὸν µακάριον, Διο.] Ἠοτο νο Ἰνανο 
α οι] προθεράπενσις (ἱ, ο. ῥρτονίου οοπο(]{α- 
Γοπ), αν νο απο]οπί Ἠλοιοτίοίαης οπ]]ος 18, 4Ο] π8 
νο πα αἲ κν, 5, τοσα οοΠπρητος α. απ λατ 
οοΙΙΙΠΕΠΟΘΠΙΟΠΙ ο απ οτα (ον θε[οτο Όνο ΕΠΑΡΟΤΟΥ 
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εβυρτα 23. 6, 
ΕΜ. 8.58. 
ασε, 8. 15, 
4 25. 18. 
26.4. 
«40. 10, 
Ῥειε, 18, 15. 

γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ Ἰονδαίους ἐδῶν τε καὶ ζητημάτων. 

διὸ δέοµαί σοὺ, μακροθύμως ἀκοῦσαί µου. 

Τὴν μὲν οὖν ῥίωσίν µου τὴν ἐκ νεύτητος, τὴν ἄπ᾿ ἀρχῆς }ενοµένην 4 

ἐν τῷ ἔθνει µου ἐν Ἱεροσολύμοις ἴσασι πάντες οἵ Ἰουδαῖοι, ὑπρογινώ- ὅ 
. , »” 9 (ἐὰ 9έλ - 5! ) ) Ε΄ ΄ 

ἕωα ἆ. ἃ σκοντές µε ἄνωῦεν, (ἐὰν Φέλωσι μαρτυρεῖν,) ὅτι κατὰ τὴν ακριβεστατην 

ΜΙοΙ. ”. 90 

᾿αἴρεσιν τῆς ἡμετέρας Θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος. " Καὶ νῦν ἐπ ἑλ- ϐ 

πίδι τῆς πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 

ἕστηκα κφινόµενος, εἰς Ἡν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ γύκτα καὶ Ἰ 

ευρτα οί. 1.51. ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι" περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι, 
χ Ῥαρτα 8. ὃ. 

ῤ . αἃ ς . - 3 

αν]. 3.4. ῥᾳσιλευ ἀγρίππα, υπό τῶν Ιουδαίων. 
1 Οος. 15. 9. 
θα]. 1. 13. 
1 Τπι. 1. 13. 

Μακίπιας, ὮΥ Αρα]οίας, «έ ἀταία]οτ απδά παλ! οο- 
Ρία οί [ιομ]ίας, {ο ο πάΐσα, ουΜἱᾳῖ{, ρατραπά αριά 
Ἱππροτίίο ΡΠ]οδορηία, οί Ρτοβαπάἱ πιεί... Απά 

ο. Ἠλοίς. οοΠΙρατ6Φ Τιοπα]ας. Οταί. ρ. 220. ᾿Εγὼ δὲ 
ἐμαυτὸν εὐδαίμονα ὑπολαμβάνω, ὅτι σε κηρύττειν ἔλαχον 
οἱ ἐμοὶ λόγοι. 

3. γνώστην] {οτ ἐπιστάμενον ΟΥ εἶδότα, Ὑνής]ι ατε, 
Ιπάεοά, [οαπά Ιπ 8οποθ ΜΒ, Ῥαί ατα ΡΙ0856Β. 
Τ]ιο Οοπιπιοηίαίοτς τορατά γνώστην ὄντα σε 38 Λο- 
οιιςα{Ίνος αὐφο]ηία, οῇ νο] Ώου αἀάπσο οχαπ]- 
165. 96ο αἱδο Ἠ]δπι. οπ Επτίρ. Ηετας]. 090. Τι 

15 Ἠον/ενογ αξ ννε]] {ο αοσοοιπί Γοτ μαι οἩ ἴθ 
Ργἰποαίρ]ο οἳ απαεο[α]οπ. ὮΥ ο ἔθη ατο πχεαπί 
Όιε ἐποιζ(μίοα, {αι0δ, παπά γἱΐος ο νο εν; απά ὮΥ 
ενα ζητήματα, ελα (μεδίίοπις, ννΠΙσ] αΓο86 ΠΡΟΠ {πα 
ἠπιεγργείαἶοπι ΟΓ {1οβθ Ια195, ἃνο. ἜΤ]αί 19 οοπῃ- 
Ἠπιοπέ νναβ πο απππεγίεά Ίαν Όεεῃ 5πονίπ αἲ 
ατρο Ὁγ Τ,ατάποτ, 
πάρα ραιοπί]γ.”. 266 κχῖν. 4. Τι 

15 Ἱαάἱοίοιε]γ οὔβοτνεά ὮΥ 0Ἠτγκοβί. επαί Ίο αγ 
δέοµαί σου μακροθύµως ἀκοῦσαί µου, 8ἱΠ6θ Ἰδ 8 
ροΐπσ {ο μοι: ος /πιδεί{, (ννΠΙο]ι 5 αἱνίαγς ἵπ- 
νἰάἹοις), απά νναδ αὐοιί ἴο ἀε]ίνετ α βοπιεν]λαί 
Ίοησ 8ροεθοῃ. 

4. ιωσυ] «πποάο ος 1{6.”. Α ννοτὰ οσουττίησ 
πον/ηοτο οἶκο Ρι{ ἵπ να Ῥτείασο {ο Γος]15.: διὰ 
τῆς ἐννόμου ιώσεως. απά 1π Ῥς. 98. θ. ΞΥΠΙΠΗ. 

ὔ. θρησκείας] γο(ἱσίοπ, 38 ἵπ ἆαπιθ Ἱ. 21. Τ]ηο 
ποτά, Ἰ]κο ὀεισιδαιμονία, Να8, Ἠονήενοτ, α5εὰ ὮΥ 
Όιε (]αδεῖσα] ννγ]ίογς {ο ἀεποίο φρεγκἶο. 

6. ἐπ) ἐλπίδι --- τοῦ Θεοῦ.] Οοπιπιοπίαίογβ αΓθ 
ποί αστοεὰ οἩ ναί ἵ8 πιεπη{ ὮΥ ἐλπίδι. ΟἨτγφοεί, 
απά πποξί οῇ Όνο οατ]ογ πιοάεγπ ϱοπιππθηία{ους 1Ἡ- 
ἀθγείαπα {/ιο Ίιορο οί ἴιο γοκηγγεοίίοπ ο) ἴἶιε ἄεαα. 
90 48ο (τος., Παπαπιοπά, ἨΠὌγ, Ῥεατος, Ὠοςτ., 
ΊΝουνο., παπά οίμθγς, νο αρροα] ἴο Λοῖς χχ[ῇ, 6, 
χχὶν. 15. Είπα πιοξί αἲ] ἴ]νο Ἰαΐοτ Οοπηπηθη(α{ογΒ, 
45 Μιο]αο]ἰς, Ἰη/ακοῦ, Καῑη., ἃο., Οπκ 5 το- 
ϱατοὰ υ ν.Τ. απά οχρ]αῖη ἵέ οῇ νο Ίνορο οὗ ενα 
Μεκκία)ι, ΝΗ(Όγ, Ιπάσσά, αἰτοπΙοΙΒΙγ ϱΠΟΟΙΗ- 
(οτε λίς Ἱπίοτργοίαίονς Ὀπί πο, Τ οοποθίνο, 5.0- 
οοβκβι]]γ. ΑΙ Ἰοαςί επ] οπηπποί ὃο παπί οχο]η- 
αἰνο]ν ; Γου, α5 Μτ, Θοοίί βαγς, “Τί 18 οργίαἶη ναί 
νο ργοπηΐεο οὗ α Ποάσσπιοτ γνας πο πιοδί ΡΓΟΠΙ- 
ἱποπί ρατί ο) Όλο τονο]αίίοη πιπάο υπίο ΑΡταβαπα, 
Ίκαας, απά κ ασοῦ, απά νο σταιιὰ καῦ]οοί οὗ Ρρτορῃθ- 
ου Ν]ο ιο ἀοοίτίπο ο) νο γρκηγγεσίο ΥΝΝ8Β 
ποί 8ο ϱη]]1γ τονοα]οὰ ἵπ ο Ο.Τ, ας ἵπ νο Νονν. 
«Της νο τορττοοτίοη ο) /οδης (οοπίπα ος Ἠθ) 
ἀαπιοπβίταίοά ναί Ἠνο ννας ἴἶνο ρτοπηίδοά Μοφείαμ, 

πἱηεί αἲ] Όνο απυο]σονίησ ον; απά ἴ]νο ἆοο- 
ἔιπο οὗ ο τοβαττοσίοῃ, αραϊηκίε ο βαάάπσσος, 
Τ]ιο Ιατίο ννογο πε ἰραίεὰ {ο ροτεεςίο {πο Άροθ- 

) 4 ΄ .] Τέ; ἄπιστον κρίνεται παρ 

ὑμῖν, εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρε; 3᾿Εγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς 9 

1168, {οτ “΄ ρτοπο]μίπςσ ἔπτουρ] ζεις ἴἶνο τεξήτγες- 
Πομ οἳ πε ἀεαά :”” (1ν. 1 --- 5. κκ. ϐ ---- 10.) να 
{οτπηος, {οτ Ργεαςἡίπῃ να Υ6Γγ ΡεΓςοη ΥΥΊοπη νεγ 
Ἠαά οταοῖΠεά, α5 νο Μεοφείαι, αιιά ας τῖεεπ απάἀ 
ἑοχα]ίθά {ο Ὀδ α Ῥτίπορ απά Βανίουτ. εί Όνο 
νοἰο παίοπ εχρεοίοὰ α Μερείαι; απά αἲ], εκ- 
οαορί νο Ῥαάάπσςςς, Ρτο[εβεεά {ο Ὀε]ίουο ιο ἆοο- 
(τίπο ο) ια τεκιττεοίίοηῦ. ΤΠ σεποτα], αἲ] Ὠναῖ το- 
πηαϊπεὰ οῇ νε ἔννε]νε ἰτῖοςς, νηετευετ ἀἱερεγεεά, 
Ἱορθά {ος πα αοεοπηρ]θηπιεπί οἳ νο ῥρτοπιίεθ 
οοπορτηῖηρ πα ἈΤεκειαἩ, απά α τεΣυττεοίοἨ ἴο 
οίεγηα] 1ο Οιγουση Ἠἶπα. Τί πιαν ὃε πἀάεὰ, Όνας 
Όποισί νο ρτϊποῖραὶ πιεαπίησ Οἱ ἐλπίδι πιεί 6 
Όιο ρτοπηί5θ οῇ νε Μεεκίαλ, γεῖ Ὠναί ὑπε[μάεά νε 
Ρτοπιίθε οἱ ο γεκαγγεοίίοηπ οἱ {ιε ἀεαά Ὦγ ΗΙ8 
ΠΘΠΠ5, 5 1έ ννας Ῥτονεά {ο Ἠανε Ῥδεμ Γα]Η]1εά ἵπ 
ᾗσεις Ολγίίς τἰείης ΓΓοια Όινο ρτανε: απά 45 Ηίς 
τοβιττθς(ίοῦ Ἠνα8 {η Ρ]εάρο απά ΡγοοΓ οΓ ουσ ούνη, 
Ι πιαγ Ίθτο Ῥο αἁπιίεά 48 α δεεσπάαγη 8ΕΠΒΟ ; 
ο5ροοΙα]]γ είπες Βὲ. Ρα] αάάς Ἠετε ( αἱ κκὴ]. 4. 
περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων. 

τ. ἑωδεκάφυλον. Α ρετρηταςῖς Γογ “' Όνο ᾖονν- 
18] πα Πο, αἲ Ίο] δωὺ. ἔθνος» ἵ Ὑνου]ά οοπι- 
Ραγο τὸ 'Ελληνικὸν ἵπ Τηασγά. 

8. τί; ἄπιστον ---- ἐγείρει 5] ' ναί ! ἶς 1 οοηεἰά- 
εγοά ὮΥ γοι α5 α ἐμ]ης ἱποτοάίρ]α, μαι (οά ἶ5 {ο 
ταίςο {πο ἀεαά 1”. Τ]ε οἰάςτ ( οπιπηθη{α{οτς αλκα 
νο τί Γοτ διὰ τί, το Βαί νο ρμποιααίίοη τί 
({οαπά ἵπ ἴἶνο (γεοὶκ Ῥο]λο]ίακί5], Ίας Όδεῃ πἀορί- 
οἆ Ὦγ πα ῶδδί Οοπιππεπίαίογα (ποπ Έετα, ἀονη- 
μονής απά τίσμγ ; εἶπος 195 {αγ πιοτο ερἰγτεά, 
παπά αστοεπῦ]ο ἴἵο Ῥαυ]”ς βίγ]ο. ἈΞεε Ῥοπι. . 9. 
γἱ. 10. ἜΤ]ο εἰ πιαγ ὢο τοπάετοά εἰφιίάεπι, "1 
[μς ἵά ης οπ8ε]:”) α 8οπ8ο οΏεη Γουπά Ὀουῦι ἵῃ 
Όνο ϱ]αφεῖσαὶ απά ο Βοτίρίιτα) ντος. Ἔ]ο 
[οτοςθ ο νο ατραπποπί ἵς Οἠής: “«Ύοι κΗ] πο 
46ΠΥ ναί αοἆ οπη ταῖςο {η ἀθπᾶς κ ν ἴποῃ ἀεπγ 
Οιαξ δεις οππ Ἠπνο δεν ταῖρεά, απά ἴνας ὃθ 
Ρτονοά {ο ὃς (πο Μεεείαμ.” 

9. ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοία, ἃο.] Τὶνο ἱταπείίοῃ 8 
αὐταρί, απά νο σοπποχίοη ἀἱδρυίσοά. ο 5εη9ο 
86θΠΗς {ο ϱο μΐς: “ Απά τοπθη Θες, πονδονετ ρο08- 
νο γοι πιαγ ὃς ἵπ γοιτ ορίπίοη, απά Ἠοννθνοτ 
Υου παν αοί ποσοτόῖπᾳ ἴο Όνο ἀῑοίαίες οὗ γοιτ 
οοηβοΐσησς, νο ππαν 6 Πακίακοπῃ, απά γοῦτ οοῃ- 
βοΐοποο ἀθοθίνεά, ἤ, Γον Ἱπείπησο, Ονομα] ντι 
ΠΙΥΒΟΙΓ (1. ο. ἵνας 5ο) ρετειαάσς), Ον Τ ουσ]ηῖ,” 
ἃο, η ἐμαυτῷ ἔδοξα ἴνετο 8 απ Ιάΐοπα, (οοπβπος, 
Ἠούνονοτ, {ο ἴἶνο ὁ] Ρ6Γ8ΟΠ, απά αἱπιοεί ανναγθ 
νο Ῥγεκοπέ ἴοη5ο) ΟΕ νν]ήο] ππαπν οχαπηρ]ες ατο 
αάάπσος Ὦγ ἨλείΒ. δεῖν ---- πρᾶξαι. Τ]ε ΡΏΓαβοοΙο- 
εν ἴ Ἰάοπια σα] (ο νήσο] ΠπΑΠΥ οχαπηρ]ες ατα 

4 μοοά Ὦ}γ Ἠεί5.) απά πιαγ ὃς τοπάετεά, “' ναί 

ο ... 
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.”” 3 .. .« --Ἂ η 

ΙΟ τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ ΛΝοζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι. 7 ὃ κα 

5Ε6 

ν γ Βαρτα 8. 8. 

ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις' καὶ πολλοὺς τῶν ἁγίων ἐγὼ φυλακαῖς κατ- 
΄ .) ) -» εν) , ευ. , ’ ώ 3 ΄ 

έκλεισα, τὴν παρα τῶν ἀἄρχιερέων ἐξουσίαν λαῤων ᾽ ἀναιρουμέγων τε 

11 αὐτῶν κατήνεγκα Ψῆφον. 

τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον ῥλασφημεῖν 

Καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις 

περισσῶς τε ἐμμαιγόμενος 
3 - Ν . ’ 219 τ 

19 αὐτοῖς, ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔζω πόλεις. " Ἐν οἷς καὶ πορευόµενος αθειθ 
ω ες ω 3 3 ο] - - 2 

εἰς τὴν «αμασκό» µετ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ ΤΩΝ  αρχιδ- 

13 ρέων,  ἡμέρας µέσης κατὰ τὴν Οδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ «530149.8. 

τὴν λαμπρότητα τοῦ ἠλίου, περιλάµψαν µε φῶς καὶ τοὺς οὖν ἐμο 

14 πορευοµένους. 
’ ᾽ ’ ς . 3 ᾽ . μ., 

Πάντων δὲ καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, ἤκουσα 

φωνὴν λαλοῦσαν πρός µε, καὶ λέγουσαν τῇ Εβρωαϊΐδι διαλέκτῳ' «Σαοὺλ, 

16 Σαοὺλ, τἑ µε διώκεις; σκληρὀν σοι πρὸς κέντρα λακτίειν. Εγὼ δὲ 
νο . 3 ’ . ς α 5 2 ’ 3 » υ 

εἶπον Τίς εἰ, κύριε; ὁ δὲ εἶπεν. Εγώ εἰμι Ιησοῦς ὃν οὐ διώκεις. 

16 ἀλλὰ ἆ, άστηθι, καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου" εἰς τοῦτο γὰρ ὠφύθην 
ς ΄ ’ τ 5 τ 3 

σοι, προχειρἰσασθαί σε υπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδες ὧν τε ὀφθή- 

ΤΙ ννας Ρουπά, 1π ΠΙάΠΥ ΊαΥ5, ίο ΟΡΡΟΞΘ {1ο ἆοςο- 
είπε οἱ ὀεφας. 

10. τῶν ἁγίων] “΄ ἄνε (τὶκίαπς.” Τη6 παππο {θ 
ἀϊκεῖρ]ος πει Όοτο απποης {οπιδείυεδ. ᾿Αναιρου- 
µένων αὐτῶν. Τ]ε 86η5ε ἶ5, '΄ νηεῃ {Ἠ6Υ Ίνετο Ὀθ- 
ἵησ ραί {ο ἀεαίμ [ος ἐτία] ννας, ἰξ 56είη5, εηυῖν 
αἱεπί ἴο εχθοιΏοῃ. ΤΠ 9 ποῖ ΠΕΟΘΦΦΑΤΥ, (νι 
πιαηΥ τεσεπί Οοπιπιεηίαίοίβ), ἴο 5ιρρο5ο [5 
5Ρροκθεη τὴ τε[ετεπος {ο Βίορ]ιεπ ΟΠΙΥ, παπά οοἩ- 
εεφιεπ![γ α Βπείοτίσα] οτ Οταϊοτίσα] απιρ{ἐβεαίίοπι ; 
οτ νοισί πο οίπετ εχεοιίίου Ριί θἱερμεπ’5 ἷ8 
γεεογάρά ἵπ πα Ν. Τ., Υεί (α5 Ὠοάτ., Ηαδκε]αατ, 
απά Ηείπτ. Ἠπνο ϱΠον/Π}, ἴπθτε 15 ΓΘάδοΟΠ {ο {Ππίπκ 
Όιναί πιαπγ ἀῑά οσοι; ο ΠΙΟ Ώνετε ατε αἱ 1εαδί 
αἰ]ωκίοπ.. 3εο ΥΠ. ]. Γκ. 9]. αχΙ. 4. Κατήνεγκα 
φῆφον ἵς (48 ιο Ὀεςδί Οοπηπηεηίαίοτβ αἴθ αργοθς) 
το Ό6 ἴπκεπ, πο ἵπ 18 ΓΗ 8επ5ο ({οτ Ρα] ννας ποῖ 
α πιεπηΘετ οἱ {πα Βαπ]ιεάτίπη), Ὀαέ ππείαρ]ιογία({η, 
ος εοπφεπέἵπσ {ο απά κ τλάφι. οῇ ναί ννα5 ἀἆοπο. 
Ο60 ες εχαπηρ]ος ατε αἀάποεὰ ὮΥ Όινα ϱοπηπιθηία- 
(οτς {τοιη ἶνε Ο]αφείσαἰ νγίτετΒ. 

11. κατὰ πάσας τὰς συν.] Τηΐ5 15 πιεπίίοπεά 48 
υείπσ {πε ρίασε ννΊετε νε ραπΙ5ηπιθηί Ὕνας Ιηβ]οί- 
οᾱ,. Πολλάκις τιμωρῶν εἰοι]ά Ῥο τοπάοτεὰ “« ΡΥ 
οἰναβίκίησ νοιι οοπίπαα]]γ. Ἑλασφημεῖν, ἵ. 6. 
Ενα παπιο οἱ ϱἨγ]ε, απά Εἶναβ {ο ααπάοη ια (Ἠγίβ- 
απ τεµσίοη απά αροβίαἠπε. Τ]αί (118 να {επι 
ἀοποα, νο Ίεπτῃ {Τοπ 8 ραββασο απά Ρ]π. Ερὶε!. 
ΧΙ, 91. οἴιεὰ Ὦγ ἀτοί. Απά ναί 1 να ϱΕ]] πιοτθ 
Ρτασκεά α[Ἰεγιραγάς, Ὑο Επά {οιη Εκεὺ. Η. Ε, 
υί, 54, απά α Ηοπι!]γ οἳ Ηἱρροίγίις ο(οὰ ὮΥ Ρτὶ- 
σσυβ. 
. ν αὐτοὺς ἠνάγκ. βλασφημεῖν.] Τ]ο Ο)τίς- 

απ μον ννοτο οφ  απά ή ο απογννατάς, 
σοπιρε]]εὰ Ὦγ {στιατε {ο ΡτΟΠΟ ΥΠΟ οθγίπίη ΓΟΓΠΙΒ 
οχργεµαίνο ος αὔικε οὗ εδ, απά οοΠβεμεΠΙ]γ 
αὐαπάσπππεπί οἱ Ἠΐα τε]ρίοπ; 5 πρρθαΓβ [ΤΟΠΙ 
ΡΙίπγ)α Βρίνε, κ, 0. Ἐικοὺ. Ηΐνε, Ἠοσ]. νἱ. 34. 
απά οὔνοτ --.. - οἶισοά ἵπ Ώεσεῃα. Θγπορ. Τη 
μπα, Ἰονενοτ, Ὀαί α γορθ/ήοη οὗ Ότο απο οτυε]- 
Ὁ Όναῖ Ἰιὴ Όνεεῃ οκχοτεἰκεὰ ὮΥ νο Ηεα γερμ (ονν- 
αγά Όνε «ενα, ἵνα βλασφημήσωσι τὸν νοµοθέτην, ἣ 
αν ιά τι τῶν ἀσυνήθων, 8 54γ8 ὀοφορ]ας Βε]]. Π. 

, 10. 
-περισσῶς ἠμμαινόμενοςἸ ΛΑ νοτγ κίτοηᾳ οχρτοκ- 

ίση, λοί πιαΥ οο ν πάσιοά έαππά Ἰνοίπρ οχοσεά- 
μνοῖν ηαίαες αραπί Όνοπη.”” "Εμμαίνεσθαι {9 νοτγ 

Υοι.. 1 ὃ 

16: Υ6ί ἴί 15 {οτπιεά τεσι]ατ]γ Γτοπι ἐμμανής. Ες 
τὰς ἔξω πόλεις, "'ἴο {οτείση οἶμθς;) τε[οιτίησ {ο 
Ώαπιαδοις, {οισ]ῃ ποί, α5 νο ΠΠΥ Ἱπιασίπε, ἴο 
Ώαπηπαδοι8 οΠΙΥ. 

19. ἡμέρας μέσης.] Φις. ἐπί. ἜΤ]αί ιο Αίοβ 
ηδεά (5 εχρΓεβδίοη οοσαδίοπαἰ1ν ({ποισ ππογθ 
ΓγθφθΠΙΊΥ μέσον ἡμέρας, ΟΓ µεσούσης) 15 Ῥτονεὰ ὮΥ 
Αὐτθκδε]. ἵπ Ἰοο. ΟΠ {Πί5 νεα, απά 4 ἴο Υ. 10. 
56ο Νοίε οἨ 1κ. ὄὅ. 5εᾳᾳ. 

160. ἀνάστηθι.] ἈΝαππε]γ, α5 τοαᾷγ {ο εχεοι{θ ΠΙΥ 
πιαπάαἴρα. 

---προχειρίσασθαι.] Ῥιῦ. εἰς τό. Προχειρ. ιΡΠΙβεΘ 
{ο δε{εοί, παπά, ὉΥ Ἱπαρ]σσίίομ, {ο αρρο]ιηί. 

---ὑπηρέτην.] 3ϊπος ἃ Ρ6Ι5ΟΠ οπηποί ο δαϊᾷ {ο 
Ῥο α πιπίςίεν ο{ Ὕν]ναί Ἰχο Ίνα 5οοπ, Ὀνουσ] Ἐς πια 
ο α ιοΐποςς, ΝΤατ]., νΏι Όιε Υ α]σαίο Τταπε]αίος, 
βαρος ἃ ΟΟΠΙΠΙΗ 4ΠΘΓ ὑπηρέτην. Γλα οοπιπηα, 
ὀν/6ΥεΤ, ἶ5 ποί απ{ίο οββδοη/1αἱ {ο 9 8οη585 Γοτ 

Πί νι] οΠΙΥ Ὦε πεοθΣδατΥ {ο Κοερ ὑπηρέτ. ἀῑείϊηοί 
{τοπ ὦν τε εἶδεςι. ΊΛΝαγ, 35 εἶναι πιαδί ο απάθεκίοοά 
Ῥοί]Ἡ αἱ ὑπηρ. απά μάρτυρα, ἃο., Ρτορτῖοίγ τεφιίτοῬ 
Οναί Ἴχετε ελοι]ά ο πο οοΠΠΠΊα, "Ὑπηρέτην Ἰημβί 
νο {ακεῃ, ὮΥ υἱτίας οῇ νο οοπίοχί, ἴο ΠΊΘΔΠ ' ΠΙΥ 
πηη]κίοτ,”. 9ο ἴπ Ἠοιῃ, χν. 10. αι], αἀνετήμα, 
18 1{ 566ΙΗΑ, {ο ή νοτγ οἰτοιμηδίαησς, 90Υ8 Τί νναβ 
ἀοπε εἷς τὸ εἶναι µε λειτουργὸν ᾿Ιησοῦ Χ. εἰς νὰ ἔθνη. 

Τ]ιο οοπβίγασ {οι 18 γαίηογ 
απαβαα]ς Ὀαξ πο 51ο] 48 {ο ποσὰ πο εση/εςίγεν 
οὗ Οαμια[ίο απά ΜαϊΚΙ. Ἔλο Πτοί ὧν ἵ8 {0Υ ἐκείνων 
ἄ. (866 αχ, 10): απά ιο κοσοπὰ ὧν ΠΟΥ ἐκείνων 
ο πτή ᾱ. ᾿Οφθήσομαι 4968 πιοί ΠΠΟΛΏ γοπείαλο εἰδί, 
35 Μογ.. Ἠοβοππῃ., βοΠ]ος,, απά Κπῑπ, 1ΡΡοΡΘ. 
Νου 18 {16ο ΑΠΥ ΤΟΊΒΟΠ {0 αππάση πο ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
ἱπίοτργοίπίίοῃ, “« Τ ονα] νο λος, οτ τουσα]οά ς 
{, ο. γη] τενοα] πιγκο]ῇ {ο νου (56ο ἴμα, χκκ. 9) 
νηίο ππαγ Όο υπόσγείους 1, οἱ νο ρογκοπαί! αγ- 
Άεαγαποε οὗ Ομίκί {ο αἱ: 3. ο) νο γουρ/α (σπα 
ννήοἷν ννοτο νοισηκα[οὰ το πα, ήν νίονν Τ βηά 
βπρροτίοά ὮΥ (ἶνο αγογίγ οἱ νο οπγποςῦ Τηήο]ο, 
ἵπ Πν Ἀροσίπιοῃ Νον, οπή, ἵπ Ν. Τ, ϱ. 8, Νεο 
Ίο αον/ς ναί νο ϱοποτα] ϱοπκο ἵν, “ οογΗ πα 41389 
οἳ υἱά{κί οἳ εδ [πιο Οἱ πποπρταπ{ο ᾖ) ΠπΟπΗ- 
πρ (νο αγ) “οί αοσάη ἵπ απ ἶις δή νάσνου,”' 
(1, 6, οοπαρίοιοπάμπα πο γα να) οἱ οστά απ) 
Ίππι γ]άἰκή ' (ἱ, ο, ἵπ απίθανο ΕΡί οοΠΒΡΙΟΙΕΗ 
ἀ πα Ίαπα ρολ) 

τη 

--ὦν τε εἶδες --- σοι. 
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σοµαί σοι, ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν, εἲς οὓς νῦν 11 
3 . ο 2 μα» 3 . 3 - - . ε) . ΄ 

.σε αποστέλλω, ᾿ ἀγοῖξαι ὀφώαλμους αὐτων, του ἐπιστρέψαι απὀ σκότους 18 
3 δ- 9 κ ος ’ - - 9 ᾽ . - - | 3 

εἰς φως καὶ της ἐξουσίας τοῦ «Σατανά ἐπὶ τὸν Θεον, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις, πίστει τῇ εἰς ἐμέ. 

Ὄδεν, ῥασιλεῦ ᾽γρίππα, οὔκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὁπτασίᾳ 19 
ο Βυρτα 9. 20, 
29.4 19. 14. 
40. 17,91. 
Φπαιι. ὃ. 8. 

ἆ Βάρτα 2]. 90, 

2}. ” - -” - 

Σαλλὰ τοῖς ἐν «αμασκῷ πρῶτον καὶ Ἱεροσολύμοις, εἲς πᾶσάν τε τὴν 50 
. 3 ” ΄ 2 ’ - 

χώραν τῆς Ιουδαίας καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ἀπήγγελλον μετανοεῖν, καὶ ἐπι- 
’ 9 . . ». - 2, ’ 4σ - 

στρέφειν ἐπὶ τὸν Θεὸν, ἄξια τῆς µετανοίας ἔργα πράσσοντας. “'Ἔνεκα 5ἱ 
3 -- ’ - . - 

τούτων µε οἱ Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν τῷ Ἱἱερῷ, ἐπειρῶντο διαχειρί- 

σασθαι. ἈΕπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ, ἄχρι τῆς ἡμέρας 39 

ταύτης ἕστηκα μµαρτυρόµενος μικρῷ τε καὶ µεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων 
ο ΒαΡτα ν. 18. 
1 Οος, 15. 20. 
Οο1. 1. 18. 
Ἡον. ]. δ. 
Ίυκε 2. 89. 

ὧν τε οἳ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ ΠΜωῦσῆς, 

αγγέλλειν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἔὔθνεσι. 

5 εἰ 99 
᾽ 4 -- . 3 -” ος .᾿ ’ - - . 

παύητος ὁ ἊἌριστος, εἰ πρωτος ἐξ ἄναστασεως γεκρὠὼν φὼς μέλλει κατ- 
. 3 - 3 . 

Γαὔτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου, 34 

ὁ Φῆστος µεγάλη τῇ φωνῃ ἔφη" Μαΐνη, Παῦλε' τὰ πολλά σε γράµ- 
µατα εἲς µανίαν περιτρέπει / 

{1ομη 18. 20. 

Ὁ δέ Οὔ μµαίνομαί, φησι, κράτιστε 56 

Φῆστε, ἆλλ᾽ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι. ἵ ̓ Ἐπί- 56 
᾿ . ’ ες η) ᾽ ϱ. 9. ” ΄ 

σταται γαρ περὶ τούτων ο βασιλευς, προς ον καὶ παρῥησιαζόμενος 
- ’ ᾽ ’ 3 Σς, 3 ’ 

λαλῶ  λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τι τούτων οὐ πείθομαι οὐδέν. οὐ γάρ 
, - ω.) .. 

ἐστιν ἐν γωνία πεπραγµένον τοῦτο. πιστεύεις, βασιλεῦ ᾽Αγρίππα, τοῖς 31 

17. ἐζαιρούμενος.] Τ]ε οἰάετ Οοπιπιεηία{οτς εχ- 
Ρ]αΐπ (πίς “« ἀεμνετίπρ {Γοπη, ας Υ. 94: χ. 11 
χχΗι. 2τ. (αἱαι. 1. Τ. Βαί Ὠιαί εἰρπίβοαίίοη 18 
βοαΓςος]Υ ρογπιἑ{οὰ ὮΥ πο οοπίοχέ, απἀ, {οτο[οτε, 
πιοβί ΟΓ να Ἰαΐετ Τη{ετρτείθτ» τιση{]γ εχρ]αίῃ Πέ 
««ᾳποοβῖης,. βεραταί(ἶπρ Γογ πιγβεΙ{:”” α εἰσπίῇ- 
οαπίίοη οσουττίης ἵπ Ὠδυ{. χακί]. ὃ. δοῦ. αχχνΙ. 21: 
χιχ. 7. απά οὔεῃ ἵπ ία Ο]αβείσα] ντε. Της 
8 Υ6ΤΥ αμ]ίαρ]ο {ο ἴπο οοπίοχίέ; Γοτ πας 1 ννου]ά 
νο α  ηνα τι/οἰαΐπσ ΟΓ ἴἶιο 86Η566 αἲ προχειρίσα- 
σθαί σε ὑπηρέτην. Απά 1 ἶ5 οοπβτπιεὰ ὮΥ ναί γνας 
καἱά ὮΥ οι Τ,οτά {ο ΑΠαΠΙΒ: σκεῦος ἐκλογῆς µοι 
ἐστὶν οὗτος τοῦ βαστάσαι, ο. 

--- εἰς οὔὕς.] Τ]8 πιαγ Ὀο απἀοτείοοά Ῥοί]ι οὗ ἴ]ια 
ᾖοννς απ ελα (ομ]ες: (λοασ] χο ννοτάς Ὑν]ήο]ι 
{ο]]ονν ατο πποτο αρρ]ιοσυ]ο {ο ἴἶιο ἰαίέεν; νο] 
Ἱπίοτρτείαίϊοη 19 οοπβτπιοά ὮΥ νο ποτά νυν 
ἀποστ.; {οι Τί αρροατς Οιαί Ῥαυ] ννας, Γοτ ΠΙΠΠΥ 
οατς ο{ πα οατ]]οτ ρατί οῇ Ἰής παἰηΙκίτΥ, επιρ]ογοά 

1 Ἡοεαίμεῃ σουηίτίο5, 6ο (π]. Ἱ. 17 5θφᾳ. 
18. πίστει τῃ εἰς ἐμέ.] ἜΤ]ε οἱάετ Οοπιπιθη{α{οτΒ 

(ππ]ς]οἆ ον Όλο να, ἵπ σοποτα] οοηρίταθ (ηθςο 
νογάς νν](ἷι ἡγιασμένοις. 116 Ὀεεί ο{ ιο Ἰαΐοτ Εκ- 
Ροβί{οςς, Ἠοννθνοτ, Ἠανθ 86θη (ναί (Π6Υ πηαςέ ὃς 
{ακεν νὰ λαβεῖν. Απά Ον ἵ οοπβῄτιπεά Ὁγ νο 
Ῥοβομίίο Ἀντ. ΥοΓβίοΠ, 80 αἶδο 6Υεῃπ Έετα απ 
αἰνίης ν ΠΟΠ 96ο, 6ο αἱκσο Βρ. Βι]] Εκαπιεπ 
ΟεπεΙγα ν. 12. Τ ηανο τεπιονοά ἴ]νο οοπηπηα αΏοτ 
ἁμαρτιῶν Ὀδοπαβδθ (45 Βρ. Βι]] Ίαν απο ννπ) λαβεῖν 
ἄφεσιν ἆμαρ. Ἀπά λαβεῖν κλῆρον ἐ. τ. ἡγ. Ροῖηί ου! {6 
ἔιοο Ώ6πεΒΙΑ [γοπι Οσὰ εντουρ]ι Ο]εί, ννμ]ο]ι ἆ6- 
ποίθ νν]ιαί 19 εἱκαυν]οτο οαἱ]οά Ὀοδίπα “ αεβοά Υ 
Ταν.) 

22. οὐδὲν ἐκτὸς ---- γίνεσθαι.] «Οοπαίτ. λέγων οὐδὲν 
ἐκτὸς [ἐκείνων] ἃ οἱ προφ. ἐλ. µελλόντων [Γοτ μέλλον- 
τα] γίνεσθαι. ἜΤ]νο µελλόντων ἵ8 ἀταννη ἵο μέλλοντα 
ὮΥ ἷς ὧν. 1 ηανο, ΓΟΥ µαρτυρούµενος, θά1ῖεὰ µαρ- 
γυρόµενος, ΝΝΗΙ ΠΙΠΏΥ Μᾶς, κ. Εδά., απά οᾱῖ- 
ἴοΓ8; 48 αἱδο αρτοσαΡ]γ {ο νο π8αρο οΓ νε Ν. ΤΈ., 

ἵῃ ν/η]ο] (8 πμ ον ο ά. Ἰα8 αἰ- 
ν/αγς ἃ Ῥαφσίυε, ἄπά µαρτύρεσθαι ἃ 4εροπεπί 86ΠΗ96. 
Απά 5ο αἱδο ἵπ {πε Ολαροίσα] ντ]ίετς, α5 Τμαςγάἀ. 
γι. 50, 

29. εἰ παθητὸς, ὅτο.] Τ]ιε Τπίετρτείθγε αγε αρτεθὰ, 
Όναί εἰ 19 Γοτ ὅτι, πεπηρε φμοά. Βαῖ Τὲ πιαν ἰσπίν 
66δεειπῃ ναί [εαρρ]γ ὃή ιοφε τον ἶπιςε].”' Τ]ής 18 
οοπβτπιεά Ὦγ να 86η56 ΟΓ παθητὸς, ΝνΠΙοὮ ἵς Ὀνθεί 
τοπάρταὰ “πηιεί εαῇοτ.”. Βομ]εις. αοκπονν]εάρεε 
Όναί 1 πιαγ ὢο τεπάετεά “' απἱ ρα ἀεδει.”. "Ἔξ 
ἀναστ. νεκρῶν τπαγ Ὄε τοπάετεά οιί]ετ “'αβετ νε 
τοβυττοσίίοπ {Ποπα {ο ἀθαά, ος, “Ὦγ Όνο τεβ- 
τοοίίοῃ: ) Ῥαί χα Ἰαἱ{οτ ἵ6 ρτε[εταῦ]ε, απά 85 ο0η- 
βτπιθὰ Ὁγ Ἱ. 18. 

24. μαίνη] Ίο πποτο τοοεπί (οπιπιεπίαίοτ 
3Τθ ϱεπετα]1γ οὗ ορἰπίοη λαί Ο]Ε πιθαπς πο πποτε 
Όναῃ «Του ατί α ΥγΙκίοπασγ οπ{αδίαςί !)) ο νι] ο]ι 
86Π56 ΟΡ µαίνεσθαι Όνεγ πἀάπος εενοτα] εχαπιρ]θ8 
{τοπ να Ο]αεείσαΙ νντίίοτ. Βυῖ ἴἶνο ννοτὰς Γο]- 
Ἰοψίπᾳ, τὰ πολλὰ --- περιτρέπει πν] ποί απ Ον 
8οη8ο; απά, Ἰπογε[οτε, ἴπο οοΠποΟΠ ἱπίετργεία- 
ἴομ, “« Όνοι ατί πασά) νπίο]ι 18, νν]ν ΤΘαβοΠ, ἀθ- 
[οπάσοά Ὁγ Καῑπ., τιαςί Όε τοἰαἰπεά. Τί Ίνας αἰνναγβ 
Ώθδεπ ἴ]νθ οΟΠΙΠΠΟΠ ΠοΙΙοῃ, εαῖί ἀενοῖεά αἴἰεπίίοῃ 
(ο πιοπία] Ραγεϊ(β {θηάς {ο πιούηθκς; ἵπ ληκίτα- 
οι ο νν]]ο]ι πείς. απἀ Ἐγρκε πάάυος πιΝηΥ 
| σνηκν «δρ [γοπα νο (Οαφείσα] ννίοτα, 9 Τ αοἶαπ 

οἶα.ο. σὺ δὲ ὑπὸ τῆς ἄγαν παιδείας ὀιέφθορας. ἛῬε- 
σοῃ. 48. Βοΐπιας {ο ρτα Πτοτίς Γπίααπῃ 69996. ὨΕἰς 
αγίαν περιτρέπει, “κ ἀπίνίημ νεο {ο πιπάποςα.” 
Ἰοφο νογάς οἱ Εοβίη5 8οοπῃ {ο Ἰανεα Ππιογταρίοὰ 

Όνο (μτεπά οὗ νο Αροβί]ε”ς τοπκοπίηρ; οίπογν]8θ 
Ίο ννου]ὰ, ρτουαδ!γ, Ίανο Ρτουοάοά το αἰ]ερα 
8οπηο ραγίου]ατ ΡΓοΟ[Β ΓΓοπη ἴἶνο Ῥγορ]νείς οῇ νν]ναί 
ἣο Ἠπά καἰὰ. 
2. πιστεύεις ---προφήταις 1 οἶδα ὅτι πιστεύεις. ΟΓ 

8 εἰορππί 5ο οὗ νο Ππίρτγοραίἶοῦ Ιπιπιοάια{ε]γ 
(ο ον Ὦγ απ ππδνγοτ οἩ ἴο ρατί οῇ ἴἶνε «ρεηΚκετ 
Ἰήπηφε]ῇ, εονεταὶ οχαπηρ]ες ατο αάάπσεά Ὦγ (τοι. 
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35 προφηταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις. Ο δὲ ᾽Αγρίππας πρὸς τὸν ΠΙαῦλον 

99 ἔφη" Ἐν ὀλίγῳ µε πείθεις Χριστιανὸν γενέσθαι. ἕ Ὁ δὲ Ιαῦλος 
3 3 , ον - - 9 3 9 . . 3 ’ 

εἶπεν Εὐξαίμην ἂν τῷ Θεῷ, καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν πολλῷ, οὐ µόνον 
4 3 ) 9 ’ ᾽ 9 ’ , , , ΄ 

σὲ, ἄλλα καὶ παντας τοὺς ἀκούοντάς µου σηµερον γενέσθαι τοιουτους 
ς ο 3 ᾽ .. 4 ᾽ - ” ’ Λ ν 3 ’ 

3) οποῖος καγῶ ειμὶ, παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων. ἈΝαὶ [ταῦτα ειποντος 
3 - κ ς ᾽ ο ας ϱ/ , Δ 3 

αυτοῦ,] ανέστη ο βασιλεὺς, καὶ ὁ ηγεμών, ἡ τε ΦΛερνίκη, καὶ οἱ συγ- 

51 καθήµενοι αὐτοῖς. "' Καὶ ἀγαχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγυν-- Ἡ ὄνρτα 29. 9. 
ὠ ο) 3 : ’ . τ 

τες Ὅτι οὐδὲν Θανάτου ἄξιον ἢ δεσμῶν πράσσει ὃ ἄνθρωπος οὗτος. 

39 Αγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη: ᾽Απολελύσθαι ἠδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος, 

εἰ µὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 
ι ΧΧΥΠ. "ΩΣ δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἲς τὴν ᾿Παλίαν, παρε- ἱ5υρ1.5. 1. 

δίδουν τὀν τε Παῦλον κα τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχη, ὀνόματι 
9 Ἰουλίῳ, σπείρης Σεβαστῆς. ""Ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ ᾿άδραμυττηνῳ } µέλ- κ005 11.35. 

8υΡτα 19. 29. 
- ᾿ 3 ’ εἰ μ.- 

λοντες πλεῖν τοὺς κατὰ τὴν Ασίαν τόπους, ἀνήχθημεν, ὄντος σὺν ἡμῖν ὃρι ὁ 1ο, 

απά Ρτίοσας, (5ο Τμοῖαῃπ ία]. ἈΤετεί. Τὶ φῆς; 
ποιήσεις ταῦτα ; ποιήσεις, οἴδα,) Υεῖ ποΠθ 516] 45 {ο 
εαυα] ἵπ Ὀεααίγ Ώιε ρτεδεηί Ῥαβδασο. Ἰπεοπιασ] 
Όιαί Τ,οπσίπας ἆε ΒΗΡ]., Ἡ πο αἱ ᾧ 18. ἔτεαίς ο{ Επ]9 
35 α ΟΟΠΡΟΠεΠί οἳ {ιο Βιδίίπιε, 485 ο Ἠαά ΟΠ 
αποίηετ οεσακίοη αἀάπσεά απ εχαπηρ]ε ο{ {πε δ0- 
ἤπιε {ποπι εαο ἈΠοφαίς: “' [εί ποτε Ὦο Ἰϊσ]ε, απά 
Έπειτα ννας Πσ]ηί: 5ο Ἰθ πιϊσηί Ἰανε αἀάποεά (πα 
τεβεηί Ρα Ἡν οἳ 5ἱ. Ῥαυ]: εερεοία]]γ ας ΙΠ Ἠΐ8 
ταρ. 1. ΕάῑΙ. Γουρ!ϊ, πε ΓΕςΚΟΠΒ Παῦλος ὃ Ταρσεὺς 

8Πποης ιο οε]εῦταιεά (τεοίῖαπ οτα{ο:». 
28. ἐν ὀλίγῳ --- γενέσθαι] Ἡ Βιετο Ῥε απΥγ εΏΠρ. 

αἲ ἐν ὀλίγῳ (νπ]ο] πιαγ ϱο ἀοιρίεά), έ 5 διαστή- 
µατι Οἵ µέτρῳ. 366 Βο8 Ε]Ιἰρα. Ρ. 112. ἘΈοτ ια 
86η8ε Ἰετο πιακί ὃς “ νηηίπ α 1116, ος αἰπιοσί, 
Όινουρ]ι νε Ῥ]ταςε «αδια]1γ 5ἱρηϊῆος “«Ιπ α εηοτί 
πια.” Ὑεί οπε εχαππρ]ο ο{ ἴῆα οί]ετ 8επεε ἵδ 
πἀάαπσοςεά ὉΥ (τοις ἴτοπι Ῥ]αΐο, {ο νο] Τ ννοι]ἀ 
πάάἀ Τηασγά. 1. 18. Βαί να Αστίρρα φεγίοις Ιπ 
ψνηαί ο ααἰάἀἸ Τ]ο εατ]ἶεγ οπθς Ιλη]π]ς Ίο 1ρας, 
Ῥιαΐέ Όνε Ἰαΐετ οπες επετα]]γ ναί Ἠθ να ποί, απά 
ΌΏνεγ 5ὲ Όιο ννοτάς {ο Ἠανο Όεσῃ υ{ετεά 5α{- 
σαβ{{οα]1γ. Έοτ ή Ἰαεί ποίίοη, Πονενετ, επετα 
Ἰ πο ρτοαπἀ. Ὑεί Τ απι Ἱπο]]ηεά {ο (ήπ]κ, νν τε] 
Μαγκ]., Εναί Ώιε ννογάβ νθτε πιετε]γ α οἶυιί αφεοε]ι, 
Ῥτοποισποεά ἵπ Οναί οοπαρ]πιεηίατγ ΙηβἰηοςτΙίγ Ιπίο 
ν/μίεἩ σοοᾶ-παίατεὰ, 618Υ, απά πΠπδοταρι]οις Ῥεγ- 
80Η, Ἰκο Αρτίρρα (516] ας Ἰ 5 οατασ{ετίσεά Ὦ} 
/οφερ]ις) τε αρί ἴο τα. Βελ]ἀε», ϊ 15 ππ]ΚεΙγ 
Οναί αηΥ αίτονᾳ Ἱπαιρτορείοη οομ]ά Ἠανε θεεῃ πιπάο 
20 ϱοοπ, ος ἴιαί, ΙΓ πιαάς, Αρήρρα ν/ου]ά Ἠανθ 
ὑπέεγγιρίρά Όνο Λροβί]α; απά νε Τε Ἠἶπα αἰπιοβί 
ας αὐτυρί]γ α5 Εε]ὶκ Ἠπὰ ἆοπε, ος Ῥ1πΐο ἀἷά ουχ 
1οτά :---θνουέ να πρ (0 Ίνεατ να οοπο]Ηβίοη 
οἱ Ἠή8 φοηίοποςθ. ΤΗ, πο ἀοιθέ, ατοβε {τοπ να 
Αροεί]ε”. Ἰανίησ Ὥεοσπιο (48 Ματκ]. οὔκετνερ) 
Ίποτε ρετκοπα] ἵπ Ἠΐ9 αρρ]{οαί]οπ {ο Αρτίρρα ο0η- 
”-” τεἠρίοη ναι ο Ηκοὰ. 

29. ἐν ηολλῷ ] ΤΊετο Ίνα Ῥδοῃ ϱοπιο ἀοαρί αν 
{ο Όνο φεηκε Ίετο; Όαί {πο οοπίεχκί ἀθίετπηίπος Τε 
{ο ὃε ΄«αἰορείεν; 7 ὑνοαρ]ι ἵέ νου] Ὁο ἁβπουα]ε 
{ο βπᾶ αποϊἶνετ εχαπηρ]ε οί ναί αἱρηίβοπίίοη. Ὑγο 
πΙΣΥ, Πονγενετ, ποσομηί Γος Ἱ Ὁγ εαρροείηᾳ α ρατο- 
ποπιπαία προῃ ἐν ὀλίγῳ. Απά Οής κεἰχ]πρ ο πο 
νογά» οἵ αποΏετ, απ αἰνίηα Όἴνοπα α ΠΗΓΗ ΤΠ [πνουΥ 
οἵ οατ ονη οσο (νη]οὮ πιατκ! απ αὖ]ο νονρ/: 
οΏεπ τοφαίτον α αμ] ἁῑκίοτίίοη οὗ ἴο κοπο ο 
α ποτὰ οἵ ρ]αφε, Παρεκτὸς τ. ὅ. τ. ρόκα δεικ- 
"ιαῶς, Ἰνο]άίπα οί Ἠής οναίην. Της ρτουος ναί 
5ί. Ρα] νγαν [ιο ποί (ας ϱοπιο ΠπαμΙΠΕ) ἐν φυλακρ 

ἀδέσμῳ, Ὀσέ νγας ἴπ οιδίσαία πι αγ, «Ἠαϊπεά ἴο 
Ώνε βο]άϊεγ νν]ο σαατάεά Ἠΐπη. 

90, ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ.] 15ο ννοτάς αγθ οπιίε 
(εά ἵπ α {ον ΜΒ, απά ὙδΓβίοης, απἀ ατα οαποε]- 
Ἰοά ΡΥ ἀτίεξὺ. Βιί εχίεγπα] ενἰάεποο 18 50 8ίΓΟΠΡΙΥ 
ἵπ (ανοιτ οῇ ιο Ἰνοτάς, λαί ποϊννΠείαπάϊπς Ἱη- 
(εγπα] ἶ5 ταί]ετ ασαἰηςί (επ, ίΠ6Υ οασΏ{ ποί ἴο 9 
σαπες]]εά. 

35, εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Κ.] Ἐογ (πας ἴπο Ρούγετ οί 
Ώιο Ἰαάσε, νυποί]πετ Γοτ αοφυία], ος οοπάθπιπη- 
Ποπ, Παά οθαςεᾶ, απά {πο οοσπίζαποθ ΟΡ θα οα15θ 
τοβίεά 5οἱε]γ γη] ενα 5αρετιοτ οουτί. 

ΧΧΥΠ. 1. ἐκρίθη] «γνας ἀείθγπιίπες.” Ναππθ- 
ην Ὦ}Υ Όνε ἀεοίδίοη οῇ Αστιρρα απάἀ Εεεία5, ἴναί 

αι] πιαδίέ Ὀο 5θηί {ο Πα]γ. Αί του ἀποπλεῖν Ώιετο 
18 ποί, α8 πιοδί Φ1ΡΡΟ56, απ ϱἢ[ρ. οῇ περί; Ῥαῖ τοῦ 
νι πε πι. ἵδ Ἠθτε, 15 5αργα Χχν]. 189. απά εἱδε- 
Ὑμθτε, ραΐ ΠΟΥ ἵνα απᾶὰ α σι]ωποίυε,; ΟΠΙΥ Ἠθτθ 
Όιε ἵνα 15 α5 ο[ἵεῃ ΠΟΥ ὅτι. 
ο ἸΝαπιθ]γ, οἱ δεσµοφύλακες. 
---σπείρης Σεῦ.] Ἐτοπι ο επι ο Αασιείης 

Οκοἵανίαπας, Ἱερίοης ἴοοΚκ [ο Παπ Απσικία. 
Τ]ας ἵπ Οἰαμάίαν Βο]]. Ἱκ. 499. πιοπίίοη ἵ9 πιαὰθ 
οῇ α {εσίο Αωσισία. Ἠεπος ΠΙάΠΥ Οοπιπιθη{α{οΓΒ 
ατο ο! ορ]πίοη ναί, ας ἵπ αἲ] νο οἵ]νογ Ἱορίοης, 8Ο 
1π νο Πνο οο]µοτίς εἰαοπος αἱ (.6βατοα, ἴπογο ννας 
οπε οολοτί οα]]εὰ πο Αασιδίαπς ος ἴπαί ἴἶνε οο- 
οτί Ἰχετο πιοη{ϊοποά ννας α Ιασίοπατγ οο]λοτί ο απ 
Αιοησίαπ {εσίοη κἰαίίοποὰ ἵπ Ἁγτία απά οαάσφα. 
9 πλοίῳ ᾿Αδραμ.] ΑΦ Να μ.χ, έέα Τοπάοη νθε- 

ο], α΄ Τἠνετροο] νορβο!, ἃο. Αάταπιγ (παπι 
να ἵπ Μγεῖα ορροεί{ίο {ο Τ,68ῦοβ: νπίηες, Τ 
Β6ΦΠΙ8, νο αρ ννας Ῥουπά. Το Οσπίατίοῃ, 
Ἠονίθνοτ, 866ΠΠΒ {ο Ἠανο Ἱπίεπάεὰ πο {ο τοπιαίη 
γην ο νοββο] {ο Ι8 ρ]ασς οὗ πα] ἀθεήπαιίοη 
Ῥα{ οη]γ {ο βοππο ροῖπί οῇ Ακία ΜΙπος, Γτοια νν]ήο]ι 
Ἡα πιῖρ] πιοοί ην α οοπνοπἰθηί Ῥάββαρο ἴο 
Πα]γ, εχροσίίπᾳ {ο βπά βοπ1ς αΠ{ρ [η πο Ρροτίς οῇ 
Τγεία οτ Οατία, ος Ὀουγά οῇ ννμίο Ίνα πρ] οπι- 
Ῥατ]κς ή πο]άΐσγε απά ΡΓΙΜΟΠΟΤΝ Γοτ Ἠοπιο. Ἴ]νο 
οναπί αππαννοτοά ΠΠ οχροσίαίοη: Γον αἲ Μγτα Ἱῃ 
εἷα Ίο Γουπά απ Α]οχαπάτίαη νορκο] Ῥουπά Γος 
Πα]γ. 
μι Βονογα] οὗ ιο οί Μ88. απ 

γοτκίοην Ἰανο µέλλοντι, Νο ἵ ρτοβοττοά Ὦγ 
ΜΗ, Βοπᾳ., παπά Ῥομτσο, απά οὐοά ὮΥ Οτίακς. 
απά Ἐπαρρ, νι νο αρρτοβα ίση οὗ ΚΗῑπ., νο 
Επίκ νο «Ἠαηρο οΓ µέλλοντι Ιπίο µέλλοντες ΥΛΗ 
πιαὴο ἵπ αοοοπιπιοάσίίος [ο ἐπιβάντε ρτοσθά(πῃ 
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1 8αρτα 34. 29. 
α 58 16. 

ΑΟΤΡ ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙΠ. ὃ-.-9 

᾿Αριστάρχου Ἰήακεδόνος Θεσσαλονικέως. τῇ τε ἑτέρα κατήχθηµεν εἰς ο 

Σιδῶνα”. φιλανθρώπως τε ὁ Ιούλιος τῷ ΠΙαύλῳ χρησάµενος, ἐπέτρεψε 

πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντα ἐπεμελείας τυχεῖν. Κακεῖθεν ἀναχθέντες 4 
« ΄ ᾽ ΄ ᾿ ᾽ ᾽ .{ α ΄ ΄ ΄ 

υπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον, διὰ τὸ τοὺς ανέμους εἶναι ἐναντίους. τό τε ὅ 

πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Λιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες, κατήλθο- 

µεν εἰς Ἰάύρα της 4υκίας. Κάκεῖ εὗρὼν ὁ ἑκατόνταρχος πλοῖον 4λεξ- 6 

ανδρῖνον πλέον εἰς τὴν Πταλίαν, ἔνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό. Ἐν ἵκαναῖς Ἱ 
δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες, καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον, μὴ 

- [ο - - .᾿ νε. [4 3 . 

προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ανέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώ- 
ΤΗΥ | μύλις τε παραλεγόµενοι αὐτὴν, ἤλθομεν εἰς τόπον τυνὰ καλούμενον 8 

Καλοὺς Πιμένας, ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις 4ασαία. Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαχε- 9 
, . ) . - - Ὁ . : . ᾿ . 

γοµένου, καὶ ὄντος Ίδη ἐπισφαλους τοῦ πλοὺς, διά τὸ καὶ τὴν γηστείαν 

απά ἀνήχθημεν Γο]]ον]πρ. ἜΤ]αι, Ἰονύενοτ, ἵ5 {οο 
Ἠγροίμείισα]; απά λε τοπάἶπᾳσ µέλλοντι 19οοΚ5 κα 
ἃ ΠΙΘΓΟ οπιεπάαἑἶοπ ; ἴο Ίπιργονς ΥΙΟ οποτε 81ρ- 
Ιἱθά εἰς ΟΙ ἐπί. Τε τεπάιης οἳ οπετ ΜΙΡΝ., μέλ- 
οντος, ΟΟΠΒΓΙΗΦ ἴ]θ οΟΠΙΙΠΟΝ τεαά(πςρ; εἶποο 1 18 

ενἰἀθπί]γ α ππθγθ 6ΙΤΟΓ οἱ {λε βοτῖρθ5. Νο «παπσε 
ἶθ ΠΘΟΘΒΒΗΓΥ ; {ΟΥ {ιο 5οορο ο{ {ια ΥΥογάβ µέλλοντες 
- τόπους Β6ΘΠΙΦ {ο Ἰανο Ὀθθῃ, {ο πββίρη α ΤΕΒΡΟΠ 
ΝΊΥ ἴ6Υ ννεπί οη Ῥοστὰ ἐς Αάταπηγείαπ Υθβεε!; 
ΠΦΙΠΕΙΥ, Ώεσαμςθ {ου αὰ {ο οοαδί {πα [5ουίμετη] 
ρατί οἳ Αδβία; ΓΟΓ (αῖ 18 ο 5θη5ο οῇ πλεῖν, ὅτο, 
Μέλλοντες ΠΠΑΥ ν6ΣΥ ννε]] ὢε τεπάετεὰ Ἱπίεπάίηρ, 
ος ῥείπς Δοηπά, 38 Νε 83Υ. 

3. ἐπιμελείας τυχεῖν] “ἰο τοςςῖνὃ {]ιαῖγ ΚΙπά αἰ- 
ἱοπίίοη.”) 

4. ὑπεπλείσαμὲν τὴν Κ. ἃο.] Τηε 6οπιπιεηία- 
ογ8 Ἠανο Ῥεεπ ποί α Ητί]ο ρετρ]οχεά ην ἴπεβα 
ν/ογάδ απά {ποβο αἲ νογ. ὅ. 48 ΓαΓ 45 ἑιαπλεύσαντες. 
Απά ναί, οΒΙΕΙΥ {τοπα Ίσποταπος οῇ πο πααίσα] 
(ΘτΠα ἠποπλεῖν, Ὀαί ρατί]γ {οι Ἱπαεηίῖοη {ο {πε 
φΙ{πί]οη οῇ {6 ρ]ασςος πιεπίίοπρἆ. Χου ἵη φαἵ]- 
ἵπσ {τοπ Φίάοημ {0 νο σοα»ί οἳ Τ,γοῖα, 1 ἵ5δ ρτοῦα- 
υὶο {Ἠπί, Ἰιαά πα νοαί]οτ Όθοι Γαἰτ, {Που ννου]ά 
Ἰανθ {αΚθη α οοΙΙ5Θ {ο {ο Βομ{Ώ ο ΟΥρτις, πο, 
Πον/6νθτ, ΠΘάΓΟΓ 15 5Ίο0Γ65, εχοερί αἱ να Ἡ. Ἰμ). 
ΡΤΟΠΙΟΠ{ΟΓΥ, Ζερ/ πι, απά ἴνεπος νου]ά Ίνανε 
βίταοΚ πογοβθ {ο Ἠποάςς, οἱ ο οοαδί ο Οατία. 
ΑΒ, ΠΟΝΥΘΥΟΓ, ννθ ατα {ο]ά, [ιο ν]πάς Ἠετο οο0η- 
ἵτατγ (νίπ. Όνοιση νατγίης, γαί αἲὶ πποτο ΟΥ Ἰεδ8 
πἀγοτβο), {ευ οΠαπσεά ει 6086, απά ὑπεπλείσ. 
τὴν Κ. ΊΆονν, [ος ἴα γν]ηάς {ο Ὦο οσπέγατη, λε 
πηαδί Ἠανο Όθδεῃ Ν. οι Ν.Ι., ο: Ν.Ν.Ε., ος 5ης 
κο. Απά ἴἶεη {ἶνο Ὀθδί νναν {ο οναἆο Ὠναίχ[οτος 
«ου]ά 6, {ο βαἰ] οἶοβο ηπάθτ νο οοαδί ο Όγρτις, 
ποτ Ἠανίης οί αογοβ {ο {πο ΡγτοπποπίοτΥ οὗ Ῥοε- 
ἁα]{απα 80 38 {ο τθαςἩ {ο Όαγ οὗ αι. Τηας 
«6Υγ οοαβίοάἀ αἱοηρ }αἰεκίίπε, ππιὰ ἴποη πππάς Γοτ 
εο ᾖαφίογπ ΡΓΟΠΙΟΠίΟΤΥ οὗ ΟΥρτς (15 νο Ὀθρί 
Οοπιπιθπίαίοτε {ΠΚ}, 19 Ἱπιρτοῦαβ]ο, εσσμκο {οΥ 
πνου]ά ενας Ὦο Ὀτουρὴί πποτο Ἰπίο πα γης 8 εγο 
(8 νο βαἱ]ογς 5αγ), απά Ιπίο [οπιρορίπομβ 8638, 
Αί αἰ] ονοη!Β, ἴί {9 Ρ]αΐη Ενα! ὑποπλεῖν πιαδί ΠΙοΔΗ 
(ο φαἲ] µπαᾶεν ἴ]ιε ἴοε οί απη λΜίσ]ι ἰαπά (8πςἩ α5 ἶ8 
Ογρτις), 5ο 38 {ο μοί φ]ο]ίοτ [Γοπι Π.  Ἐτοπι 
Ζορήγγίαπι ἰὲ ἵ9 ρ]αϊη νου οτοβςοά οΥ6Ι (διεπλεί- 
αι Μγτα ἵπ Τ,γοῖο; ἃ Ρροτί οὗ στοπί οθ]εὈτῖίγ 
απά, (18 αρρθατς ΓΓοπα α Ραβδασο οῇ ῬοτρΏγτΥ εἴῖο 
υγ Ἠοίς.) να 1Ἠ6 οπο σεποτα]1γ ακοἆ ἵπ ραβείης 
[γοπι Ογρτας {ο Το γοία οἵ (ατία, ἃ8 αἱδο ἴπ νθ ρᾳδ- 
.... {γοια Εαγρί {ο Τγεἷα. 

. πλοϊῖον.]  Ἠετε, 48 οΏοῃ ἵπ ο Ο]αβεῖσα] 
τίίοτα, ἐἶνο νγοτὰ ἀοποίος α Π{ρ οὗ ῥηράε, 38 ορ- 
Ροβεά {ο α αρ ο 1σα»,. 346, Π αρροεατς, ια 

Αεχαπάτίαη ο0ΓΠ νεββοῖς Ίντο; απᾶ (Πῖς πνηβ 
ΡτοῦαῦΙγ οπε (5ε6 ν. ὀ8). Όπ Όνεςε γεβφε]ς, απιά 
Ώιε οοτηπ (ταᾷς [οτι Ἠσγρί ἴἵο Πα]γ, δεε ἨἩαδαιβ 
ἆε πανίυις Α]εκαπάτιηίς, Οπ. Βαο., νοὶ, κ, ϱ. 
711, απά Βτγαπ{” τοπιατκ8 οἩ Εωτου]γάοῃ, ἵηπ 18 
Απα]γείς ο) ΜγΙΝ., νο, Π. Ρ. 940 ---Ὁ. ντα 19 
Ἰπάεεά ουί οῇ νε (τας {ο Ώϊοσφατολία ἵπ Τα]γ: 
Ρι{ νε νά» Ἠαά Όεεν οοΠίτατΥ, απά λε «Πρ ναά 
πιπάς {ογ Όνε Τ,γεἶαπ οοαεί {ος ε]ε]τετ. 

7. μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου.] Προσεῶντος 
Ῥγεδεηί5 5οππο ἀῑ[Ποι]{γ, ἴο τοπιονο νν]ο]ι Ἁπατκ]. 
ψγοι]ά τοπὰ πρόσω ἐῶντος. Βυί ΟὨναί ἶ5 ΠΠπεςσθε- 
5αΓΥ; Γοτ ἴ]ο οοίππποἩ τεπάἶης ΠΙΑΥ Ἠανοα (να γείν 
Β4ΠΊ6 86Η56, πρὸς ἵπ οοπιροβἶου Ὀείης οΏεπ αφ5εὰ 
{ΟΥ πρόσω. 3ε6 (ο ρᾳ58αρο» ο{ ΒορΗ., Εωπρ., απά 
Ὠ]οςἆ., οἶ(οὰ ὮΥ πιε ΙηΠ Ἠεσεῃβ. ΑΥπορ. Τῆας νο 
56η5ε |, “' ποῖ Ιεῖηπς 18 πιαΚο αΠΥ ργορτοςς.”. ἹἸ 
πανο, Ἠούνθνος, οπιείίπηπθς που, Ἡῖ ναί πο τας 
τοπάῖηςσ παἰσηί Ός προσωθοῦντος. 39 Ηοτ. Ο. ἵν. 
19, ο. Ἱπρεί[ωάί απίπια Ἠπίοι ἢΤηταοῖα, Ύπε- 
πλεύσαμεν. Τ]ο 56η5ε 18, 'Νς ταπ Ιπάοτ, 1. 6. 
πιπάο {οτ Οτοίο, αἱ β41πποπε, παπά οοαείεἆ αἱοη 
Όιο Ιε]απά. Της επου ἀῑά, Ενω κίπς Όνεγ οΙιου]ά 
σοΐί πιοτθ ἰπίο {πο ννϊπά. | 

ὃ. παραλεγόμενοι] “' ἀουρ]ίπς πι Τα νι]πὰ 
πη]σ]ί Ὃδ ανετα; απά ἀοπο]ίησ Ρτοπιοπῖοτίθς 
ν/α8 {ο {ο αποϊθηί8 αἴοησ απιά ἀλεω]ι αβαϊτς; απἀ 
π5υα]]γ ο[εοίεά (α5 νο πιαΥ ἵπ[ετ [τοπ ἴἶνα ἵθγπα 
Ἠεγο επιρ]ογος) Ὦγ (οιοῖπς. 

----ἦν πόλις Λασαία.] Ο) Εμής νο βπά πο πποπίῖοη 
ἵπ Όιο (]αφείσα] νντ]ίετς. Ἠεπος πο ϱοπππιοηία- 
ἴοτς εἶναι τοφοτί {ο οοπ]θοίητος, οἱ εἹρροφε 8 
06 οῇ 1ἶια {οννης οὗ χα πιά γε -οἰδίρα ἰπίε ποῖ ΠἹθῃ- 
εἰοποά ΡΥ νο ϱοοσταρηοτς ος οἴου νγῖίοτς. Της. 
Ἰοννδνογ, 18 οι Μίπις {ιο Απο. ἵ ταίοτ εαεροεοί Εναί 
],ακος ἵδ πιθαπέ, ννη]οἩ οσο ας ἵπ Ρ]ηγ)ς Τί οῇ ε]νο 
πίαπα ΤΟΝ: απά Ἱναδδα ας,  ἵς Ρ]αΐπ, εαςῇ. 
Τ]ιο ἀἱπετεποο ἵψ ἴπίβίπρ; αἴπορ πόλις Λασαία 
ΠΊΘΠΠς ἴ]νο οἵίγ οὗ Τμ1908. Απά Επ 9 εοπβτπιεά 
Ὦγ Ηοξγο]. Λασίων πόλις, ἢ χωρίον. οτε τεπά Λα- 
σαίων. Τὴο αἰαπίου ο) Εαϊγ-Ηανεης ἵ8, ὃν ια 
πιοάθγη ἵθοτπ Ὀοίπα ἀἰκοονετεὰ, Πχοά {ο α ρἶασθ 
ἃ Πίο {ο Όνα Ν.Ε. ο) 6αρο Τ,οοῃ, Όνο Ῥγεκοπί 
Ο. Μαίαϊα, Ίπεσφα ἵ εαρροεεά {ο ο οἨ {ο Ότουν 
8 Όνο ΕΠ] νο] το αΌουί 4 πιῖ]ες {οι 1ο 
βΊιοτο. 

Ὁ. διὰ τὸ τὴν νηστείαν ἤδη παρελ.] Τί ἵ9 εἴταπσο 
Όναί νηστείαν «νου]ὰ Ἠπνο 9ο ο λομὰ Ματκ]., απ 
(ο Ἰανο ο Ἠΐπι {ο 5πρροδο 1 οοταρί, παπά ἴο Ρτο- 
ουπὰ ναγίους θπποΠάΛΠ10ΠΑ, αἲ] ΗΠΠδοθκεατγ. Ἡρ. 
ἰά4]. ποῖῖσος νο αευτό εν οὗ Ματκ]απά΄ς τος- 

εοπίηᾳ, νου Ῥοῖπρ αννητο Ελαέ Τξ ννης ογτοννοά 
αἲ φεςοπά Ἠαπά [Τοπι Εγανπι, ππὰ (ααιὸ. Τμα 
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10 ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὃὁ Παῦλος λέγων αὐτοῖς' ᾿ἄνδρες, Θεωρώ 
5, Ν / λ - , 3 ΄ . ΄ Ν . 

Οτι µετα βρεως καὶ πολλης ζημίας οὐ µόνον τοῦ φορτου καὶ του 
3 -» - - ΄ . ι - 

1 πλοίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν. Ὁ δὲ 
5 ’ » ’ ." » ’ Γ . - 24 - 

-. ἕκατονταρχος τῷ κυβερνήτη καὶ τῷ γαυκληρῳ ἐπείθετο μάλλον, η τοῖς 

19 ὑπὺ τοῦ Παύλου λεγομένοι. «νευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος 
3 ιά π 

πρὸς παραχειµασίαν, οἳ πλείους ἔθεντο ῥουλὴν ἀναχθῆναι κἀκεῖθεν, 
.- Π ΄ 3 Π . , - υ 

εἴπως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειµάσαι, λιμένα τῆς 

13 Κρήτης βλέποντα κατὰ «4ἱβα καὶ κατὰ Χῶρον. Ὑποπνεύσωντος δὲ 
κά .ς . , - » ε ῃ 
Ἰότου, δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι, ἄραντες ἄσσον παρελέ- 

14 γοντο τὴν Κρήτην. ει οὗ πολὺ δὲ 

απο νῖθυν 56θπῃς {ο Ὀς {Πας οΓ0Ἠτγς. απἀ (Εοαππεῃ., 
αἀορίθά ΡΥ Ρΐ5ο., Βεζα, Βοδεηπῃ., ΜΙά., αιιά Καῑπ., 
νο οὔδεινο Ειαί Γακε ἀεείσπαίες {με πια, α[ίετ 
{ἶνς ΠΙαΠΠΕΓ οΓ {πε ᾗεννς; απά ΠΊθαΠ5 α οετίαίη δεαδοπ 
οἳ ἔιο ψραγ, 5ο οα]]εὰ [τοπι Ώιε σγεαί ἔασί ννηΙοἩ 
ΕΙ] αἱ ἴἶναί ἴπιες Ἰμ5ί α5 νε 5ρεακ οἱ Οἠιγίδίπιας, 
Γιαάη-ἄαη, Μο]ιαείπιας, ὅσο., Νπείμετ νε Ὀο Ῥγοῖ- 
αείαπίς ος Εοπιαηπίαί. Απά ῖς να αδιαὶ νν(ῃ 
Ένα Ηεαίπεης. 3ο Τμαογά. Π. Τ8. περὶμ Αρκτούρου 
ἐπιτολάς : (πετ 866 πηΥ Νοίε), απά Τηεορῃτ. (Η. 
Εν. 3. τὴν βάλατταν ἐκ Διονυσίων πλώῖμον εἶναι. Τηε 
Ατγεοίε οτε ἶ5 α5θά κατ ἐξοχήν. 39 ΡΠΙ]ο 4ε Υπ. 
Μο». (οἴτεά ὮΥ Γιοεςη.) μα." 1 τὴν η. -μ νη- 
στείαν, πιθαπίησ ἴπο ἆαγ οἳ εκρἰαίίοη, ἴῑα στεαί 
Ἐαδί οπ ἴἶα {οπί]ᾗ οὗ ιο πιοπίν Τὶετί, αΌουιί ια 
(επί οὗ Οσίοῦες, απβνγετίησ {ο οιγ οἷά Μἰε]ιαεί- 
πιας. πας, 6Υεῃ ἵπ ουσ ἄπῃες, ἴε Τ,οναπίίπε 
φαΐ]ογς ραγοι]ατ]γ ἀτεαὰ υν]αί (ευ οα]] Όλε Ηί- 
εἰιαρίπιας ᾖοιρ. « 

10. ὕβρεως.] Θτοί., Ἠγείς., ΚΥρκε, απἀ Και. 
τίρη]ν εχρ]αϊπ Οής ἱπίωγη; οοπηρατίηςσ 1οδερῃ. 
Απ. ΠΠ]. ὅ. τῶν ὄμβρων ὕβρις. απά ΑηίΠο]ος. ΠΗ1. 25, 
68. θαλάττης ὕβριν. Άπά 8ο ἠπηγία ἴπ νο Τη. 
τοι. οὔφεινεΒ ἴ]ιαί ὕβρις τεδρθοί5 ἴπθ εγεοπε, 
ῥημία Όια σοοάς; οοππρατίπᾳ Ρ]Ι]ο. ζηµία χρημάτων. 

11. τῷ κυβερνήτῃ καὶ τὸ ναυκλ.] Τηεςε οβ]οες 
Ὑγετο ΡΓΟΡΕΓΙΥ ἀῑδίποί, οἩ {πε παίητο απά ἀῑπει- 
επος οὗ νηοβθ ἁμίίος Τ Ίνανε εορίοιΒ!ἰγ {τααίεὰ η 
Βεεεῃα. 8γπορ., πἀάποίπρ α στεαί Ώοὰγ ο Ργοο[ς 
απᾶ ΠΠακίταίάοης Γγοια {πο (]αθείσαἰ ντου. Ῥ[- 
βεο Τέ Ἠετο {ο ΜΥ, Όιαῖ ἴἶνα Γοτππετ ἴετπι ἀεποιεὰ 
Όνα πιακίρη, πο Ἰαϊτοτ {ο εµρεγεαγσο. Επί Τί να 
οπ]γ Ίατσε πιεγοἨπηί 9Η4ρ5, 1κο 1/9, Όλαί Πας ου/ι. 
Τήνο απια]]οτ Ἠπᾶ Ῥαΐ οπρ Ρείδοη {ος θοῦι οβ]οςς, 
νο ννας χει σα]]εὰ ο... ο 

12. πρὸς παραχ. μ{ ΓΟΓ πρὸς τὸ π ειμάζειν. 
Τ]νε ὃν ον ος ΡοΙγ. απιά δν, 

--εἷς Φοίνικα] “ο Ῥ]απίκ,” (πος ῬΡπαπίος); 
Ένα ργθβοπί ροπί Αρλαεία. Έτοπι 18 «.ρ ονν 
(δν νμίσ] Τ ννου]ά οοἵπρατο Ῥαμμαῃμ. ν. 20, 3. 
ἄκραν τετραμµένην ἐπὶ Λιβίης καὶ Νότου) νο ΠΠΑΥ, 
(α5 Οτοί. απά Βοηπιίά. Επ) ἵπβετ παί Όιο ροτί 
ννας Γοτποὰ ΕΥ (νο Ἱαίης Πογπς, ΝΠΙοἩ Ἰοοκεάὰ {ο 
ϱοαννατά {ο Όνο 5. ἨΝ). απά Ν. Ἠ/, τεπροσνο]γ. 

15. ἄραντες] Το (οπιπιθηΙαίοΓ ϱοΠοΓαΙ]Υ 
»αρρ!γ ἀγκόραν, Ψ]ήο] ἵ9 { ο οη ραργεκεεά, 35 ἵῃ 
εενογα! ράσο οἶτοὰ Ὦγ Ἠοις. Της ἔογπα, Ἰονν- 
ενογ, ΠΙΑΥ αἴπο α]πάο ἴο νο ταἰκίηᾳ πο πιαρία, 
νεμήοῖν ννοτο καπ] Ιοιρεγεά ΟΠ νο, 80 ἵπ 

4. ν, 30. ἄρας ἐκ τῆς Αἰγίνης: νηθτο ιο 
Βε]ο[. καρρ]έος νὰ ἱστία. Ὑοι, πετ αἲ], οπι νο 

μφείοπ ἔβαλε κατ αὐτῆς Ἰημί αίοτ (οἨ νήσο] 
.εο Νοις) Τε «Ἰνου]ά οοπῃ ναί Τα κο ἱπίσπάςά τὴν 
ναῦν {ο νο καρρ]οὰ ς νήσο] {ς σοπ/τηνοά Ὁγ Τη 

ᾱ. {, δα, νὰ να ὃς ἄραντες ἀπὸ γῆς. νοτρ Τ νάνο 
ενος εἶναί νΊνεη ναῦν κ οκργοκεεὰ οἵ μπάςί- 

, 3 λ »” 

ἔφαλε κατ αὐτῆς ἄνεμος τυφω- 

εἰοοά, {πα Ῥηταδο ας τεδρθοί {ο π]αΐ νε οαἰ! 
πεανίπς 5Ηἱρ, οἵ Ἰεανίπςα ρογῖ πηετο 5Ίε Ἰαά Ῥεθη 
ἀτανπ οἨ 8ΊΟΥ6. 

---ἄσσον.] Ην Ες ννοτὰά ο Οοπιπιεηίαίοτβ 
Ἠανε Όθθῃ ΠΟ α Πέ] ρετρ]εχοά. Ἰ Ἴανο ἵπ Ἐο- . 
66ΕΗ5. ΞΥπΠΟΡ. ΠΙ1Υ Ρτονοά ναί Όποτε 15 πο πθεά {ο 
τεβοτί ἴο οοπ]εείκγε. Τη νγοτὰ ἶ5 α5δεά ὈΥ ἴ]α 
Ρο5ί Ἱντίίετς, πο οΠΙΥ Ροείς, Ὀπί Ρτος5ε ΜΤΙίΘΓς; 
ἃ5 Ηετοάοί. ἵν. ὃς νι. 9090. ᾗοδορἩ. Απί. 1. 20, 1 
χὶς. 2, 4. ΗΠἱρροοταίςς, Ρ]μίατο], ἃτο. ἸΠεδὶσπίῇβος, 
ποί πραγεγ, Ὀαί ΌεΓή πεαν, Ἀπὰ Ἠθτε 4ΠΒΝΥΘΓΡ {0 ΟΙΙΓ 
παπί]σα] ἴθγπῃ {πε 8/16, απά (15 βαἴ]ογ5 54Υ) ἐο πεατ 
Ώιε εἨοτο. Τῆας (ο Ῥῆναδε ἄσσον παραλέγεσθαι 
αἰσπίῇες {ο εσαδί αἴοπις εἶοδο ἴπα]ιογο. πα πιατ]- 
ποις νετο Ρτοβαῦ]γ Ῥτοσθεάίησ Ρατί]γ ὮΥ είτ 
οαγς ({οτ νο ννϊπά ννας οΠΙΥ α σἰάο Ὕνϊπά, απἀ οἳ 
Ηέ1]6 αςς), απἀ ραγί]γ Ὁν Ὀοῖησ ἐοιοεᾶ, ννλὶο ννας 
σα]]εὰ ῥυμουλκεῖσθαι, απά Ίνας Ό6ον εορἰοικΙΥ ]αφ- 
ἐταίοά Ὦγ πιο ον Τμαογάἀ. ν. 20. 

14. αὐτῆς.] Τί ἵδ ποί αστοεὰ {ο ναί Επίς Ίαν 
ΤΘΓΕΤΕΠΟΘ. Ἀ0Π16 ΒΠΡΡΟΘΘ {0 προθέσεως, ΟίΠεΓΒ {ο 
πρώρας. Βαΐ τι 19 δείίεν (νν 1 πποδί επηἰπεηί Οοπι- 
πιαη/{π{ογ5) {ο τοί[ετ Τί {ο Κρήτην. Ὑαί ναί γ]ε]άβ 
α Γσὶά απά Ἱπορί φοη5ο. [ νοι]ά {αλα 1 {ο πηθαη 
να )1ἱρ ἐ{φοίῇ, νυν τοίἙτγεποθ {ο ναῦν ]αδί Ὀε[οτο 
16βϊ {ο Ὦο εαρρ]]οά αἲ ἄραντες. Τη]5 ἱ5 οοπηβτπιες, 
απά Όπα {οτος οἱ ἔβαλε (νν]ο]ι 18 νντοηρ]γ τοηάοί- 
εἆἀ ὃν Τουρ ἀἰκεοποεγίεά) ἱ Πλακίταίεἁ Ὁγ Ρἰπά. 
Ῥγίι. χι. 60-.63. ᾿Ορθὰν κέλευθον ἰὼν τὸ πρὶν ἢ Μέ 
τις ἄνεμος ἔζω πλόου "Εβαλεν, ὡς ὕτ᾽ ἄκατον εἰναλίαν. 

---- ἄνεμος τυφωνικὸς] 1. 6. α Νπά κο α τυφών 
Όνο παπης ἴθη, απά {ο {πο ρτοεοηί ἀαγ, σίνεῃ {ο α 
(οπιροείποις ν]πά ρτονα η {η ιο ΜοάΙιοτταποπη, 
απά Ῥ]οννίηςσ α οτί οῇ ηγγίσαπο, ἵπ πἰ] ἀϊτοςίίοηθ 
ῄοπαι Ν. Ε. {ο 8. Ε.1 απᾶ ροτ]ναρς πιοαπί Ὦγ Ηο- 
ΠΠπΘΓ Οἀγας. ε. 919. απ Ὑ τα. ἆπ. 1. 100 --ἴν. ἜΤ]α 
ννογὰ ἵ9, Τ Οήπίς, νντοηρ]ν ἀετῖνοὰ Ὁγ ένο ΕΙγπιο]ο- 
μὶκίς {Τοπ τύφω, πιο; ΤΕ ταἴ]νογ ΟΟΠΙΘΡ {ΤΟΠΗ τύφω, 
οοσπαίθ ΝΤΕ] τύπω παπά τύπτω, ππά ρτορετ]ν εἱρπί- 
βος ἔιε βεγίκεγ; νυηῖο]ι 19 οοπῄτπιοὰ απά Π]ακίταί 
οἆ ϐΥ βο]γ]. Ασαπι. 07. Β]οπιῇ, Ναῦς γὰρ πρὸς 
ἀλλήλαισι Θρήκιαι πνοαὶ "Ἠρεικον ' αἱ δὲ, κεροτυπούµε- 
ναι βίᾳ Χειμῶνι τυφῶ, σὺν ζάλη τ) ὀμβροκτύπῳ, "Φι- 
χοντ᾽ ἄφαντοι, ποιµένος κακοῦ στρόβφ. 

Γι τοπιαίη», Ἰονθνου, ἴο ἀἰκοικς νο Υοί πποτο 
ἀἰβιοα]ί {οτί ἘἙἠροκλύῥων, ΝΟ] Ἠνπβ κο ροτρ]οχοά 
Οοπιπιοηίπίοτς παπά Οπ1σς, Όναί που Ἠανα αηκ- 
ἱουκ!γ κουρ]ί α- «Ἠπηρο οῇ τοπάἶπᾳ, οἶθινογ οπι 
Μ55. οι [τοπ πο σοη]οοίπτον ο νο Ἰοατηθά, 
γατίους οὐ]οσίίοηα Ἠπνο Όοοῃ πππόο {ο νο οοπῃ- 
ΠΊΟΠ τοπό (πα: Όαῖ οὗ πο στοπί νοἰσηῖ, Αν {ο ἠνο 
ο)εί οὐ]οσίίοι, νο ὑποσπα γη οί ιο οπερομμά, 
--κλίδων ΠΙΛΥ κἰσπίςγ ποῖ οπ]ν αραβ, Ὀνί α γοµσ]ι 
δα χα (κος Όιο οχαπαρ]ον ἵπ Βέορ]ι, -- ; από 
πηκί Ίνάνο Όσου κοπο πιο κο 5 πῃ αα[ροίίνε 
(Μεν {πάσσά,  κακροσξ, να Πα ο ἡρήπαί [ουπε), 
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νικὸς, ὁ καλούμενος Ἱ. Εὐροκλύδων. συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου, καὶ 15 

μὴ δυναµένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, ἐπιδόντες ἐφερόμεθα. Ἰησίον 16 

δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον Κλαύδην, µόλις ἰσχύσαμεν περικρατεῖς 
γενέσθαι τῆς σκάφης' ἢν ἄραντες, βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ 11 

38 πα. {γοπι Όιο α]εσίίνα Ερικλύδων, Ὑνίσ]ι 18 
αδοά ὮΥ α Ιαΐες (αγθε]κ ννγιίετ Ψ. Φί6ΡρΙ. Τµ65. ΟΕ 
ιο οοπ]εσοίατες ν/λπίο] Ίνανε Όεεῃ Ῥτοροβδεᾶ, επο 
οΠΙΥ οπθ5 (ναί ππογ]{ αἰίθπΙ]οῦ ατθ Εὐρυκλύόων απά 
Εὐρακύλων. Έος λε νμκφω (νν ή] Ἠα5 Ώεεη Ρ{Ο- 
Ρουπάεά Ὁγ Τουρ, Ἠτπεθά, Βτγαπί, απἀ Καπ.) 
Όνετε 19 πο απίλοΓΙγ αἲ αἲἰ.. Βεβείάθς, ἴπεθ οοπ]- 
Ρουπά ννοι]ά ὓε οοΠίταΓγ {ο αΠαΙΟΡΥ 1 5ΊποςῬ ἴοτα 
Ι8 ΠΟ {ηδίαποθ ΟΕ εὗρυ νη(] α δαὐοίαπέένε; απᾶ ΥΕΠ 
Όνοδα γη αά[εο[ίυες ατα α)πιοδί οοπβπεὰ {ο πα 
Ῥοεί5; απά ΠΠΟΓΘΟΝΕΣ, ο 86Η56 ατὶδίης (ιοἱάε- 
Όαῦη) 18 ἴοο Γεοῦ]ο. Έοτ (να ἰαΐετ, (ΠΑΠΙΕΙΥ Εἰὐ- 
ακύλων, Ν. Ν. Εν. νὰ) νήσο] Ἰα5 Ὀδεεή Ρρτοροβεά 
-- Οτοί., ΜΗ, Το Ό]οτο, ΒοεπίΙ6γ, απἀ Βεηρ., 
Ώιετο ἶ5 δοπε, ἴποισ] ΌὈπί νοτγ ἰεπάετ, παἰ]ογἵγ 
ἵπ ΜΑΡ. απά Ὑοεγβίοπβ: λα να οὐ]οσίίοπβ 
ασαἰηδί 1 ατο, --- 1. ναί 1 ννοι]ά ποί Ὃε [ογπιεά 
απα]ορίσα]1γ, Ὀαί οασ]ί {ο Ὃε Ἐὐροακύλων. 3. 
Τ]ιαί Τε ννοι]ά Ὃο Ποίετοσθπθοιβ]γ οοπιρουπάεά 
οῇ ἄγεεζ απ Παπ. Απάὰ ἀκύλων οου]ά ποί ν/ε]] 
τθργεβεπί αφµ]ο. Βοφίάες, πε πας Ίνα8 ἀοιρί- 
1658 έο 6απιθ (λαί Ἠαά ργεναἰ]εά Γοτ ορηίατίθςς ---- 
Ἀπαά ννας {μοτε[οτο ποί Ι]κα]Υ {ο Ὀο οί]εγνγῖδε ελα 
ἄγεεᾷς (ιγοισ]ιοµί, πο (τοοὶς απά Ταΐπ. ὃ. Τί 
ν/οι]ά ποί αἱ αἰ] οοτγοβροπά {ο {θε αοοιταίο ἀ6- 
ΒοΠρ{ΙοΠ8 οῇ {πε τυφὼν, ο: Ί[/οπε, βῖνει Ὁγ αἩπ- 
οἴεηίδ απά πιούθτης; ΝΟ αστες ἵπ τερταρεπί]ης 1 
ποί α5 α ροῦπί-ιοπά, ---- Όαί α5 «λήθης αὐουί, ἵπ αἲ] 
-ἲ ίοπι Ν. Ε. {ο . Ε., Γαδί ργευαύπς. 

εησο Ιέ 5 οἶεαΓ ναί Ὀοῦ]ι οχίογπαὶ απά Ιπίθγπα] 
ογἰάεπος απ]ίο 1ῃ τοφΙτίης {πο οΟΠΙΠΙΟΠ τοπάίησ 
{ο Ῥο τοίαἰηπθαά ς ἴ]ιο 8οη8ο οἱ νν]ίο]ι πιΑΥ δα επαβ 
οχρτοβςδά: “ία ννανο-εΙττίησ Εαδίετ,” οΥ, Η{6ί- 
αγ, «« Γραθή-κοµδεν; ) νν]οἩ ἀθείσπαίίοη ἶδ οοη- 
βτπιοὰ απά Πλαξίταί(οά Ὁγ ενα ΠΙΠΙΘΓΟΙΒ Ραβ5αρος 
οΓ πο Οτεεκ απἀ Ταῖπ ϱ]αβεῖσα] νυγίετς αἀάποεά 
ΒΥ πιο (οΙΙεβγ [γοπι Υοίς.) ἵπ ἨΏθσθης. ΒΥΠΟΡ. 

15. συναρπασθέντος τοῦ μα Απ΄ εοχρτθβείοη 
οὔίεἩ ε9εἆ ο {οππρεείποις ν]πάς; αν ἵ5 Ρτογνοά ὮΥ 
Όνο οχαπηρ]ος αἀάισςά ὮΥ νο (οπηππθηία{οχς: {ο 
Νίο] ΠΙΑΥ Όο αὐάοά Τ9δο]γ]. Ασαπι. 610. χεῖμα 
---ἤρπασε (8ο1]. αὐτόν.) ᾿Αντοφθαλμεῖν, ἴο Όδατ αρ 

αἱηβί πο νπάς /αος Π. Αἲ ἐπιδόντες Ἴγετθ 18 απ 
ο)Η1ρ., οἰί]ογ ΟΓ πλοῖον, 88 ΠΙΠΥ Οοπιπιθηία{ογ8 
ΒΙΡΡοςε; ος, ταίποτ, οῇ ἑαυτούς: ΠΙΟ Ἰαίίετ ἶ8 
οοπῄτπιεὰ Ὁγ Τμαοῖαπ οἶίοὰ Ὁγ Ε]λη.: ἐπιτρέφαντες 
οὖν τῷ πνεύµατι, καὶ παραδόντες αὑτοὺς ἐχειμαζόμεθα. 
απά Αττίαη. Ερὶοί, ἵν. Ὁ. οἱ ἅπαξ ἐνδόντες εἰσάπαν 
ἐπέδωκαν ἑαυτοὺς, καὶ ὡς ὑπὸ ῥεύματος παρεσίρησαν. 
ιο 86η586 οῇ ἐφερόμεθα 19 “νο νετ ἀτίνεπ ο: 
ἀγίῃμος.” 

16. ὑποδραμόντες] ἎΝοί “ἑταπηίησ αρ (ο, Όαίς 
«ἐταππίης απὀογ; 1.9. σἸο86 απάὀετ εποτο. ο 
Τηοπη]κ{. ϱ. 103, οἶίοὰ Ὦγ Ἰἡοίς.: τὰ μὲν (ραγίη) 
ὑποδραμοῦσαι, τὰ δὲ περιδραμοῦσαι. 

---Κλαίδην.] ὍἜ]α παπιο σῖνεῃ Ὦγ Με]α απᾶ 
ΡΙΙπγ οοµΠίοήαηςσος {ο τοπό]πσ Καΐδην Γουπὰ ἵη 
βοπηθ Ὑοτείοης, ἃο. Ἐαί ἴἶν οοΠΙΠΙΟΠ τοαθίηµ ἰ9 
οοπβγιιοὰ ὉὮΥ Ἠίετοο]. αρ. Ῥίο]οπι. Η. Τ. απά 
ΑνΕεΠΦΗ8. Περικρατεῖς εἶναι, Γοτ περικρατεῖν, “ἴο 
ὑθουσιης ππβίογς ος) ««κοσυτο νο Ἠοαί 5) νο], 
ἑδθσιης, κ οί]οι ἡ Ἠαά ΌσοἨ {οννοὰ Ὦγ α τορο, 
ο Ἠαά Ἠάπς [αβίοπος {ο νο εΒ{ρ, οἵ Ὀδεῃ οἩ ἀθοχ, 
παά Όσουῃ. νναςοά ονναγ γ Ότο νάνος. 

17. βοηθ. ἐχρῶντο, ὑπος. τ. π.] έσω λ.κο. Ἰ8 
οσσαείοποὰ πο Ητ]α ροτρ]οχ{έν {ο νο ϱ οπππηρη{η- 
ἴοτς, Ίο ατο ποί αρτεοὰ οἩ. ο 36Ἠ506 οῇ βοηθ. 

απά ὑποζ. Β0Ππθ ἴπκο βοηθ. οἳ ιο αἰά οι απί(εὰ 
/ιεῖρ οἱ νε πιατίπετς απά πο αοἰάΐετε, ος οἴ]ες 
ΡάββεηρετΒ. Βιί να {Πε 5επ8ε πννου]ά ὃς γετγ 
ο μνοτ 6χρτθβΡεά. Οἵ]ιεγε ἴακα Τί οἳ να 
ἰαεκ{ἶπα, ΤΟΡΕΡ, Ἰ9ςΚΒ, οἩαίης, ὅτο, Ὁγ νο 4β- 
βἰδίαπος ἶ5 τεπάετεὰ {ο α βΗἱρ ἵπ τουρ] ννεαίηογ, 
Νο Ῥγοα[, Ἰονδγετ, οἳ ή εἰσπὶβσαίίοη Ἠαβ Όεεῃ 
αἀάποεά. Α5 ἴο ὑποζ., ῥοῦι νε αὔονε «ἶαμφες οἳ 
[π{ετρτείετς ατο αρτεεά, Ὠναί  πιυεί Όε ἴακεπ ο 
Ὠναί πάεγρἰγάΐπᾳ, νΥλίο]ι, (1ν6Υ 8αΥ, ννας επιρ]ογεὰ 
ὉΥ 61ο απεῖεπ/ς 38 νε]] α5 ἴε πποάετης; ννπετεῦγ 
Όμο]ς οαῦ]ες Ίνετο ἀταν/π τουπὰ α τἰοκεῖγ Πρ, {ο 
Κοερ νο ππρετς σι (οσεί]ετ. ἴπ Ρτου[ απά 
Ἠαρίταίοῦ οἳ 8 ο Οοπιππεπίαίογς αἀάποε α 
ρτοαί ΠΙΠΙΘεΓ ο ράββαρο» {τοπα ιο (αθείοαὶ νντίῖ- 
ε{. ΕΒμϊ, προη 1086 οχαπΙπα ίση, 1 νι] αρρεαΓ 
πδ Ι Ἠαγθ 1Π 8ΟΠΠΘ Ππεᾶδυτο ΑἨΟΝΥΠ ἵπ Ἠεςεβ. 
ΥΠορ.) ναί 5οατοθ]Υ ἄΠΥ οπθ οΓ Όμοκο ἵς ἴο πα 
Ἡτροξθ ; ΓΟΥ {ιο αἶπε ο ιμρρ ία ἄμγαγε εαγίπα 

βοεοίηι Ἱπρετίοδίας Έναπος, οῇ Ἠοταςε, Ο4. 1. 14. 
15 αποετίαϊΠ; α8 ΠΙΣΥ 6 αῤνας, νε πο Ὁοπι- 
πιεηίαίος, εκοερί. Βαχίοτ, ἴακος 1 {ο τε[εΓ {ο να 
αησίτάίησ ο{ α βΠ{ρ νηἩ τορε8. Απά αἰπουρ]ι {π 
Ἠεεγο]μ., ἵπ γοο, ζωμείματα, Νε ανα {Ἠο ρ]οββ 
σχοινία κατὰ µέσον τὴν ναῦν ῥεσμευόμενα : Υεί Όναί 18 
Κποννη {ο τεβετ {ο Απίδίορῃ, Εᾳ. 2195 απά 195 οπ]γ 
Ώιο ορἱπίοη ο α (αγαπωπαγίαπ ΟΠ ἴ]νε «εηςθ οΓ 1ἶνο 
ννοτά ΈἼχετος ννμ]ο]ι 19 Ῥείίος οχρ]αϊποά Ὦγ νο 
Βε]ιοἰίαδίς, ὮΥ Βμΐάα», απά ΕΥΕΠ ὮΥ αποϊ]ετ σ]ο88 
οῇ Ηοδγο]ι. Ἠήπαβα]{, {ο πιθαῃ ο Ανα; : ξύλα τῶν 
νεῶν, Νίο 18 [ας πιοτο αστεοαῦ[θ {ο {πο οοπίεχε 
παπά {ο εα0]εοί. Απά Ομ ἶ5 οοπῇτπιοὰ Ὁγ ἴἶνο 
ο]ιο]. ον. Τογἀ. 1. 39. ζεύξαντες (ναῦς), ννηοτθ 
Ίο βροἲΚ8 ΟΓ {68 ξύλα (εα]]1ης ἴλθιη ζυγώματα), 
38 .- ΠθΟεβκατγ ἴο Ῥίπά ἴοπεί]νετ α τἱοκείγ 
απἱρ᾽ς Ἰα]]. Απά 5ο Τηεορῃπ. Λάπι. 19. νηός τοι 
πλευρῇσιν ὑπὸ ζυγὰ θήσομεν } Ἱ. 6. ὑποθήσομεν ζυγά. 
Τη [πο αἲἲ νο ραβεασος ναί Ἰανε Όσευ αἀάποεά 
ἵπ ρτοοῦ ος ]αδίταίίοῦ ο νο αὔογε µπάεγο ἑγαΐπις 
Ῥε]οπᾳ {ο ἴλαί ορεγαί{οῦ, ὙήοἩ 19 αἰ]ιάθά {ο ἵπ 
Όνο ρα5δα5ες Ἰηςί οἶτεά, απά νη]ο] τπαΥ ὃς οα]]εὰ 
ωπάεν (οἵ ΙπΠετ) δεμίπς. Τε Ῥαβεαρος, ἰπάεοά, 
ο) Αργίαπ, ατο ποῖ ουίο ἀθοίείνο: Όαί Όνευ ατθ 
[αγ Ὀοίίετ Ιπιοτρτοῖεὰ ο ἔππεγ-δε[(ἶπις Λη τωιάεγ- 
οπἱραίπς, Ὀεσσιβθ ἴ]ο εα0]οοί ἶς γεβήύπς [ογ ἔιε 
Ῥιγροςε ο/ 1οαν. Τῆο οὗ Ῥο]νὸ. αἁπεῖῖς 
οὗ πο οἴνετ 86η56. Τἶμοςο οἳ Ρ]αΐο, ννλ]ο] ατο 
ΠΠΘΤΟ α//ηκίοπα, πγθ [αγ Δείίεγ 5ο απἀετείουσς, Ὀο- 
οσα 1186 {ο ἴΘΓΠΙ ὑποζώματα ἵδ οπιρ]ογοά. Απά Ῥονν- 
ονοΓ ο αποϊθηίς πηϊσ]ί φοππθίίπηος αρρὶν Ονοῖτ 
οαῦ]θς ἵπ {ο αὔονο αγ, νο νου ννου]ά «οατοθΙγ 
Ἰπνο οπϱ]θς πιαά» Γοτ Ίο ῥραήροςο. νο Ραβεασο 
οἡ Ανοη, ρ. 904, Ἀονονοτ, ἵ οπ]ίο ἀθοίκείνο, 
Ἀνηοτο Ίο καγα {μαι ιο ρἰσπη[ίο Πρ ο Ῥιο]επιγ 
Ῥ]η]οραίογ Ἰνπά ἔννε]νο ὑποζώματα, οποἩ 100 [οι 
Ίοπμ. 38ο αἶφο ἵπ 16 ῥραβ54σο οἳ Ῥ]μανοίι, νι ]ο]ι 
Ι ανα πιγεοε]{ αἀάποςά ἵπ Ἠοο. Ἀγη., ἴηογο 18 ΠΊΘη- 
ἴομ οἱ {Ἴχοςο ὑποζώματα, Ννη]οἷν Ἀτο ααἰὰ {ο ο οΓ 
/γας. Ἐτοπαι ναί Τ Ἠανο ντο οἩἳ πο ρα 
οὗ Τ]ασγά. Όνοτο οππ νο πο ἀουνί Ῥαἳ ἴἶναι ἴἶνο 
ζυγώµατα, Οἱ ὑποζώματα, Ἠοτο Ῥίθσςα οὗ είτοηᾳ 
Ῥήαπλϊης ο βθτνθ 48 είαµα, ἵο Ὀἱπὰά νο ἵππος 
Γγαπιο-ννοτ]ς οὗ α γ.΄ (οροίτοτ: απά ννογθ 8Ο0ΠΊΘ- 
πιος, ἵπ νο οᾳ8ο ΟΓ απ οχοροζἱηρ]ν Ίατσο «Μἰρ, 
ραῖ ἵπ αἲ ῥγδί, Ὀαί οκπα]ν αΏιοτ ο οΠἱρ Ἰναί Όδοπ. 
8οπηο ἤπῃο 1η φοτνίσς, παπά Ἠπὰ στοννη τἰοκοίν. ο 
(αἱοη εκος Όλο ἵοτπα πιοϊαρ]οτίοα]]γ, ἵο ἀθιοίθ 
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”. ὃ [ή Γη ) Ἄν .] , 3 ΄ ’ 

πλοῖον φοβουμενοί τε µη εἰς την «Συρτιν ἐκπέσωσι, χαλάσαντες τυ 

15 σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. «Σφοδρῶς δὲ χειμαξοµένων ἡμῶν, τῇ ἕξῆς ἐκ- 

19 βολὴν ἐποιοῦντο 
ρα 

- 2 ’ ' ϊ ω 

καὶ τη τρίτη αὐτόχειρε τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου 
ω ΄ . ε.α /Γ , 2’ Ε 4 Γ πω ἳ / 

90 ἐθῥίψαμεν μήτε δὲ ηλίου µητε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας 
ξς » ) ια 39 3 , . ω . 

ημέρας, χειμὠνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειµένου, λοιπον περιηρεῖτο πᾶσα 

91 ἐλπὶς τοῦ σώζεσθαι ἡμᾶς. «ΙΠολλῆς δὲ ἀσιτίας ὑπαρχούσης, τότε στα- 
ε - , 2» ω Ξ 3 

Φεὶς ο Παῦλος ἐν µέσῳ αυτῶν εἶπεν Ἔδει μὲν, ὦ ἄνδρες, πειθαρ- 

χήσαντάς µοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης, κερδῆσαί τε τὴν ὕθριν 
2 ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. Καὶ τανῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν' ἀποβολὴ 

) - 3 Π 3 ” . 

93 γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται εξ ὑμῶν, πλὴν τοῦ πλοίου. ΠΙαρέστη γάρ 
- , » -- . τ 5 ' 

94 µοι τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ, οὗ εἰμὶ, ᾧ καὶ λατρεύω, λέγων" 

ΛΜὴ φοβοῦ, Παῦλε, Καΐσαρί σε δεῖ παραστῆναι καὶ ἰδοὺ, κεχάρισταί 

ελα πιά, οτ ἀἱαρ]ιγασπι, νΥπΙΕἩ ἶ5 χε ἔππεγ δεἰί- 
ἴπισ οἱ εἶνε ωπιαπ ῥοᾶψ. 

Ἀποίϊιετ ατσαππεπί {ος {πε Ἱπίετρτείαίίοη Ι ρτο- 
»16δ 15, ---- Ὠναί, αασοτάῖης {ο ἴπε οίιεγ Ἰπίετ- 

Ρτεία(ἶοη, βοηθείαις ἐχρωντο, ΛΙΝ οσουρίες {ἐἶθ 
πιοςί ρτοππ]πεηί ρ]αςθ ἴπ ἴΠθ 5εηίεηςς, νου]ἀ ο 
αἰπιοςί αςεῖθος. Αί ]εαρδί Ίο «ποι]ά εχρεοί ὑπε- 
ζώννυντο τὸ πλοῖον, βοηθείαις χρώμενοι. Βαΐ ἴο α- 
πετί ἴο βοηθείαις, 1π ννμίοπενετ οἳ πα Όνο αγ 
αὔογε ἀθίαι]εά, {πα υνοτά ο {ακον, {έ νυν] Ὃε Πί- 
6 ειίαῦ]θ. Ἰ Ἰανε πο ἀοαθί Ῥαί Οιαί Όιε ἴταθ 
66η56 ἵ5 ναί, ἵπ υνμίοὮ (α5 είς. αἴεςί5) Τί 18 
πφεά ἵῃπ Ὠιε (τεεκ ο τα πιθολαπ]σ», μι οοῥ 

ο: οίαια, ΥΙπ. πε ζυγὰ Οἵ ζυγώµατα 3Ώονθ 
ο. "Ἔλως Όια άμφν 15, ο Ἰαά Τ6- 
οοπΤςΘ {ο ΡΓΟΡ απά σίαής, απἀετρἰτάίησ ἴπθ 5Ώ1ρ 
[νι Όποπι].. Τ]ο8ς Ἰαά Ώθδεῃ, πο ἀοιθέ, ΡΓο- 
γίάεὰ {ος ἄΠΥ ΕΠΙΕΓΡΕΠΟΥ : απά {λετε 15 τεᾶδοηή ἴο 
Οπ]ς ναί, ἵπ πο Ἰατσεςί οἶα.ς οἳ πιετομαηί 5Η1Ρ5, 
οαγρεπίργ ἨΝθτθ τεσι]ατ]γ ειπρ]ογθά. Τη γ/ας 
οεγίαἶπ]γ νε οᾳ5ο ἵπ 5Πήρ5 οῇ ρα; [οι Χεπορῃ. 
ἆᾳ Ἑεριδ]. Αίεπ. 195, οπαππεταίἵπς (ο νατίοις 
ο/πεετβ ο οστά α {ΓΙΤΕΠηΕ, ΓΘΟΚΟΠΒ {νε ναυπηγοί. 

----τὴν Σύρτιν] ἵ. ο. να Ὀγτίϊς πια[ογ 9Π ἴπθ οοα»ί 
οὗ Αίγα, ο Μπιαιεὰ αἱ 4000 ος αἰπάΐα ἵπ οΙΓ- 
ουπΏ{ετεπος, απά οσοαργῖησ ιο Ὑ]οιο οἳ ν]ιαί 
ἴβ πουν οπ]]εά πε (]1ῇ οὗ Βϊάτα. ι 

---χαλάσαντες τὸ σκεῦος.] Όπ ενηαί 18 ππεππί ὮΥ 
τὸ σκεῖος, εἶνε (οπιπιεπίαίοτΒ ατο ποί αστοεά. Β9Π1θ 
βαΥ {ο ρα. Βιί [ Ἰανο ἵη Ῥεο. ΒΥΠΟΡ. ΒΙΟΥΝΗ 
Εναί Ες 6οηΏ9ο οπηποί 9 αἀπα]{εά. Οὔνειβ ίακο 
ἴ {ο ππεαῃ “ιο απε]ιονγ, νιηῖο να οετίαΙη]γ 
Ῥαγί οἳ νε σκεύη. αι πε βαἱ]ογ Ἠετο Πποῖ [η 
οοιάίπσα; απά Ἱξ πεγ Ἠαά Όεοτ, Ώνεγ ννου]ά 
Ἰανο Ἰεί ἆον/ῃ {ιοο αΠΟἨΟΤΕ, 48 ν. 29). Τ νο οοΠ- 
εἰάοι ννηαί οἱ] ὅπλον ΤΙΑΥ ἆθφετνο {ο ο οπ]]οά 
Όιε σκεῖος, Νθ οπηποί ἀοιδί Όιε Ενας  πιαδί ὃθ 
Ενα πια. Απά Οής εἱρπίβοαίίοι 19 οοπβτπιεά ὮΥ 
Όνο Ἁγτ, Ὑοτ. απἀ αἀορίοὰ Ὁγ Οτοί., Ηετα]άβ, 
Βο]ίσῃ, απά Καπ. Χαλῷν ἵδ αεοά Ὀθσπμβο Όιθ 
πιααίᾳ οἱ πο αποἰθηία Ὕνοτο 5ο [οτιπθά 38 ἴο σο 
ἱπίο α αοεΚεί, απ ὃς ταἰφοᾷ οΥ Ἰοννοτοά αἲ ϱ]εαβητο. 

β6η9ο Αθοπις {ο ο, Ενα νου Ἰονετεά Ῥου]ι 
πηπκίς απά 6νετΥγ οτί οἱ (αοκ]τπα νίο] οπτίοὰ 
ΔΗΥ οπην αρ», ή Εή ὃο ποί απ σὰ, νο ΠΙΑΥ, ἶ 
ἡμηῖς, κάρροκο, Εἶναί σκεῦος ἀθποίον ιο καἰ]-γαγὰ 
αἱ ιο ροορ, οπ]]οὰ ὁ ἀρτέμων αἱ ν. 40. 

18, ἱκβολὴν ἠποιοῦντοὶ “' Ἠοπνοὰ ονετροπτά,” 
[νο Ιαάίπσ]; Γον οἱ Ειαί νο ἠκβυλὴ, Νον οὐ 
νου αγ αλά ή ολ, {8 {ο οο απάσγμίουας εἶπσο 
Όνο οτά στ οἱ νο οἰτουπημίαποςν (18 τος, τρ ΗΙΥ 
οὕκογνοκ) κ, βγκε, Όναί νο [αάέπις κου] Όο ντου η 
ονοι οστά, αν Ίνοτο; Όνοα νο (αεί, ν. 19.) 

απά Ἰαςί]γ, ἴἶο ργουϊσίοης, α5 ν. 98. Ἐτοπι ἴθ 
ΟἸαξεῖσαὶ οἰίαίίοης ο{ Ἰλεί5. Ιέ αρρεατς ἴπαί {λῖς 
ἐκβολὴ νγαδ ποῖ Υθτγ απίτεααθηί ἵπ αποϊθηῖ πανίσα- 
Ποπ: απἀ, ἵπ γ]ο]θηέ 5ἴΟΓΙΠΩΒ, πεορδδαγή, ἃδ ἴ]λα 
Ο1αξείσαὶ οἰαίίοης οῇ είς. απἀ Ῥτίς. Ρτονο; {ο 
ΥΠΙΟἩ πηαΥ 9 αἀάθά, ᾗοπας Ἱ. ὄ. ἐκθολὴν ἐποιήσαν- 
το τῶν σκευῶν. «ΑδεἨΥΙ. Ασατη. 919. καὶ τὸ μὲν πρὸ 
χρημάτων κτησίων ὄκνος βαλὼν, Σφενδόνας ἀπ εὐμέ- 
τρου, Οὐκ ἔδυ πρόπας ὁόμος. ΝΠετθ {ΟΥ ὁόμος ἶ ννοι]ὰ 
τοβὰ γόµος. θε αἶ5ο Τ]1ευ. 70] --- 9. 

19. τὴν σκευήν.] 3ΞΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5 υνἰἴ] ἐἶλο σκεύη αἲ 
Ίοπας 1. ὅ. απά 5ἰσηί(γῖης αἲ] ἴἶνα αγπιαηνεπία Πανίς, 
οἵλεγνηῖδ οα]]εά ὅπλα, ἂ5 πιαδίς απά γαγᾷ5, βαΐ]ς 
ΤΟΡΘ5, ὅσο. (5εε Τ]αογά. νι. 24.), Ιπο]αάϊπσ (πα 
ζμσσασε Οἱ Ενα Ρά8ΦΕΏΡΟΙ5; {οἵ σκευὴ Ὠὰ5 801Π6- 
Ώπηθς Ολαί 5εηςο. 

960. µήτε δὲ ἡλίου ---ἡμᾶς.] Τηϊ5 ποπ-αρρθαταπσς 
ος ἴπε 8υἩ απά ΦβίαΤ γνας {ο ἴἶο αποϊθηΐ αἲ 
αἱ! «πιο ρεγρ]εχίηᾳ, οδρθοἰα]]γ ἵπ ἰδπηρθδίοιβ 
ν/εαίμετ, [πάει 5ο] οἴτομπιδίαποθς {Π6Υ ννογθ 
τοάοθὰ {ο ιο αἰπιοδί βἰταῖῖς --- πο 8ο ΠΙΠΟἩ ὮΥ 
ν/αηί οῇ ρταο(ίσα] 51 ἵπ πανἰσαίίοι, αφ ΡΥ ὑοῖπσ 
ἀεβί[ίμιο ο{ ννμαί Γ,οτά Έγτον Βποὶν οα]ς “ Τ]ο 
/εεἰίπς 0 οπαραβς --- ΝανΙσαιιοπ)ς 5ου]. 

---χειμ. ἐπικειμένου.] ᾿ἘΕπικ. ἱδ ἃ ν6τγ εἰσηίβοαπί 
ἵετπα; απἀ Ναί. οἶίε απ ΘΧΑΠΙΡΙΘ ΟΠ χειμῶνος 
ἐπικειμένου [τοπα Ῥ]αΐο; απά οἱ οοιπρατος 1ο 
γρ]ίαπ «« οπαροδίας ποιδιί εἰ]νί9.  Ώο6ο αἱδο 
ΡΕ. Ικκκν]]. Τ. 

21. ἀσιτίας.] Της 18 Ῥοδί τοπάοτοὰ ἐποία α 
πορ]εοί ος [οοὰ, [οτ ννμ]ο] {νογ οοπ]ἀ πο, 1Π 
Ονείγ ρτοβεηί φίαίε, πανο οἶί]γετ αρροι{{ο οἵ το]]δῃ. 
ὤ6θ Ρ8. οἳί. 4, 

---κερδῆσαι ---- ὕβριν καὶ ζημίαν.] Το οχρ]αϊη {Π]8 
βοσπη!ησ]γ αίταηπσο ΟΧΡΓΟΒΣΙΟΠ, νο ποσς πο, να 
ΤΙΠΗΥ οἱ νο οἰάον Οοπαπιοπίαίοτς, οχίοπά πο μὴ 
{ο κερδῆσαι, παπά τοπὀοτ κερὸ. κε; ας Ὕνο ΠΙΑΥ 
Ἠανο ΤΘΟΟΙΤΑΟ {ο α 86ΠΗ50 οΓ κερὸ, Γοαπὰ πι νο Ώοβί 
νιΓΙίΘ6Ι8, οἩ νΠΙο Τ Ἰανο 111 ἱτοπῖιοὰ ἵπ Βοσςης. 
ΒΥΠΟΡ. παπά οἩἳ Τηπογά. . 191. νν]οτο Τ ανα κ]λοννη 
Οναί ιο Πίογα] επκο ἵ., '' Βαί 1 Ὀο]ονοὰ γοι Ίο 
Ἰανο Ἠοπτκοποά {ο πο, απά πο το Ἠπνο Ἰουβοά 
[τοπ Οτοίο : απά Όναρ γο ννοι]ά Ἠπνο Όσοι σαἶπ- 
ο δή αἲἰ 9 ἀΐνστασο, (1, ο. αβγά 1ος) απά Ον] 
1ος.) 

23, οὐ] οἳ]. δοῦλος: 5 Ετος. χκκί, 50. γιο 
5 ο [,οτα Ἱ απᾶά ον, κκ, ο60, 38ο πο ἵπ Ἰ.. 
χ]ν. 14. νεο (ἶνο Τ ΧΧΧ. τοπύος 1: 12] ΡΥ καὶ 

σοὶ ἴσονται δοὔλοι. Λατρείω, η» ΚΥρκο οἱναοίνος, 
ἱπερ]ίον αίΓΟΠΜΟΗΝ απά ας {νο κοτνίσς, 

4. κεχάρισταί σοι --- σοῦ,}] Χαρίζεσθαί τινα ΟΥ τινι 

κοπο πο ἰμηίβον "το μταπί ΔΗΥ ομο)ν Ἠο [οι 
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Ὁ . - ᾿ - . 3 .. 

σοι ὁ Θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας µετα σου. «ιο ευθυμεῖτε, ἄγδρες νὰ 
’ . -- .. ε. ε! 2, 7 ’ ’ 

πιστεύω γαρ τῳ Θεῳ, οτι οὕτως ἔσται καῷ ον τρὀπον λελάληταί μοι. 
.] - , .. 4 ” .. ς 4 εἰς νησον δὲ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. ήξς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ 96 

. . - ’ - 2 . - 

ἐγένετο, διαφεροκένων ἡμῶν ἐν τῷ 4δρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς γυκτὸς ὑπε- 31 
’ 5 - ’ ᾽ ” . ’ 9 στ 

γόουν οἱ γαῦται προσάγειν τινά αὐτοῖς χωραν. ἸΚαὶ ῥολίσαντες εὗρον 38 
3 , ο " . τ 
ὀργυιὰς εἴκοσι βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ πάλιν βῥολίσαντες, εὗρον 
3 / - ο. 

ὀργυιὰς δεκαπέντε φοβούμενοί τε µήπως εἰς τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, 39 
. 2 ’ ’ ς ’ “ 

ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας, ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι, 
- ἕ ” Π - - π ΄ . 

Των δὲ γαυτῶων ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου, καὶ χαλασάντων τὴν 30 
’ ί. 

σκάφην εἰς τὴν Φάλασσαν, προφάσει ὡς ἐκ πρώρας μελλόντων» ἀγκύρας 
“6 - - - 8 

ἐκτείνειν, εἶπεν Ὁ Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχη καὶ τοῖς στρατιώταις" άν 8 

Τύτε οἱ 3 
” ” , , - ’ Ἄ ον π 

στρατιώται ἀπέκοψαν τὰ σχοινία της σκάφης, καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπε- 

τ » ο πα - 3 
μὴ οὗτοι µείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ἡμεῖς σωύθῆναι οὗ δύνασθε. 

σεῖν. ᾿ἀχρι δὲ οὗ ἔμελλεν ἡμέρα γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαν- 38 
τας μεταλαβεῖν τροφής, λέγων | 

π παιι. 10. 80. 
Ίωκε 12. 7. 
4 21.18. 

ο 1 Βαπι. 9. 13, 
Ίομη 6. 11. 
1 πι. 4. 8. 

προοδοκῶντες, ἄσιτοι διατελεῖτε, μηδὲν προσλαθόµενοι. 

Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν 

” 4ιὸ παρακαλῶ 34 

ὑμᾶς προσλαβεῖν τροφῆς" τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας 

ὑπάρχει  οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς πεσεῖται. 5 Εἰπὼν 30 
᾽ ” . .”” 7 - .. ’ 

δὲ ταῦτα, καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαρίσοτησε τῷ Θεῷ ἐνώπιον πάντων, καὶ 
, « » λ , , 3 

κλάσας Ίρξατο ἐσθίειν. Πύῦθυμοι δὲ γεγόµενοι πάντες, καὶ αὐτοὶ προσ-- 36 
ἐν 9. 41. 

Βοπι. 18. 1. [ή 1. 

ΤῬο 8 οὐ. ἑβδομήκοντα ἕς. 

’ ὡς μμ » ’ ς ” ο ΄ 
ελαῤοντο τροφης ημεν δὲ ἐν τῷ πλοίῳ αἳ πᾶσαι ψιυχαὶ διακόσιαι 31 

Κορεσθέντες δὲ τροφῆς, ἐκούφιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλ- ἃς 

λόμενοι τὸν οἵτον εἰς τὴν Φάλαυσαν. ὍΌτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν 39 

αποί]ετ; ”’ απἆ οεχαπιρ]ος αγο πἀάποςεά Ὁγ ἴἶνε Οοπι- 
ΠΠΘΠ{Π{ΟΓ5. Ἠοτο, Πονθνοτ, ἵῖ ΠιΘαΠΒ, ἴο 8ΡαΤθ 
ἄΠΥ οπθς ]ἱζο οπ αοσοιηί οῇ αποίμος. 

Ὦπ. τεσσαρεσκ.] ἈΝαππε]γ, Γγοιι νετ Πανίηρ ]οβ 
Εαἰγ-Ώανθῃς.. Διαφερ. ἡμῶν, “' 35 νο ντα ίοφεεά 
πρ απά ἀοννπ.”. μα 5εηςο ἶ5 αἰπιοςί οοπβπεά ἴο 
Όιο Ἰαΐοτ ντΙ{οΓΒ. 

---᾿Αδρία.] Ἑγ Οι 5 πιεαπέ πο νν]αῖ 15 πον/ 
οσ]]εά νο Αάτιαίο σα], Ὀαί Όνο Αἀτίαίίο δ8εα, 
νμῖοΙ, α5 πο Οοπιπιοηίαίοτς Ἠανα Ῥτονοά {ΠΟΠΙ 
Ῥιο]επαγ, βίταῦο, ἃτο., οοππργε]λεπάεά νν]ναί Ἰιαά 
ογἰσίπαἰἰγ Ώοσῃ οα]]εὰ ἴ]ιο ᾿Ἰόνιον πέλαγος. απιὰ ἀθ- 
ποίος {ο 86α Ὀδίννεςπ (τεοσα, Πα]ν, παπά Α[ίσα, 
Φθο ΠΙΥ Νοίο οπ ΤΠπσγά. 1. 34. τὸν ᾿Ἱόνιον κόλπον. 

--- προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν.] μετα 5 Ἰθτα 
α παιμέίεαϊ ιηραίίασε, Ἰκε ἀναφανέντες τὴν Κ. αἲ 
χχῖ, 5. 1π ο11 οί σοα5ο οτἰσἰπαϊἴἶπς ἵπ πο ορβσα] ἆο- 
οαρίίοῃ, γ νν]ήσ]ι, οπ. αρρτοποβλίηᾳ α οομ8ί, ἴ]θ 
Ἰαπά βοοπὶς {ο αρρτοασὴ {ο νο ΕΜΙΡ, πο ἴἶνο α)ήρ 
(ο ἴἶνο Ἰαπά, ΟΕ ες οχαπρ]ες ατο αὐάποσά Ὁγ 
Όιο Οοπιπιοηίαίογς [τοπα Ὀοῦιν τοεκ απά Ταν 
ντους. ΆΝαγ, ος ΟΝΝΠ ΑΘΠΠΊΘΗ Ἰάανο [ο 8απηθ 
Ιάΐοπα, ννοῃ. ἴΠογ βροακ ο πεαγίπς ἃ οοαςί, απά 
}ειο]ίπσ ἃ Ρο. 

98. ὀργυιάς.] Ἔ]ο ννοτά οοπη68 Γοπι ὀρέγεσθαι, 
απά ἀοποίος 11ο 6ρασο Εἶναί α ΤΣΗ πιαΥ οΟΠΙΡΗ58 ὮΥ 
εἰγοίολίηρ οί Ἠῇ5 αγπης {ο πο Γαγίμεεί. 

2). τραχεῖς μα έτοςκγ στουπς,) 
--ἰκ πρύµνης.] Ἠονενοτ απακαα] ξ πια πον/ 

ψο {ος ππολογε {ο ὃο ἀτορροά ΓΓοπη ἴ]λο «ίεηπ οἱ ἃ 
αἨίρ, Υοί πο ραββησος αἀόισοὰ Ὦγ. Ἠοίς. απά 
Ῥοπτος β]νονν Ενα! πο] ας νουν ακηα] ἵπ αποϊοηί 
ἠπιοβ: ΠΑΥ, ἴμαί ονοῃ ἵπ πιποάστη ππος [νο εαπιο 
ουθίοπι οοπΙπαθς, ἵπ ἴ]ο ερ ρἰγίηᾳ οίνος 

Α]οχαπάτία απά Οοπείαππορ]ο: αἱξο ναί /οιγ 
4Πο]οτς ετο (πουσηί πεοθδατν οἩ οσσαξίοης οΓ 
ρτοαί Ῥογ], απά {νο οτάϊπατΙ]ν ἵπ α επιροείαοα8 
πὶρηῖ. Ἠῦὔχ. ἡμ. γεν. ΤΠ Ίαν ἴἶνε αἲτ ο) α Ρτο- 
νοτυ]α] οχρΓοβεΙοΠ, ΟΓ ννμ]ο] είς. οἶίες ἴνο εκ- 
απηρ]ο» {γοπῃ [οµσα», εἰσπίθγίης {ο απχΙοΒ]Υ νν]δἩ 
[οι ἆαγ. 

20. Αί µελλόντων 5υῦ. αὐτῶν; απ΄ εΠρ. πευα] 
νηθη ἴ]ιο ραγοἴρ]ο 15 αοσοπαραπ]θά νν ην απ ὡς. 

91. οὐ δύνασθε] |. 6. ἨάπΙαΠ]γ εροακίησ. Έοτ 
Όνε ῥτοπιί5ο ΟΓ κα [δίγ ννας οοπάΙΠοπα], παπά Ιπνο]ν- 
οἆ ἴπε οὐ]ἰσαίῖοη {0 9ο Όνα ογάίπατν πἹθαΠς ΓΟοΤ 
Ργοβογνα(ἶοπ: {ο ποσ]θοί ννη]ο]ι ννου]ά ανα Ὄδεῃ 
κ ὖρ.. (οἆ. Ἀ6θο (α]νίη, 

» προσδοκῶντες.] ἸἈΝαΙΕΙΥ, Γοτ Όνο εἴοτπ ἴο 
«επθθ. ᾿Ασιτοι διατελεῖτε. Α Ῥορα]ατ Γοτπ οΓ 
εροακίησ, νο] ἀθποίος /«γο Ἰανο ἴακοῃ Πτί]ο ος 
πο [οος,” πο τοσα]ατ ππεα]. Εκαπιρ]θς απτο αἀάπο- 
οἆ ϱγ ΚΥρκο οπι φοδορβας. 

94. τροφῆς.] δα0. τι. Τοῦτο γρ, ἃο. “ ὐής νν]]ϊ 
ῶο Ῥτοιποίίνε οῇ γουγ καβείγ.”. Ακοηςο ΟΡ πρὸς 
Γγοφυοπί ἴπ Όνο Όθεί ννγίῖογς, θεροεἰα]]γ Τμαογὰ. 
Οὐδενὸς γὰρ, ἃο. '" Π]ο ο πομ]ησ.””. Απ οτίθη- 
τα] απά ν, Ἠταςς, ο ννμίο] 9οο Νοῖο αἲ 
Μαϊ. κ. 90, απά Τακο κκ]. 18. 

ὅτ. 1ο παπηρετ 9860 πια «οοπῃ Ίατσο; Ὀαξ 19 
ΑΙοχππάτίαπ νθβες]ς ννοτο νοτν Ὀπ]κν, απά βιιοὰ 
ουῖ Γοτ οπτιγΊηρ α ρτοαί δως ο{ ῬαάβεεηροΓς. 
Τ]νας νοδορ]. ἵπ Ἠ. Ο. 3. (οἶτοὰ ὃν Ῥεατος) 81γ8 
Όνο αλ ήρ {η νν]ο]ν Ἠο εαἶ]οὰ, απά νο ννας οπςί 
πεναβ ἵπ πο Λάτίαιΐο 8οα, Ἠαά 600 Ῥογεοπς οἨ. 

38. τὸν σῖτον Ἰ ἜΤῆο Ἰνοκί Οοπιπιθηίαίογα πτο 
πστεεά ναί Οκ παακί κἱρη]θΥ νο ῥγουισισιδ, ννηή ον 
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3 Ε) ῃ : ’ , , 3 3 ' 3 εὶ 
οὐκ ἐπεγίνωσκον ' κολπον δέ τινα κατεγόουν ἔχοντα αἰγιαλον, εἰς ον 

’ ’ σος ω 

40 ἐβουλεύσαντο, εἲ δύναιντο, ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. Καὶ τὰς ἀγκύρας περιε- 

λόντες εἴων εἰς τὴν Φάλασσαν, ἅμα ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδα- 

λίων | 

41 αἰγιαλόν. 

ή . 3 Π ” ο) καὶ ἐπάραντε τὸν αἀρτέμονα τῇ πνεούση κατεῖχον εἰς τὸν 
. ’ 3 Περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον, ἐπώκειλαν τὴν α5Όοτ 1.18. 

ο Δ ς . , εἰ ΄ 3, αν κ ς Π ΄ 
γανῦὐγ. και Ἡτ µεΝ ποωφρα ερεισασα εμΣΙΥΕΥ ασαλευτος, 1] δὲ πφρυιγα 

49 ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων. Των δὲ στρατιωτῶν ῥουλὴ ἐγένετο, 

43 ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀπομτείνωσι, µήτις ἐκκολυμβήσας διαφύγοι. Ὁ δὲ 
΄ ΄ .. - 27 - 

ἑκατόνταρχος, βουλόμενος διασῶσαι τὸν ΙΠαΐλον, ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ 
’ νι ΄ ᾿ ΄ ν 3 ο] , 

βουλήµατος, ἐκέλευσέ τε τοὺς δυναµένους κολυµῤῴᾳᾷν, ἀποῤῥίψαντας πρω- 

44 τους ἐπὶ τὴν γην ἐξιέναι, καὶ τοὺς Λλοιποὺς, οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν, οὓς 
- 3 . - 5/ ο . ’ 

δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασω-- 

Φῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. 

ψου]ά Ώε τεσετνεά {11 {πε Ἰαδί, νε /αάΐπο απά 
ἰαεΚίΐπς Ὀεῖης Ὀείοτε ἴἩτούννη ονετροατἁ. 

99. τὴν γῆν οὐκ ἐπεγ.] Α Ὀγιεβπιοᾶφ οἳ εκρτθβ- 
εἶοπ, ἀεποίῖης '' Ώιεγ ἴοοκ α ν]εν/ ο{ πε οομΗίΤΥ 5 
Όαί τεοοσηίφεά ΙΕποί..  Κόλπον --- ἔχοντα αἰγιαλόν. 
Α5 αἲἱ Ιπ]εί5 Ἠάνο 5ογες, Βολιπίά. απἀ Καῑπ. ο0Π- 
ίτας ο νγογάβ ἴαβ: κατενόουν αἰγιαλὸν ἔχοντα 
κόλπον τινὰ, “' Ώι6Υγ Ροτορϊνεά α 5Ίο9Γθ Μανίησ α Ο6ΕΓ- 
εαΐπ οτθε]ς.. ΤΗΙ8, ποπ 6νεγ, ἶ5 ἀοῖπς νίο]ἱεηπςθ ἴο 
Ώιε οοπείταοίοῃ. Ίγε παιδί τείαίη {πα παίαταὶ 
οπ8, απά ἴπίκε αἰγ., ΙΤ (ατοί., Να}. απά Ῥομ]εις., 
ἵηπ α Ῥορμίαγ 5εΠ5ε, {ο ἀεποίο α ϱγαοξϊσαδίε 5Ίιοτθ. 
Απά Ιπάεεά {ιθ ραβ5ασες οἶίεά Ὁγ ἴποςδο Όοπι- 
πηεπίαίοτεα ρτονθ εὗαι αἰγιαλὸς 5ἰσπίῇες» Ρτορετ]γ α 
δαπάν «Ἰοτθ (45 ορροςεά {ο α ΤΟΕΚΥ 9Π6) ππὰ οοΠ- 
5εαιεπί]Υ οπε οοπγεπἰεπί {ο Ιαπάϊησ. Κόλπος 15 
ίακεη ἴπ α 56/56 υγπίο] ΤΠ6ορΗΥΙ. δαὖ5 ἶ5 πδια] ἵπ 
να οοπιπιοπ ἀϊα]θοι, νῖπ. απ ἐπίεί. Τη]8 15 οἨ ἴἶθ 
Ν.ΤΥ. εἰάς οἱ Εἶια Ἰε]απά, απά πονν οα]]εά ια Οαἱα 
ἀἱ 9απ Ῥαο]ο. ᾿Εξῶσαι τὸ πλοῖον, “'ἴο βίταπὰ ια 
γοβφε!].’’΄. ΟἨ Ες 5εηςθ ο{ ἐζωθεῖν 8ε9 ΠΙΥ Νοίθ 0Η 
Τ]ηαογά. Π. 90. 

40. περιελόντες.] Τ]ή8 οπηποί πιεαῃ, 35 β6γετα] 
Οοπωπιεηίαίοτς Ἰπιασῖπο, “«Πανίησ ἴακεπ πρ ἴ]θ 
ΑΠΟΙΟΓΑ2᾽ {ογ Ελαῖ 86η56 ν/οπ]ά τοφπίτε ἀνελόντες, 
οἱ ἀνελόμενοι: Πεϊθιετ, αἱ ΠνεΥ ννεγο ν]νουί Ώοσαίς, 
σου]ά 1ὔν6Υ ιορίσ]ι 1ἶνε απο]οτ8: Ὀηί ἴ]νε β6ηΠ5θ πλυςί 
Ρο (49 ο ννδεί Γπέρτρτοίθτ», αποϊεηῖ απά πιοάεΓῃ, 
ατα αστοςὰ) “΄ τεπιοναά ἴἶνε αΠΟΊΟΙΒ,” νἰπ. ΒΥ ουῖ- 
ἄπᾳ νο τορες απά Ἰεανίης πειη ἵπ 1πς 8εα. Απά 
εἴων πιακί (νι Ώο οι, Ἰοί»., Ῥοπτος, Ματκ]., 
Θε]]οι»., Ηείητ., απά Καπ.) Όο το[εττοὰ {ο Ένα 
απελογε, ποῖ ἴο (ἶνο ϱρεφε/ ; 11] Ίος (ο (ιρπιδε[ηος. 

---ἀνέντες τὰς ζευκτ. τῶν πηό.] ϱ Ἠανίησ Ἰο0βθή- 
οἆ Όνο Ὀαπάς ος ιο τιάδοτα. Βο Είρ. Ηε]. 
1550. αρεακα ο{ νο ταζάετ ας [αβίοπεά ζείγλαισι. 
Ῥοπιο  ωνώλοό Άτα πο α Πο ρετρ]εχοά 
νι ηεἩ νο οἰτοππαβίπησς οὗ {ιοο ταά λετε Ὀοῖηρ βΡοκεη 
οΓ {ο οπς ερ. Βαΐ στοι., Βουγατί, Ελη., 3ολεί[- 
{ετ, Τάρᾳ, απὰ Ῥοτίποῃ, Ίνανα ρτονοά, Όιπί απποπα 
Όνο απεἰεπία Ίπγρο Πρ οἱ Ὀπτάσῃ Ἰπά {1ου γι- 
ἀεγε. Το νο ῥπββασος οἶισὰ Ὦγ ἶνεπα ἵπ ρτοοί 1 
Ἠαγνο {η Ώρεσηα. 8ΥπΟΡ, πἀάοὰ α ρή.κασα, γα πποτο 

{5 Όναη πΠΥ, -μᾱ, Οιρµεις π Ατροηιυ. 
4, Καὶ οἵἳ ἐπ ἄρτια θῆκαν ἀρηρότα πορσύνοντες, 

“στόν τ ἠὸδ' ὀθόνας" ἐπὶ ὁ' αἴτ' οἵηκας ἴδησαν, 
»όθεν ἀργήσαντες, ἠπεσφίγξαν;ο δ᾽ {μᾶσιν. Ἐτοιη 
Ἡ ῥπβκασο {ἱ αρροαγν ργοῦαβ]ο εγαί ενα γαάά τη 

ντο τορα]ατ]γ πκοῃ νηοη Όνο αρ να {ῃ 
Ῥοτι, ο. κά αἱ αρ ἵπ νο σοκ. Ευ Όνο 
αποεύση τα, σι Ἄπά 1ο/ργο νετο ΙΟΥ ἤχοά οη Ί 

γοι.. 1. 36 

ΜαπΥ (α5 Α]υοτί, Βρ. Ῥεαγος, απἀ Καπ.) τ]π]ς 
Όναί Όιο ταάάςτς γνεγθ 0η αἲ {πα 5ίθΓΠ, απάἀ ἴἶθ 
οίποει αἱ {Πε Όουν οϐ νε 51ρς ]]]ο οίπογς 5αρ- 
ων Ρο] {ο Ἰανε Όεεπ αἲ ελ δίογῃ. 1 Ἴκπουν πο, 
ονν6Υετ, ο {πε ΠΙΠΙΘΓΟΙ5 Ρα5δασος οἶίεά Ὁγ {ο 

αθονθ (οπιπιθηία({οςς, 4ΠΥ 9Π6 {]αί αεἰεγηπίτιες {18 
Ροίπῖς Ὀια{ ναί νυπίσἩ Τ ηανε αἀάασοεςά {οι Οτρ]ο- 
α5δ απάοιρίεά]γ ἄοεαδ; γοαῖ Τί ἀεοίάςΒ ἴἶιο οοπίγαγι 
Ίσα, ΠαΠΙΘΙΥ, Όιαι νου ννετο Ὀοῖ] αἲ ἴο πρυµνή. 

----ἐπάραντες τὸν ἀρτέμονα τῇ πν.] πο ἴθΓπι ἀρ- 
τέµων, ἵτ τατε]ν οσσ{ς, 15 αἰπιοςί απποίίσσὰ Ὁ} {πε 
αποϊθηίς, απά Ίεηοσς 1ΐς 56ηςο ἶς ἀἱεραίθεά. Τμαίηθγ 
ίοοκ Ι{ {ο Ἱπθαη μα Ιπαδέ, απᾶ γαβπηας πο φαἲἰ 
παρά: Ἰπετργεϊαί]οης ἀονοίά αἰίκα οῇ ρτοςβ απ 
ΡτοραβίΗίγ. Βαγε,, ἆαπ., Α]οοτίὶ, απά Ἠ)ο]ς, ντι 
πἹοτο ῬτοβαβίΗίγ, εκρ]αίη 1ἱ πο ἰαήσε δαῖἰ οί {ια 
οορ, πηβδννοτίησ {ο οἱ ππῖπεπι δαῖί, απά 6ΥνεΠ γοῖ 
σα]]εά Ὦγ ιο Ὑεπείῖαης αίοπιοπ. Ἔ]ο Ὀεεί Γουπί- 
οἆ ορίπίοη, Ποννονθς, 56θΙΠ15 {ο Ός ἰ]λαί ο (τοί., 
Ὑο5, Ηοαπα., Ἰείς., ΜΙΕΝ., Ἠοβδππῃ., απά Καῑη., 
νο απάετείαπά Ὁγ 1 α βπια]] βαἲ] πθατ νο ῬρΓονν, 
σα]]εά Ὦγ Ῥο]]ακ πο ἀοίοπ, νο ννα5 α5αά {ο 
Κεερ (νο «Πρ είοπάγ, απά {ο ργτενοπί 15 ννοτκίηπσ 
ίοο ΠΠ, Ὑ]θν να Ίατσοτ απἀ πρροΓ πα] Ἠ/ογο 
κοί, 6ο {ιο ρα5.ασος οῇ ΡῬαρίας απά ο ανοπα] βαὐ. 
χὴὶ. 08. οἴἵτοὰ {γοπα Ἰ/οίς. ἵῃ Ἠθδοςθῃς. 3Υπορ. 
-- στ ση βο{]. τὴν ναῦν ! πΠ οἡ][ρεῖς βοπιθίΙπ]θ8 

ορρ/ἑρά 1π Ηοπποτ απά Ηετοάοί. 
4]. περιπεσόντες εἰς τύπον διθ.] Διθάλασσος 18 

πο Ἠθτο 18 θα α] εἰσηίβοπίίοι απ ΙβίΗπηΙς ννΠ{σ]ι 
ἀῑνίάςς εοα», Ὀαί ἀσποίσ α ροπ{ηκ]αγ ΡΓΟΠΙΟΠ{ΟΥΥ. 
Τ]νο ννοτὰ, Ιπάςοά, ἵδ αβαπ]]γ αρρ]ίοὰ {ο ροπ[ηςι- 
Ίπβ οῇ 1νο Ιαγρορί οἶτος Ὀυἱ ΦΟΠΠΕΙΙΙηςς αἱ8ο {ο ΠΛΓ- 
τοὺν αρίέᾳ οὗ Ἰππὰά Ἰαίησ ου Ἰπίο πο 8οας απά 
βοπποίίππος {ο {1οβο {ωπία. ραγὴν αΏονο απά ρατί- 
Ἰν απάςγ νναίοτ, νο σάς ἴ]ιο οαγγοηί», παπά 
-Δλωτν τή πηπκο {ο Ῥρ]ασο ὀιθάλασσον, Ἀπᾶ 60Π86- 
αποπ/{1γ τουρῃ, 3ο ΟἸοπποπε: οιοὰ Ὦγ ἨΝοίς. ὁι- 
(άλασσοι καὶ θηριώδεις τόποι. ππᾶὰ Ὠἱο 0η». Οταί. 
γ., Ἠ]νο, βροακίηρ ο Όνο Ἁγτίοβ, αγ Τί 18 ΒΙΤ. 
τουπᾶεὰ Ὦγ βράχεα καὶ διθάλαττα καὶ ταινία. Το 
αρί οἱ αππᾶ ἵπ φθμίίος να απ οἱοπσαίοῃ ο α 
ολα, Τοργονοη{οὰ ΤΠ ο ανογίαν)ν Μαρ, ππά ποσα 
ὉΥ Ώουνη]ο ἵπ Πήν Βίου]α, 
υ. «Ἱπνίης Εκοὰ κο] Ον Ον 

ἰάΐσπι, ἵνν νν]]ο]ι ννογᾶν νν τὴν η αοήνο [οτους, απ 
σεποτα]]ν ασ.ήνο ηκο, Ἠπνο κοπποίπιον α τοῄοσ((νο 
βθηκο, κος πΙΥ Νοιο ἵπ Ἠσσσημ. 8γπορ. τῶι 
ἵμεινεν ἀσάλεντος, Ῥτίο, οοππρατον τμ. ' Ἠήραφιο 
ῥτοτα ρερεπάή,"! 

41. οὓς μὲν --- οὓς ἡ)] {ογ τοὺς μὲν --- τοὺς ὁέ. Όητ 
12 
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/ Ἡοπι. 1. 1. 
1 Οος. 14, 11. 
οἱ, 8. 11. 

ΑΟΤΡ ΟΗΠΑΡ. ΧΧΥΠΠ. 1---6. 

ΧΧΥΠΠ. "ΚΑΙ διασωθέντε, τότε ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος 1 
καλεῖται. "Οἱ δὲ βάρβαροι παρεῖχον οὗ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν 3 
ἡμῖν ἀνάψαντες γὰρ Ἀ πυρὰν, προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς, διὰ τὸν ὑετὸν 
τὸν ἐφεστῶτα, καὶ διὰ τὸ ψύχος. «Συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγά- 3 
νων πληὔος, καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυρὰν, ἔχιδκα ἐκ τῆς Φέρμης ἐξελ- 
Φοῦαμ καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτοῦ. Ὡς δὲ εἶδον οἵ βάρβαροι κρεµάµενον 4 
τὸ Θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους" Πάντως φονεύς 
ἐστιν ὁ ἄνδρωπος οὗτος, ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς Φαλάσσης ἡ δίκη ζην 

ελΤατκ 16. 18. 
ἵμακε 10, 19. 

α Βαρτα 14. 11. 

2 ’ ς « τσ 3 . - οὐκ εἴασεν. 'Ὁ μὲν οὐν ἀποτινάξας τὸ Θηρίον εἲς τὸ πῖρ, ἔπαθεν ὅ 
Σον ΄ 4 3 / οὐδὲν κακόν. "Οἱ δὲ πφοσεδόκων αὐτὸν µέλλειν πίµπρασθαι, ἡ κατα- ϐ 

”” ’ . 7 υπ. πίπτειν ἄφνω γεκρόὀν' ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων, καὶ Όεω- 

νἨίο] Ιάίοπι 9οο Μαϊίλμ. Ατ. ἄτ. Ἐπί τινων τῶν 
ἀπὸ τ. πλ., '“80π16 ΟΓ πο (πήπσς νο]. οαππθ ουί 
ος με )Ηρ, 1, ο. Ὀαττε]ς, Όοχ6ς, ὅτο. 

ΧΧΥΤΠ. 1. Μελίτη] Τί νναβ απ οἷά ορ]πίοη, 
βίτοπΙοιδΙΥ εαρροτίθά Ιπ νο Ἰαδί οσπίατγ Ὦγ {δε 
1ιοεν, ναί (18 19 ποί {ο 4/γίοαπ Με]ία, Όαί 
αποίλετ, ΟἨ {1ο οοακί οῇ Π]γτίσαπα; απά Ἠαβ Όδοι 
οἳ Ἰαΐο τενῖνοά, απά αΌἰγ ἀοίεπάεά ΡΥ Μτ. Βτγαπί 
απά οἱ]εις. Ὑσί Ιί 18, ἵ οοποείνθ, απίεπαβ]θ, 48 
Ἠπά Ίοησ ασο Όθεπ Ρρτογεά ΡΥ Ῥεα]ίσετ, Βοε]ατί, 
(Οαν., «6]]ατ,, απά Ἰἡεπάε]Ιπ, 4ο Μαλία Ῥαα]]. 

2. οἳ δὲ βάρβαροι.] Ἴ]ο ρτιἀο οἳ ἰο (τεεκα 
απά Ἐοππαπς πσοσοιηίοἁ πἹθη οῇ αἲ] οἴ]νετ παίίοηβ 
υατοατίαης. ἜΤ]ο ποί Ρεΐηᾳ αὖ]ο {ο βροα] {ιο Ίαη- 
ρυπρου ος Όποβο οουη!τίθς Ιπνο]νοά {λα «Ἠατσο οΓ 
αγρατίδπα; απᾶ Ιπάσοά {λαί 19 Ὁγ πιαΠΥ εαρροθεά 

{ιο Όο ἴλο ρτ]η{ νο 5οηεο οἳ ο νγοτά. Ἀ696 ἴθ 
λΝοίο ο Ῥοπι, 1. 14. Βιί ελα 19 αἲ νατίαποθ υνΠ{] 
Όλα «.«- τισ]!1γ το[οττοά {ο απ Ογίεπίαί οτἰσίπ; 
Ώιοιρ πο ἄοπι {ο Αταρίο ῥεγῥεΥ, {ο πιγΠΙΥ, 
υαέ Γοπι ἴπο Ῥαπίο ῥεγῥεν, α 5ιερ]ογᾶ. ΆΝουν ἴε 
ας -- αρρτοργίαίες {ο πα Ιπάίσεποις απά 
Ραρίοτα] Ιπ]αδ]ίαπίς οῇ Α[πῑσαΣ νο, {ο ἠλδῖτ πποτθ 
οἰνι]ίτεὰ Γε]]ονν-πιεἩπ οἩ. {να οί]μοτ θἰάο οῇ ενα 
ΜοαΙίετταπεαπ, αρροατοά γηδίΐος απᾶά Ὀατυατίαης. 
Ηεηποο (ιο ἴθτπι βάρβαρος οσππε αἲ Ἰεηᾳί] {ο πιθαΠ 
ἃ Γιδίίο ΟΥ ε[οιοτ. 

---οὐ τὴν τυχ. Φιλανθ.] ΄΄πο οοπΙΠΠΟΠ Ὦ6πονο- 
Ίεπος, οἵ Κἰπάποςς. Απ οἸοσαπί ἠοίεφ. ᾿Ανά- 
Ψαντες πυράν. ἜΤ]ο Ροδί Οοπηπιεηίαίοτα ατο αστεοἆ 
Ὠναί ή δἰσπίῇος ΄' Πανίπσ 8οί βτο ἴο α Ῥγτο [ο 
ν/ουᾷ];” α αἰσπίβοαίίοπ {ουπά Ῥοίμ ἵπ {πο ΤΧΧ. 
απά {6 Ο]αβείσα] νντ]ίοτι. ἜΤ]ο οοΠΙΠΙΟΠ τοπάίησ 
«Πρλίίηρ α βτο ” ννοι]ά τοφι]το πρ. Προσελάβοντο, 
66ιοοΚ ας ἰπίο Ονοῖτ ρτοίθοίίοη απά οᾳπτο.”. Ἔφε- 
στῶτα. Οι ὑπσγιργαί, π8 (τοί. ννε]] τοπάθτβδ. 8ο 
Ρο1γ». Ρρ. 1050, οἴίοά Ὦγ Ὑγοίς. ὥστε διὰ τὸν ἐφε- 
στῶτα ζόφον μηθὲ τοὺς ἐν ποσὶ ὀύνασθαι βλέπειν. 

3. συστρέψαντος]} “« νν]γεη Ίο Ἰαά Ἠδαρεά {οροί]ι- 
ου... Ίντο 8 θοπιο(πῖησ σγαρλίο ἵπ πο ἵθτπῃ. 
Ἠμαί5. οοππραΓθ8 Ἠοβγο]. οἱ γναφεῖς ἀκανθῶν σωρὸν 
συστρέψαντες. ΒΥ φρύγανα 8 πιεπηί ἆτγ Ὀγαδ]ι- 
Ἰνουά, Βἰ {ο ια]. ο Χθπορ]. οἰίοὰ Ὁγ Ίος. 
φρίγανα συλλέγοντες ὡς ἐπὶ πῖρ. 

--- ἐκ τῆς θέρµης.] Ο1Γ οΟΠΊΠΙΟΠ γοτείοῃ τοπάοτς 
ἔέουί οἳ νο ηθαι.. Βαί νο Ῥορί Τη{οτρτοίςτς, πἩ- 
οἶθηί ππά πιοάρθτη, ατο αρτοςά (ναί {1ο 8ο η 8ο ἵ ρτ 
οα]οτοατη ,) αγαθά Ὦγ νο Ἠδαί,”. Ἐοτ {ο ἴακο θέρµης 
{οτ πυρὸς Ὑνοι]ά Όο απρτουθάθηίοἆ, Καθῆψε ἵδ [ο 
καθήψατο, ὮΥ ἃ 6ΟΠΙΠΙΟΠ Ηε]]οπ]κεῖίο Ιάΐοπα, ἈΤαπΥ 
οπηϊηποηί (οπιπιοη{πίογς απ Οσα, Ιπάσσᾶ, πιαῖη- 
(αἴη Οναί Τε 8 πο καἷά πο ν{ροτ δή Ῥααἳς απά Οναί 
καθήπτετο, ΘΝ6Π ΝΘΤο ναί πο ήοπ, σοι] ποί Ἠανο 
βΙΟἨ 44686. [Ἴανο, Ἰον/δνοτ, ἵπ Ἠδσςςθηβ. ἈΥΠΟΡ. 

εΠούνπ (ναί ή ροβίίοπ ἵ5 απίοπαδίθο. ΑΠΙΟΠ 
οί]νθι ρα58ασε» υνμΙσ] 1 Ἠανε οἶεά 9 Οαπς, 1. 6. 
καθήπτετό µου ὃ ἥλιος, “' ]αὰ Ἰνο]ά οἩ πιο”) (18 να 
Β4Υ) ἴπππεά ΠΙΥ αΚίπ. Όρου νο νν]ο]ε, ἵξ 18 πη- 
ἀεηίαρ]θ (ναί καθάπτεσθαι εἰρηίβες {ο ἰαη /αδί ιοἰά 
οἱ, Γαδίεποπ. Βαΐ Ολα, .-- ἀφεὰ οἱ ἃ ΒΕΓΡΕΠΕ, 
ΠθςεββαΓΙΙΥ ὑπιρίέρο ἠήπσ. Α8 ἴο νο ατσαππεπῖ 
Γτοπι {θε ννο ἔπαθεν οὐδὲν κακὸν αἲ νετ. ὅ, Τϊ 8 
οχοεεάἰησ]γ Ἠεακ ; {οτ, εΥεῃ ἵπ α ἰαφείσαί νντῖτετ, 
Όιο ροβίή οι οἳ νε οἶααφε, απά ἴἶνα αἰτ ο ενα πατ- 
τα(ίοῦ, Νου]ά εχο]αἀθ αΠΥ 5αςἨ 8εηςο ας αί “΄ ὖιθ 
τερί]ο Ἰαὰά ποί Ἰατί Ρα]. Βαΐ ἵπα Σε] επὶκεὶς 
νιτ]ίετ {πο ρορµίαγ 56η5ε, νο πιαγ ε ἀεποίεὰ 
ὮΥ 1ο ννογάς, ΠαΠΙΕΙΥ, ναί «πο Ίναγπα οππΏς οἱ 18, 
παιδί ϱο ρτο[ετγεά. βοείάος, 8η] {8 5ο εγ]άοπί]γ 
Ώνα ορἰπίοῃ οῇ 9ὲ, Τα (ννηοπα νο οππποί «Ἡρροξθ 
ἰο Ἠανο Ώθεῃ πακίακεπ) Πναί πο οἵνθγ 86ηςο {απ 
Όιο οΟΠΙΠΠΟΠ οη6 ππδί ος (νουσηί οὗ. Βεείἀες, 
Ἰονυ, 1 πιαγ ϱο αθκοᾶ, οπἩ ἃ βετρεηί Ἰαπσ Ὦγ ππ 
Ρατί οἱ α πιαπ’5 Ὀοάγ (5 αἱ νετ. 4.) Όαί Ὦγ 18 
ἐεοί{ι 7 

4. τὸ η) Τ]ηο ννοτὰ 8 αεεᾶ, ποῖ οὗ ῥοακίς, 
ΡΤΟΡΘΤΙΥ 8ο οπἱ]εὰ, Ὀί ο δεγρεπίς; Όιουρ]ι 1 ρτῖ 
πΙΑΓΙΙΥ ΠπεπΠς 4ΠΥ τοϊ/ά ογεαίατος απά (πἱεῃ 1ςθβ 
Όνο ννοτὰ ΤΠιεγία το ἀεποίο μιεά]οίπες {ο οστο ἴθ 
Ρίο οϐ α εετρεῃί. 

--- φονεύς ἐστι --- εἴασεν.] ἜΤ]νο ννοτάς ατα {ο ὃθ 
{ακεπ ἵπ Οεῖτ ρ]αίη απά ρορα]αγ 8εηδες παπά εασοἨ 
τοβΠεπιθη!5 α5 ἴἼχοςο τοκοτίος {ο Ὦγ Ελκη., Ηεῖπα., 
απά ο{]θτΒ, ατθ ποῖ {ο ϱο (οισΏί οἳ. ἜΤ]ο ρεορ]ο 
8οσπι {ο Ἠανα πιθαπί {ο ΤΘΠΔΒΟΠ ης: “ιο Ἰο 
βυτο]γ νν]], απά πο ἀοπὺί {ος 8οππθ οτίπιο ν/ΟΓΙΙΥ 
οὗ ἀθαί]; απά οοπκϊἀετίηςσ ναί ο Ἠας Όσον ης 
τρβοιοὰ ἴτοπι ιο Ίανςδ ο α ως. μτανα, απά 
Ῥτουσ]ί Ἠθτο {ο 8ος ἀθαίμ, 5υτε]γ Ἠο πιαςί Ἠαγο 
ῶδοἨ σα]{γ οὗ ἐμο ρτεαίοεί οῇ οτίπηθς, ---- ππατάετ. 
Έτοπη {ης ρᾶ854σ65 ΟΓ (]νο (]αβείσαἱ ν/γίογς αἀφηοεὰ 
ὮΥ τοί., Βτίο., απἀ Ἰγείς., ἵὲ αΡρρεαΓς ναί νο 
αποἰεπίς (ουσ ]νίπο Ἰαβείσος κοπηείἶπηος ἀε]ῖν- 
οτγοά οτἰπαίπα]ς ου{ οὗ ἆ Τ8, ἵπ οτάθτ {ο Γ6βεΓνο 
ἔηθπα Γογ Ἠθανίοτ οπ]απ 1ος απά 8ογοτοτ ρυπ]θῃ- 
πιθηΐ8. Οὐκ εἴασεν, '' 18 ποῖ ειῇοτοὰ {ο νο” 
οοηεἰἀοτίησ Ἠΐπι Ἡς α]τοπάγ ἀθαὰς νήσο] Ῥτονος 
Οναί ου πηαςί Ἰανο Όδοῃ νου 8ὖτο ἴ]ιο βετρεπί 
Ἰαὰ {ον Ῥαα]. 

ϐ6. πίµπρασθαι, ἢ κατ. ἃο.] Ἠοτο ατο ποοπτα(ο] 
τορτοβεπ{εά νο {οο εἴαφφες ΟΓ ΑΥΠΙΡΙΟΠΙΦ νν]ήο 
ερογνοπο οἩ ο Ὀἱίο ο) α ροϊβδοπος βογρθῃηξ, ας- 
οοτάἶπῃμ {ο νο νίτη]οπος οὗ ο ροΐκοη, απά νο 
αἰτοησί] οΓ {πο Ὀοάν Το ννη]οῖν 1ὲ 1 οοπηπηυπ]σαϊσἀ. 
Τηνο {γκή οἠννωσιν Όνο αννο]]ἶπα, απά π[απιπια- 
Ποπ, η Όνο Ὀοσίηπίης Ἰοσα], 0Ἴνοη ποποτα], ννη]ο] 
Ὀπίησς οἩ α Ῥατπίης [ονου, ναί ουἶοΚ] Δοφίτουφ 
ὀνο ραΐἶομι, Τ]νο κεοσπά ἵ νο οβεοί οῇ χα είγοπις- 
εκ! ΡΟίδΟΠ ΟΠ νο τοεαΚεεί Ὀοάγ. 



Ξ.ΑΟΤ5 ΟΗΑΡ. ΧΧΥΠΙ. 6- 18. σ9ὅ 

, δὲ » 3 3 Ἡ ΄ , 3. ; ε 
:.. ρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αυτον γινόὀµενον, μεταβαλλόμενοι ἔλεγον 9 εὀν 

η 3 3 ο [ὁ » ν . 
οπ αυτὸν εἶναι. Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία τῷ 

΄ ” ’ 3 ’ , οἳ 3 κ ’ 5 υ ϱ ς ’ 

πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνοματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας 
8 φιλοφρόνως ἐξένισεν. 3 Ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ. Ποπλίου πυρετοῖς κ." Ἡν 

΄ .. 

καὶ δυσεντερίᾳ συνεχὀµενον κατακεῖσθαι πρὸς ὃν ὁ ΙΠαῦλος εἰσελθὼν, 
’ .. , 3 ’ 3 

9 καὶ προσευξάµενος, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἰάσατο αὐτόν. Τούτου 
Ε] εγο ΄ υ Δ 9 λ Δ ο 3 9 ΄ 3 ” ΄ 

οὖν γενοµένου, καὶ οἱ λοιποὶ, οἵ ἔχοντες ασθενείας ἐν τῃ νήσῳ, προσ- 
/ ο ” . ο) Δ . ” νι -- Δ 

10 ἠρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο οἱ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ημᾶς, καὶ 
3 

ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὴν χρείαν. 

1 Μετὰ δὲ τρεῖς µῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειµακότι ἐν τῇ 

19 νήσῳ, ᾽ἀλεξανδρύῳ, παρασήμῳ «ιοσκούροις καὶ καταχθέντες εἲς Συ- 

13 ρακούσας, ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς ὅθεν περιελθόντες κατηντήσαµεν 
3 ς ’ Δ 3 ΄ ς ΄ 

εἰς Ρήγιο», καὶ µετα μίαν Ίµερα», 

--- μηδὲν ἄτοπον εἷς αὐτὸν γ.] 'Τηϊ6 ρῄηταςε ἵ5 
Ηε]]επίείῖο ἴπ 5 ΠΊάΠΠΕΤ, απάἀ Ο«ΟΙΤΘΕΞΡΟΠάΡ {ο ἴπα 
ἔπαθεν οὐδὲν κακὸν Ἰ]αδί Ὀείοτε, απᾶ οοΠΗΤΙΩΣ {ια 
οοπιπιοη Ιη{ετρτείαί]οη ΟΓ ἐλαί εχρτεβδίοη. ᾿Ατο- 
πον 5 ποί υπίτθφπεηί 1η Όιε Ὀεςί νυτιίετς ἵπ' ία 
βθη5ο ευἩ. Τί πετε ἀεποίθς ργοάμεῖπσ Ίιαγπι {ο {]ιο 
δοάψ, ἵπ νυπίο] 5εηςο 1 ἶ5 οὔθη α5εά 1π λε Ρεείέ 
ηΥΓΙἴΘΙ, ερεοἰα]]γ {πο ῆεάϊοαί 9Π88. 

---θεόν.] Ἔ]ε (οπιππεηίαίοι ἆτοθ πεεά]εβδ]Υ 
πεπαίο ἵπ ἀεθαίίηςσ ιο]ιαί ἀοᾶς [ος ιο απθδίῖοἩ 
15 απἀοίεγπιίπαρ]α; απἀ, α[ίετ αἲ], ε1ε ν/οτὰ παὶσ]ί 
ὃς αβθαά ἵπ ἴἶιαί ἰοιοεγ δεπςο ({ο ἀεποίο α [υπο 
Ῥετεοπ) νιπῖο] 5 οσεσαδίοπαἰ1Υ ἔοαπά ἵπ ο Ἰαΐετ 
νυτί{ετς, οβροοἰα]]γ Ρ/Ηἱοδίγαέας ἵπ 5 Η{ε οῇ Αρο]- 
Ιοηίᾳφ. 

Ἰ. χωρία] εσἰαἰρ». 3εε Νοίθ οπ Μαίῖ. χχγ!. 96. 
Τῷ πρώτφ. Τὴηΐ6 πιαν Ὦο Ἱπίετρτείεά, νν]ι πηοδί 
Οοπιπιεηίαίοτς, ΄« πε ργἰποῖραί ρεγβδοπ οἱ Όιε 19]- 
απά :”) α 5επΠ89 {Τοαιεηί ἵπ Ὠνε Ν. Ῥ. ΑΝ, που- 
6υετ, 1ο ἴθτπη 19 οἴἵεῃ Γουπά ἴἵπ Τηδοτίρίοης απἀ 
Οοἱπα, εγεπ ος ΛΙαΐΐα, α5εἆ ἵπ χε 56ηΠ56 (σουεγπον, 
--ἀτοῖ., Βοε]ατί, απά αἶφο {1ο Ὀεδί γουοπέ Ο0Π]- 
πιθη{αίοτΒ ατε, νη] ΤΘΑΡΟΠ, οἱ ορίπίοη Ὠναί 1ἱ εἰσ- 
πίβες ιο ῬΒγε[ρεί ο {ιο ἰδίαπά ; Υεί Υετ. 21. 4θ- 
[οπάς ἴ]ια οοπΙΠποΠ Ἱπίετρτεία{οη. 

---- ἀναδεξάμενος ---- ἐξένισεν] “' ἰακίησ 5 {ο 8 
ποπφε, ΚΙπάΙΥ επ{ετίαϊπεὰ απ.” ᾿Αναδ. ἵδ α5οἆ Γος 
ἠποὸ. Ὑεί οπες εχαππρ]ε ο{ Εήβ βεηρο {9 αἀάποςά 
ΡΥ Υαί». (οτι Ἐλίαπ. Ἐενίζειν απᾶ φιλ. ατθ πρι] 
ἔρττης οἩἳ ή βα0]θοί. 

8. πυρετοῖς ---συνεχόμενον.] ἼἨετο Υ/48 ΠΟ Πθ- 
σεβ»{{γ [οι Ὀτ. Όνγεῃ {ο Ίνα οοπ]εσοίιτεὰ πυρετῶ, 
είπος οἱ ενα ρ]ητα] πα εἱηρι]ατ 86Η86 ΕΧΑΠΙΡΙΕΒ 
ατθ αἀάποεά Ὁγ Μαπί]να, 48 αἱκο οἱ [εῆγες ἵπ πα 
Ιαὔΐπ (οπι Απιηαι Ὦγ οί. Απά ονογαὶ πρ 
νο πἀάάεά [τοι Ἡϊρροοσταίον. Ῥετ]ναρς Όνο ρ]γα] 
πΙαΥ ὃς υςες νν]θι γεΓετεηος {ο νοβο {ἱ8, ΟΥ ΡΑΓΟΧ- 
για, Ὁγ νο] [εγετ πιακος 19 αἴποκα. Απά 
βοοοίδιν Έιο θήρµαι ἰσχυραὶ οἳ Τημογᾶ. Ἡ. 49. ππαγ 

πέρτρτείιοά οἩ Ενα βαπηο ρεϊποίρίο, Συνέχεσθαι 
ἵπ α ος οἱ. ἆε πας γε, ΟΠ αν ήον κοο Νοῖο οἩ 
Ματς {. 50. Όπ οἱ ἔχοντες ἀσθενείας. 6696 Τιίκο 
χηή, 1. κα. 

10, πολλαῖς τιμαῖς ἠτίμησαν ἡμᾶς]. ἨΜπηγ οὗ νο 
Οσπιππεπίαίογη ατα οἱ ορίπίοη, Ενας τιμαῖς ἵ8 

Ἰετς {ο ὃο {ακοη {πα 4σηφο [γοηποηί {η ιο (]8- 
ίσα] νγἰίστα, παπά ποῖ ΠΠ ΚΠΟΝνΗ ἵπ νο Βοτίρίατον, 
ιο ἀσποία Ποπογαγη γειραγάκ, 8ο Εσο]ης, κκκν η], 
1. ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας τιμαῖς αὐτοῦ. ἆ Γη. 
γ. ΤἹ. οἵ καλῶς προεσγῶτες πρεσ/ίγεροι διπλῆς πιμῆς 

αν: Όνο Γογπιοτ οὐ πιώοῦ ῥαββασον να 

’ / ο) 

ἐπιγενομένου νότου, δευτεραῖοι 

ῬτοῦαβΙγ ἵπ {πο πτηϊπἁ οἱ Βέ. Τα. ἜΤ]ο «5οπςο 
86ΕΠΙΡ {ο Όε ΄΄ Ποπογαγή Ῥγεδεπίς. ΧΝοι, ΠΟΥΥΘΝΥΟΣ, 
οὗ πιοπεψ (ννλίο] Ῥαα] ῬτοῦαὈ]γ ννοι]ά τοβαςθ) Ῥιαξ 
οἱ πεοεδδαγῖε». Τηθ νγοτάς {ο]]οννῖπςσ 5εεπη πιθαπξ 
{ο σἶνο απ εχαπιρ{ε οῇ ἴἶα ἀῑπια ο{ Ἱρποτατγ Ρτεβεη!ς 
πηα(θ. ᾿Ἐπέθεντο ἵδ νε] οχρ]αϊπεά Ὦγ Ἰψαίς., 
6 οπετατιπί Πο, εί οππια]αΐα Ιπρεξδοετυηί, οἳ πεο 
Ρείεπίδις ἱππροδαθταπίς ) το[ετγίησ {ο Βα]ι Π1. 10. 

11. παρασήμφ Διοσκούροις. Ἴἡιο τὸ παράσηµον, 
οἱ ἠπδίσπε, νναδ ἴπαί [γοίη νο] ιο εΠἱρ ἀετῖγεά 
15 ΠαΊηθΘ. Τί ννας α ραϊηῆησ οἱ Ῥα5-τε]]οῇ οπ ία 
ΡΓΟΥΥ, οΓ8οπιε σοὰ οἵ Ἠθγο, ΟΓ βοπιθίίπιος απίπιαϊ ; 
ΠαΥ, ΘΥ6η ἠπαπίπιαίο διλαίαποε, ἃ5 φἱείά, ἃςο. 369 
Ονιά Ἐεϊει. 1. 10, 1., απά τα. ἆϊπ. ν. 115. 5οαα. 
Τ]ε ρουρ Ῥοτο νο ρἰοίατοα, οἱ ἴπασε, οα]]οά ἷις 
ἑωίεία, οἩ 8οππθ σοᾷ, ππάοθτ Ἰνηοςδο ῥτοίεοίίοη ια 
βΗ{ρ γνας δαρροβθἆ {ο Ῥε ρ]ασθά, ἈἨοί] ἴἶιο {ωεία 
απά ἴπο ἠπείσπο Ἠνετο ο σο]ά (οτ ταίἸοχ σἰ]άοά 
πιοία]), Ίνοτγ, ος οἴ]λοι τίο] πιαζετία]. 9ο Υἱτα. 
Απ. κ. 1Τ1. ΕΙ απταίο (α]σεβραί Αροιίπο ριρρί». 
Τπα5, οῇ ἴἶιο εἨῖρ πιεπίῖοπες ἵπ να αΏονο οἰοὰ 
Ρα5β4σο οῇ Οντὰ, Όνα πιώπεπ ἐμίείαγε νναβ Μίπεγνα, 
Ρ]ασεά ΟΠ {ιο Ροορ; Ρα (ο ἐπκίσπο, ΟΓ παράσηµον, 
νας α Ἠθ]πηοί οῇ Μίποτνα ραϊπίοά οἩ ο Ῥγου : 
απά ή ραυο παπιε ἵο πο εΠρ. οί 54ο] νναβ 
ποί νε Ιπνατίαῦ]ο οπβίοπι, Βοππθίίπιος ἴο ἠΗ{εἷα 
απᾶ Όχο παράσηµον, ΥΝΘΥΟ {ιο δαΊπε; 38, ΓΟΤ Ἰηβίαποο, 
ν/ηθπανοτ (15 ο/βίεπ Ἠαρρεποά) (ο οβϊρίος ος ἴἶα 
Γοεἵίγ Ἰήπιβα]{, {ο νν]οβθ Ῥτοίθοίίοή πο 5Ηἱρ νναβ 
οοπαπη{{θοὰ, Μαρρ]]οἆ 1ο ρ]ασςς οΓ αἩ Ἱπείρηςς ΟΠ 
νε βΠ{Ρ ννας οπ]]οά ὮΥ ιο παπι οἱ Οιαῖ (3ο ννΊιο 
να ραϊπίοὰ οἱ οπτνοά οἩ ἴἶνο ρτον. Τ]8 ιο 
Αἰοχαπάτίαπ Πρ ἵπ νν]ήο] Ῥαι] καἰ]οά Ἰαά νο 
Πἱοκομγί Γοτ απ ἰπκίσπο 5 Νο] 5 α (μεία ; 
νηεπος, ἴοο, Τῖ ννας οπ]]οά Διόσκουροι. 

19. ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς.] Νο ἀοιδί, ἵπ ἃ 
ρτοπί ΠιθαβΙΤθ Γοτ σοπηηθγοῖα] ΡΗΤΡΟΔΒΟΒ. 

15. περιελθόντες.] Νο “' οιοπίησ α οοπιραβς,’ 
δέ “«οοαείπσ αβοαί, αἱ πιο Γγαηβ]πίοτς Το- 
ἀστ; ην τοίστοπσς, ἵ Ἱππαρίπα, [ο ο ΡΤΟΠΙΟΠ- 
(οτίο», ομροσἰπ]]ν ναι οὗ Έπατας, {ο νο ἀοπρ]οά 
ἵπ σοπαήπσ Όνο Βιοίαη ποτος; Γοτ, ἵπ νο ΓΟΓΠΙΘΓ 
βοπφο, νο ἴθτπι ννου]ά ποί νο ]ηφίῇοά Ὁγ ποο- 
σταρλίσα] ἐπ: π]οκα, ἰπάσσς, Τέ ννογο {ο νο αΠ- 
ἀαγείοσὰ οἳ (α]άπμ α οογκο, Ὦγ Τόπο οὗ α Ἰλομ- 
(οτ]ν νν]πᾶ, νοτγ πο {ο νο Εακί, ππά κο σούπα 
(ο Ἠ]νορίαπη Ὦγ (ασκίπσ. Απὰ [οπα ιο ἐπιγενομέ- 
νου νότου ἵπ νο ποχί νογκο,  ἵ οστίαίῃ Ον Όνο 
νι πιά ιά ήβσοᾶ, απά ννας πο νο καππο, αι 1 
κο, νου οσμ]ά πο εσαλ/ πἱοημ ΙΟΥ. 

-- ἐπιγ. νότον } “νο Βου ν πιά Ἱνανίηα απίκοῃ 
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ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους" οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς, παρεκλήθηµεν ἐπ᾽ αὐ- 14 

τοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἕπτά" καὶ οὕτως εἲς τὴν Ρώμην ἤλθομεν. Κά- 16 
- .᾿ ” ’ - - 

κεῖθεν οἵ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν, ἐξγλθον εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν 
ἄχρις ᾽Αππίου φόρου καὶ τριῶν ταβερνῶν" οὓς ἰδὼν ὃ Παῦλος, εὖχα- 
ριστήσας τῷ Θεῷ, ἔλαβε Φάρσος. 

"ΟΤΕ δὲ ἤλθομεν εἰς Ῥώμην, ὃ ἑκατόνταρχος παρέδωκε τοὺς δεσµί- 16 
ους τῷ στρατοπεδαρχη" τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη μένει καθ ἑαυτὸν, 

: σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτη. " Ἠγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς Ί 

συγκαλέσασῦθαι τὸν ΠΙαῦλον τοὺς ὄντας τῶν Ιουδαίων πρώτους" συνελ- 

Φόντων δὲ αὐτῶν, ἔλεγε πρὸς αὐτούς " ανδρες ἀδελφοὶ, ἐγὼ οὐδὲν 
/ ’ - - ” - 2, - ’ . ι- 

ἐναντίον ποιησας τῷ λαῳ η τοῖς ἔδεσι τοῖς πατρφῳοις, δέσµιος ἐξ Περο- 
α Βρτα 20, 94, 
ᾱ 4. 10, 
ᾱ 25. 8. 
ᾱ 26, δΙ. 

Ὁ Βαῤρτα 95. 1]. ἐν ἐμοί. 

ο Βαρτα 28, 6. 
ἃ οἱ. 2ἱ. 

.5. 20, 
2 Τΐπι, 1. 16. 

τῆς. ἐλπίδος τοῦ Ἱσραὴλ τὴν ἄλυσιν ταύτην περίκειµαι. 

’ ’ - ” 5 ΄ 

σολύµων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ρωμαίων" " οἵτινες ἀνακρίναν-- 15 
΄ . ’ 1 -” ᾽ . ΄ 4 κ ’ Γ. ’ 

τές µε ἐβούλοντο απολῦσαι, διὰ τὸ µηδεμίαν αἰτίαν Θανάτου ὑπάρχειν 
2 ’ Π - 3 3 . 

Σ΄ αντιλεγόντων δὲ των Ιουδαίων, ἠναγκάσθην ἐπικαλέόασθαι 19 
μη, 2 ς ας αν .. - σ . ’ 

Καίσαρα, οὐχ ως του εὔνους µου ἔχων τι κατηγοφησαι. "κια ταύτην 90 
ΕΙ Ό :ς -» ” -” 

ουν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσαο ἡμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι" ἕνεκεν γὰρ 

Οἵ δὲ πρὸς 9ἱ 
1 9 [4 - ’ ’ - ” - 

αὐτὸν εἶπον' Ημεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ίου- 
΄ ”” ’ ’ 

δαίας, οὔτε παραγενόμενὸος τις 

ΟΡ υμής Ιάΐοπα οχαπηρ]θς ατο σίνοι Ὦγ Ἰμαίς. απά 
Μιπίμθ. Όπ (νο Ιάΐοπα 1Π δευτεραῖοι, 89ο Νοίο αί 
1 ομ χἰ. ὅ9. ΤΓΠογ ννετο ΠΟΝΝ 1η να γεσι]ατ ἵτασ]κ 
οῇ νοςβε]5 {οπι ας ίο Ἠοιπο, ας Ἰ/ο]/ Ἱη- 
{ει {οι Θμεί. Ψερρ. Ο. ὄ. 

14. παρεκλήθηµεν --- ἑπτά] ΄ νο ννοτο οηίτοπίοἀ 
{ο βίαγ 8ενεη ἆαγς.”. ΤΠ 8 ρτοῦαβρ]ο επαί (ου Ἰιαὰ 
αγτ]γοἁ {]οτο οἨ πα αγ αβον ἴπο Τ,οτά”5 ἆαγ. 
Ἠεπορ {6γ Ἠετο τοαιθείοά {ο αίαγ [ο ποτί 
1,οτᾷ” ἆαγ ονοΓ, {ο σῖνο απ ορρογαπ]{γ {ο αἰ[ να 
Οτ]κάαπς οῇ Παατίης Ρα] ρτοασμίησ. 6ο Νοῖε 
οἳ (αἱ. 1. 18. 

16. ἐκεῖθεν ---- ἀκούσαντες] “' Ἠπνῖηα ἨΠεατὰ [γοπι 
έπαπος,) νἱ1. Ποπι Ῥι{θοΙ!, οἴίπογ ὮΥ Ιείίοτ ος ὮΥ 
Ἰηθβκασθο. ΧΝο ἀοιδί (θτο ννας α οοηείαπί οοπῃ- 
πλιπἰσσ{οπ Ῥοίν/οθη {6 {νο Ρ]ασθβ. 

--εἰς ἀπάντ. ἡμῖν ἄχρις κ] ῶ]ιο ἀῑδίαποο (01 
πιῖ]ος) πιατκς (ο ῥγο/ομπά γεαρεοί ρπίὰ {ο Ῥααἱ 
ὮΥ ιο Ἠοιπαη ΟἨγδήπης, 

---τριῶν ταβερνῶν.] Τ{ορο ατο βαΏροβος {ο Πάνο 
Ῥδοῃ πα, ΓΟΥ χο το[γοκ πο ηί οΓ (τανο]]ετ ραβείησ 
{ο απά [τοι Ἠοππος Ρας νου νογο ρτοὐαὐ]γ ταί]ι- 
οἱ γε/αἰ/ 8Ίιορς [ο νο κα] οὗ αἲ] κοτίς ο) επίαρ]ος 
απά ἀτίπκαυ]ος. [ας Ζοδίπιας Π, 10. οπ]]ς ποια 
Ίνα τρία καπηλεῖα: απά Ἰπάσθά Ες ννας νο 8] 
βοηβο οῇ {αβργπα, Νο Ὑνοτά Ώοπαίας ννοι] ἀε- 
Γίνος ᾖοπι Ίγαβεπα, 54ο Ὀοεῖης αἲ Πγδί ιοσσάεπ 
ιοιες {οτ 5/1ομς οπ/η. 

16. παρέδωκε, ἃο.]. Τί ννας οτάοτοὰ ὮΥ Ίαν μαι 
α]] νορο εοη{ ας ῥγίκοπους {ο Ῥσοπιο ελου]ά Ὁο ἆο- 
Ἰνοτοά {ο 1ο ουκίοάγ οὗ ᾖνο {/α[εοίς Εγαογίέ, 
παπά ραατάσά ἵπ νο Ῥτοιοτίαπ οπππρ. Ἠοτο Τακο 
Ἰναβ οχργοβθο ἨήΠαβο] νε] οχίτοιηο Ὀτονίεν ς ας 
118 πιοππίησ 86ΘΠΙΑ {ο ὃς 18: ---ὁ Ἔ]ιο (οπατίοη 
ἀο]ϊνοτος Ἠ]8 Ρτίδοποτ5 {ο ο οΊπατσο οῇ νο Ῥτο- 
[οοί [ον νορα] ἱ Ὕνας Ῥοτιη]ίοὰ {ο Ῥαμ]1,” ἃο. 
Καθ’ ἑαυτὸν. ἶ. ο. « αρατί οπα χο οἱ]νογ ΡτίδΟοΠΘΓΑ,”’ 
νν]ιο ννογο οοπβπος 1π νο σα ορ οαα/γομκίς. Α στοαί 
{ανοιτ ίς; Γογ οΥοῃ (Ἴοβο, ἴο Ὑηοπι Όνο ἠἶδογα 
οπα/οάία, ΟΥ φυλακὴ ἄδεσμος ΝΝΑΝ σταπ{θᾶ, Ὕνοτο νο 
υβα)]1γ οοπβπος πα ῥρατί ο) Όνο ραυ]ίο ρείκδος, 

τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢἤ ἐλάλησέ τι 

επ]]οά {νο δεσµμωτήριον ἐλευθέριον. 3ο ἵπ Ῥ]ή]οβίτ. 
Υ. Α. νι]. 239. ἐκέλευσε τὸ ἐλευθέριον οἰκεῖν δεσμωτήριον. 

---σὺν τῷ Φυλ. α. σ.] Απά, π5 αρρεατα ΓΤοπη ν. 
20., απἀ αοσοοτάῖηςσ {ο ο ἱπνατίαῦ]αο ομβδίοπι ο 
ΡΘΥΒΟΠΒ Κερί ἵπ 5υςἩ οτί ο ἀαταπος, οἰγαϊπεὰ ὮΥ 
Όνο Παπά ίο πε αοἸάΐοτ, Άαγ, Ποπ οδερ]. Ρ. 
814. Τ. νο βπά Ολαί ενεα Κίπσ Αστίρρα, ννθη 1η 
οοπῄπαπιοηί αἱ Ἠοππς, ννας ομαϊποὰ {ο α βο]ά[ςγ, 

17. ποιήσας] “' ἠνουσ]ι Τ Ἰαά ἆοπο;” α 80Πῃ6- 
ναί απακαα] 56η96 οἱ πο Ῥατιιοιρ]ο. Εναντίον 
πημδί Όο αοεοπιπιοάα(οὰ ἵῃ 8ΘΗ6 Το [πο ἴννο «ἸασβοῬ 
{ο Ὑ]ο] Τέ Ὀο]οπσς, παπηο]ν, “«ποϊμίπςσ Ἱπ]ατίουιφ 
ἴο πο ο ονήςκα ρθορ]α, ος αἲ νατίαπος νι χο οἱ16- 
ίοπς͵’ ἃο. 

19. οὐχ ὡς ---- κατηγορῆσαι.] Ττετα]]ν, “«ποῖ α8 
Πανίπςσ αασ]ί {ο ἄσσιδε ΠΙΥ ο Παίίον οῇ/” 1.6. 
πο Ιπίοπάίης ἔποτοῦν {ο ασοσμ5θ. 

90. ἔἕνεκεν γάρ.] Ἔϊιο γὰρ το[ετ {ο α΄ οἼπαςο 
οπη {ος ς π. ἆ [Απά παν ᾖας1ν οἰαῖπα {ο 0ο (ος 
ῄιοπι αἲ] οὔ σπορ Το ΠΥ ΠΟΠ, ΠΑΝ, ονοῃ {ο Ὃε αἰ- 
(αο]ιοᾶ το 1] /ου, Γοτ νο Ἠορο ο Γετας] (1. 6. Όνο 
Ίοης οχροοίοᾷ Μερείαμ), ἃο, 

οἱ, 5ο. Ίο Ἰπίίοι οῇ ἴἼποςο {νο Υθγςος «Ἰηον8 
Οναί νο Γοτπιοτ πιακί, ἵπ ἱπεετργοίπίῖο, ο ομα]]- 
βος, απά {πο 5οη8ο οοπ{αἰπος ΤΠ Ὀοι]ι πιαΥ ὃο ενας 
οχρτοφεος; “Ίο Ἠανο ΠοΙ]νογ τεσεῖνοὰ πην ]εί- 
τογς (οπι πάσα [οοππίπίηρ απν Όπὰ ποσοοαπῖ οῇ 
Όιος] ποτ Ίαν ΠΥ οὗ νο Ῥποί]τοη οοππς Ἠοτο 
παπά το]πίοὰ οἱ 6ροκεη παρ] ο) ον] οοπορτηῖησ 
Όνοο, "Βυί ννο ννἰκ] το Ἠδαγ Γγοπη ἴἼχου νν]λαί ἴἶχοα 
ἠήηκοςί, Οἵ Ἰνηδέ {04Υ, οοποστηίης ἴμ]ς Ὠθοί [νὶ1. 
ἵπ 18 κ βοσομ] 5: [ος 1 ας οοππθ {ο ος Κπονν]- 
οἆμο ἴναί 1 1 ονοτγνΊογο «ροκοῃ οῇ ΊΤ]οτο 
Ἰς κοππο(λίπσ οὔδοιτο απά Ἱπόάεβηϊίο ἵπ {νο ννοτᾶ- 
πα, εν {ο ]ν παν ραγί]ν ὃς αφοτ]θθὰ το νο ἀε]]οπογ 
οϱ νο 4ροπΚκοτς. ϱΥ αν Όνον Πάνο Ἠοατὰ πο 
ονί] οἱ Ἰΐπα, Ὀθοπακο νου ἀῑὰ ποῖ τορατὰ ΐ Ργο- 
[οφείπς ΟηϊκΠαπΙν ας ἰπνο]νίης αηγ πίηρ πονη- 

:ΗΟΡ ταίηοτ τοκρθοῖίης αοξίοης ἴηαη ορ]ηίοη8. 
Αζιοῦμεν --- Φρονεῖς 18 γ ν νναν ο αθκί 
ναί Ίο Ίνας [ο 84Υ ἵπ ἀείεποε οἳ Ὀιωἰοκαίψ, 
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99 9 . : , ἆ 2 Ξ - δὲ ια) » 3 - [4 ο 

περι σου πογηρον. ' Αξιούμεν δὲ παρα σου ἄκουσαι α φρογεῖς" περὲις 

597 

1 ἆ Βαρτα 34. 5, 

.) .. , ΄ , ετε  ο 5 -. 3 , 

μὲν γαρ της αἱρέσεως ταύτης γνωστον ἐστιν ημῖν οτι πανταχοῦ ἄντιλέ- 
, -  ῳ ς , τα) 

58 γεται. 5 Ταξαμενοι δὲ αυτῷῳ Ίημµεραν, 11ΟΥ 

πλείονες ᾿ 
Ξ ΄ , 

οἷς ἐξετίῶετο διαμαρτυροµενος 

᾽ 3 1 .) 

πρὸς αυτὸν εἲς την δξενίαν 533059 38. δὲ 

τὴν βαοιλείαν τοῦ Θεοῦ, 
, ε) ᾽ ι 9 -”-. - 3 ’ - ’ .. . 4 

πείύων τε αυτους τα περὶ του Ιησου, απο τε του 9µου Ἰήωυσέως καὶ 
. .. 2 Άι ΄ 5 ΄ 

94 τῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωῖ ἕως ἑσπέρας. Γκαὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς {ὁηρτα 17. 4. 

96 λεγομένοις, οἳ δὲ ἠπίστουν. σύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἄπε- 
’ μά ’ ες Ρος 

λύοντο, εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἕν Ὅτι καλῶς τὸ ΙΠνεῦμα τὸ ἅγιον 
΄ ’ ᾽ ς ”α - 4 ν η) ΄ 5ς - [η ’ α 

96 έλαλησε δια Ἡσαϊου τοῦ προφήτου προς τοὺς πατέρας ημων, λέγον ' ΕΙ. δ.9. 
.) - 3 νά ΄ 

Πορεύθητι πρὺς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπέ᾽ 
3 3 - 

ακούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε’ 
3 ΄ 

ρικαὶ οὐ µὴ ἴδητε. 

ὁ - ορ ρν 
» Μαι:, 18. 14, 

απο ο... 
Δ , . Όκε 8. 10. 

καὶ ῥλέποντε λέψ ετ ε, 1ομη 19. 40, 
ῤ 5 ῤ ψ ὸ Ῥοπι. 1]. 8. 

ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ 
’ . - 3 Ν ΄ ελ, ᾿ ο 3 

τούτου, και τοις ωσι ῥαρέως ηκουσαγ, και τους ος- 
. 3 - 3 ’ μ ’ 3, - 2 

«Φαλμοὺς αὐτῶν ἐκαμμνσαν µήηποτε ἴδωσι τοῖς ὂφ- 
- . 3 3 ’ - 

Θ αλμοῖς, καὶ τοῖς ὡσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συγ- 
νά Δ 2” ’ Δ . 3 ’ 

5ῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ιάσωμαι αντοὺς. 
τ 2, ς ο ια) . 2) 3 ’ ᾽ ’ -- ” 

οὖν ἔστω υμῖν, ὁτι τοῖς Έὔνεσιν ἄπεστάλη τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ 
εν) 3 ’ 

90 αὐτοὶ καὶ ἀκούσορται. 

.] 

ὴ Γνωστὸν ὃ Όορτ 19. 68. 
, Ὅάκο 34. 41. 

- 3 . ’ 3 . 3 

Καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος, ἀπηλθον οἳ Ίου- 

δαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν. 

3). ΕΛΕΓΠΝΕ δὲ ὁ 
ω « ώ 3 

Παῦλος διετίαν Όλην ἐν ἰδίῳ µισθώματι, καὶ ἄπε- 
, ᾽ , .) ’ 

8Ι δέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αυτὸν, κηρύσσων τὴν βασι-- 
. - ’ ᾽ -” 3 - σο 

λείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ 

πάσης παῤῥησίας, ἀκωλύτως. 

φη]ήο] {π6γ ργοῦαΡ]γ απἀετείοοάἆ {ο Ῥε α]]ιάεά {ο 
ἵπ εινα νΥγογάβ ἔνεκεν τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἱσραήλ. 

93. ταζάμενοι, ὅτο.] “'ανίηπσ αρροϊη{εά,” οἱ α8 
Εἴιο 86ηΠ86 Γαίπει 866ΠΏ5 {ο 6, ΄΄ Πανίησ αστεεὰ 
φηίε Ἠάπι ζογ:””. οἨ νηίοῃ αἰσηίβοαίίοη οῇ (λε 
νοτά, 566 πιΥ Νοίε οη Τηαογά. 1. 99. ᾿ἘΕξζετίθετο 

διαμ., “«Ἰε επγπεςί]Υ 9ο Γοτίμ.”. Όθ6ο χνὶ]. 26. 
Πείθων αὐτοὺς τὰ περὶ, ὅσο. 318. κατά. 

26, 21. 3εε Νοίθ οη Μαι. χΗΙ. 14, 15. Ἠν 
015 Τ ννου]ἀ «οπιρατθ Βορῇ. Α]. 88. πνηοτο Μϊποας 
να 54Υ8 ἴο [71γβ868, ἐγὼ σκοτώσω βλέφαρα καὶ ὃς 
ὁορκότα. 

ΕΝΡ ΟΕ ΤΗΕ ΕΙΗ5Τ ΥΟΙ ΜΕ. 

8ο) 
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' τα «νὰ γιος α΄ σιη, . καα- ν 
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Φ κ. μνν ’ . ) στα καλο 

Μο Ἂν το, Σα. Ψ]. οἳτ πουν ΑΕΙ) 
νο ν Α ὁ αἲ τα 

τὰ τιν Ἡ ανα ο συ 
ο) ών. - 

'. ᾿ 

που ῥ”αἲ παν ς ος απο, 

- κὖ αχὐο) πα ἁ ποστ νοτηνῦ ή 
«Φὺ. νῖοι ΦΤ το στ λυνή 

μππο λος ο πι ένα λυωώδζ ον ὃν ο 

, - ) ο να, ον ιν ώ μη ἔλαἲ μ 

ὶ - “ποιο πο τι ή αυ ώτ σλακὰ παρ 

. » ΐ 

ε ν.Ἡγ 

φ 

, . , 

«4 0] ὁ πο Ὁ λατ ιχνοαλε ουιῦν Ὅπν ος 
. ἱ 

ν΄ ο.) υμιος 

ασ 1 τι ο υαμ φν Ὁ] νο ο δνα 
ῥ' 

Ἅ εν, αν μήν πώωρω 0 νεα: 
. , ᾿ ἀ -α πνι « πο, 
αστωα 3: 7 οι φρκΑ τς ΜΜ 

. 

αἱ . . α- . .., Ρε . Όψβρ . ο | .) ο 

ϱ τοι η, « .” Αν |. "ο. αν 1ὐ - τ Ἰ 

ΤΝ, η. ΕΙ 1: 1” Φε πμ «ο . 4-- κ κα 

« ”, τν ΓΡ ͵ ο οἱ ἰ η {πο ον ή τη 

ν ω ο σνφ (λη ο ἱ ενε αν 

κ ο] 

3 

9 τμ 

. να. 

ο ο. Ν 

, 

6-- ί 

αμαλμοἳ ρα 
' . α αύ 

τα 

ι 

, ι) 

ο 

” ( 

λαφα 

, . ἀπ η 
4 ον λος μι 

᾿ . κι «μον ον 
| ν κ ἑά 8 ' 

η ι 
". όν τε ΝΑ 

3 -; τω φθλνα, 
” μα ο { ο . ϱ ο 

ο α. ΄ έ 
- . αι ἳ 

6 ο 4), ματ» τν. 

ῤ ' ιο ον απνεο μη πο - Ἂν 

αν ο ο νων.» | 

ος να ο... 1 















με «στιτύτε ΟΕ ΜΕΡΙΛΕΝΛΙ 58 

69 ΩΙΕΕΝ’5 ΡΑΗΚ Οπ τν 
ΤΟΒΟΝΤΟ -- δ, ΟΛι.ΛωΑ 

ιι1ρ6- 



.ᾱ εν τα σι 24. αλα ” Γκ αδα 

τμ οσα, ἒκ ο ο 
ος ἐηε. 4 ασ 15]  σξε 
.. . η ῤ µ. . 

ο. . ; 
΄ - 

κο ο ωκμκίν Ἑ νο ολο. ν--ν) -- 
-- 

πρ ση 
μη 

πἩ ολο 
ο) { 

ή δη 

η, , 
ε! Τε] [ . 

Ανν ή ή ] 

.. .. ο... 
.. ή π ος 
. ο. . . 

ή μέ 

ν ρα . 

- --ᾱ 
πο σαι 

. ἕ στ. ι -- 

9- --ᾱ . Ν ορ .. ! 

. ο φ4 - ... γα .. -- σι ο στη | 
- - μ» ἂν κ΄ : Ρο . ή . κ... Ἡ ἳ ὃν. 

ν ο. . - . ας -. “ -- ” 4 - δν 

- « β ΄ ν- 

οὐ μα (. 

.- -υ--υ--,ιιι, -ϱ----α 

ο ομυμω μμ ο -----ϱ----ιέ . ος - . | 

ο ----ὓ-- 

η] οί; ] ΤΗΜΠΙ ος 
ο! τι Ι ή πα ΜΙΟΗΙΡρή 

] οι ΩΣ 
Ἱ -4 

Ἰ η 
| ο) Α 1 

ΜΗ ΛΑ να, ην 

ώνρὶ 1! η 

" 

πμ 
' νο) 5 | 

ρ ο) ἐ {{ ] ἱ 
Τα η 

νι πΝ ο τα | 

ασ] "ῤ, ' ' 

/ ο Πρη ή . ΄ ί ο Ἱ 

9. .{ ῥ Ότι 
τι ΙΙ τὰ Αν 

/ 

.. έν 1) ι 4 / ' 

ΑΛ. ἡ Γ 4 . 

ᾗ ᾗ ΜΑΝ. 
ον «  Ἰ 

μι ο 
 )) 11 τι ώ ι 

 / ' ΤΑ ΄ . 

άν, "), τν 

{ αι , τέ. Ιᾗ 4 Ν 

η ορ αι Ὁ σ΄ 
ε αΤ) .. ἳ 

’ ὁ αι  Ἡ - |  Ν . ͵ Αρ): ο 

ο δ πολ. ὃς πή ΜΜ ῄ 

ο ο ο ο τν Ιλ ---.--ᾱ ὐµμ””μθκωκν 

[ . να ἱ 
Ἡ .Ἓ., ι απ 9π | ήν | 

. "ει 
{ Ι 

4 Ι | 

: Ἰ σα «ρἩ » ι «/ νι ή ή) ν ' 

ή Δ Ἱ ΑΟ, Ί η]. | ἤ τρ η κα 

3 ' ωφμλ αμ κ μη ἵ 3 8 

ωύ νο ́ ον 
κο ζ 

ν ο Ν, ΙΡ 
[ η. ώς ἷ ῃ | Ἡ ἱ ͵ 4 

νν ο Αα 

ος δις το εν πα --- 

- - - « 

- . 

. ́  μι 
- σον : 

μα 

ῤ οφ 

Ἶ τς 

ω ολ. 

. 

Ὡ 

͵ ο Αί ιών η 
μα ν ος ̓ ” ον , τί η . Γ . { ή, Γ ζ δα 

ο. 
Αν ] “, ο ο ͵ νο. 9, ζην) ον η  ΕΙΗ 

μα μυ υ αν Πρ,
 η η) 

ος .. ͵ ανσή 


